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Rr. 78 (2278)

Traktorid Uöukogn-Menemaa jaoks.

sm. Sadoul söjawälja
kohtu ees.

Muraschko seljataga Poola
wa litsus.
Wars s a w i st, 3. apr. Seimi anti
sisse tiire järelpärimine Wetshorkewitshi ja

Orle a n i st, 3. apr. Kaitsja aval
dab Trotski telegrammi. Selles kõneldakse
Sadouli osast Wenemaal viibimise ajal
ning arvustatakse Prantsuse valitsuse po
lutikat Nõukogude võimu suhtes. Isegi

Baginski tapmise kohta. Järelpärimises

kohtu esimees nimetas seda dokumenti Sa

kellegi salajase organisatsiooniga seotud, keS

douli kõrgeaususe näitajaks. Telegramm
avaldas tugevar mõju kohtu pääle.
Suurem osa tunnistajate süüdistustest
annavad Sadouli seisukohast häid tunnis
wsi. Ainuüksi Janeau, Wene esituse maja
juhataja Pariisis, kordab kõiksugu laimu
jutte Sadouli kohta. Kaitsja teeb selgeks,
et Janeau tunnistused on tingitud neist
pahadest teguviisidest, milles teda mitu

mõjub politsei pääle ja kes makstud saab

Paljud tunnistajad on sunnitud tunnis
tama end. Prantsuse saadiku Noulance
kontrrewolutsioonilist tegevust, kes tahtis
sildasid õhku lasta, sellega Petrogradi
nälga jät:a soovides.
Prantsuse saatkonna salajase osakonna
ülem kapten Loran annab Sadouli kohta
wäga vaenulisi ja vihaseid tunnistusi.
Need tunnistused kutsuvad esile kaitsja
pooli teravat vastuseismist, kes protes
teerib tema väljaastumiste vastu, mis
toorelt adresseeritud väljamaa walitsuse

muse kiireks ja andis valitsusele kuuajalise
tähtaja mõrtsukatöö järele uurimiseks.

kõneldakse, et see tapmine on häbistavaks

ja kuulmatuks kuritööks. See näitab, et
Poolas on maksmas politseilik omavoli
süsteem. Tapmine viib mõ tele, et ta on
rahva rahadest.

Kes peidab end tapja Muraschko selja
taha? Kui siseasjade minister Rataiski ei
suuda korda luua politseis, peab ta ame
tist lahkuma. Selle järele asius üles sise
minister Rataiski. Pahempoolsed parteid
võtsid teda vastu viha ja pahameele
hüüetega. Ta luges ette valitsuse teada
ande tapmise kohta. Seim tunnistas lüsi

korda tabatud.

wastu.

Orle a n i st, 3. aprillil. Tänane
istang oli täis vahejuhtumist, mis välja
kutsutud sellega, et Sadouli süüdistajad
näevad oma sissekukkumist. Kõik tunnis
tajad tõendavad Sadouli kõlblisi omadusi,
teravmeelsust ja isamaalsust, ja näitavad
süüdistuse võhjendamatuse pääle mng kriip

sutawad alla teeneid, mida Sadoul üles
näidanud kõigile prantslastele, kes viibi
vad «SõvUkiUuiu.

Suurt tähelepanu tõmbas omapääle
Henri Barbusse tunnistus, kes teatas, et
tema usub mõistuse ja õiguse tulevasse
Võidusse, mille esimeseks tunnuseks on
Wene revolutsioon.
Wiimaseks annab tunnistust doktor Mon

tedon, kes jutustab laastamisest, mis teh
tud Siberis liitlaste poolt.
Uued peensused Baginski ja
Wetshorkewitshi mõrtsukatöös.
Wars s a w i st, 3. apr. Selgub see
olukord, milles saadeti toime seltsimeeste
Baginski ja Wetshorkewitshi metsalik tap
mine. Kui rong jõudis Stolbtsõ jaama,
puhastati wakjal kõrvalistest isikutest ja
piirati politsei poolt sisse. Arreteeritud
pandi loomawagunisse, kusjuures ühelpool
waguni otsas olid walitsuse esitajad, teises

konwoi ja arreteeritud.
Mõrtsukas Muraschkole, kes ei kuulunud

konwoide hulka, volitati waguni väline
kaitse. Enne ärasõitu läks Mvraschko wa
nema lubaga waguni, kuhu ka jäigi. Al
gusest pääle oli ta wäga ärritatud.
Mõne aja pärast kuuldus kuiwa raginat
need olid paugud. On kindlaks tehLud, et Baginski suri tee pääl hospitali.
Wetshorkewitsh, ala! hoides meelemärkust

kuni wiimse minutini, suri hospitalis 30.
märtsil, kell 6 õhtul. Tema viimased sõ
nad olid: „Andke edasi seltsimeestele, et
meid tapeti. Las trükitakse ära kõmmu
uistlikkudes ajalehtedes minu wiimane ter
witus seltsimeestele töölistele".
Stolbtsõ jõudnud tapetute naistele ei
antud kehi wälja. 1. aprillil, kell 5 hom
mikul teatati neile, et praegu toimetatakse

salajaselt surnute matmist. Nad jooksid
surnuaiale ja leidsid haua juurest kinni
löödud surnukirstud. Baginski abikaasa
nõudis mehe kirstu awamist. Baginski
keha oli närudes, ilma saabasteta. Mõ
lemate kehade päält leiti 2 haawa. Pääle
naisterahwaste wiibis matuse juures nõu
kogude ajakirjanik, S. N. W. Liidu esituse
kaastööline Polestshuk.

Odessa sadam,sse jaudstd 591 Zardsoai tiiVüft tcrftjrc. Müe pi'd il näme
traktorite väljalaadimist laevadelt.

Uu; salanõu 5. N. w. Liidu wastu.
Tallinnast, 4. aprillil. Ustavatest
allikatest teatakse, et Poola välisasjade
ministri seletused, mida see andis praegu
Riias peetava Balti riikide kindralstaap!dele konverentsi kohta, tõele ei vasta.
Poola minister tõendab, et Raa komoe
rents otsustab ainult sõjajõudude jn sõjaVäe eelarvete vähendamise küsimusi ning
mõned puht sõjatehnilised küsimused.

Mis ütleb selle pääle Jdmann.
Lontio n i st , 3 aprillil. Soome
saadik pidas kõue, kus tema ütles muu
seas: „Meie ei taha mingit tegu teha
Wenemaaga ja venelastega. Meil ei ole
nendega mingit ühist. Mõnesuguse tüli
tõusmisel oleme valmis endid kaitsma.
Mei" jõudsime otsusele, et meie kaitse küsi

mus on otsustatud. Küsimuse pääle, mida
Tema seletuste valet selgitab juba see, ' meie Wenemaalt, peame vastama :
et.Soomemaa ei tahtnud osa võtt". kon
midagi".
werentsist, millest osa võtab Rumeenia.

Konverents on tingimata ühenduses
Eesti välisasjade ministri Pusta ja Poola
välisasjade ministri Skzinski hiljutise
sõiduga Pariisi, kes leppisid kokku Prant
suse juhtivate ringkondadega Riia konwe
rentsi kokkukutsumise asjus. Selgub, et
konverents oli lõpuliselt ettevalmistatud
Poola kindrali Kesseleri poolt tema hilju
tistel läbirääkimistel Tallinnas ja Riias.

Sm. Lanzuzki elu on hädaohus.
Pariisist, 3. apr. Prantsuse rom
partei kriipsutab alla, et Wetshorkewitshi
ja Baginski tapmine lähendab seda, et
sarnased tapmised on muutunud täiesti
harilikkudeks Poolamaal. Seepärast ähwar
dab kõneleb kompartei sm. Lan
zuzki elu tõsine hädaoht. Töörahva kohus
on aktiivsust suurendada ning Lanzuzkii
Limukate käte vahelt ära kiskuda.

Mõrtsukad on hirmul.
Riiast, 3. apr. Siinsetes poliitilistes
ringkondades saadi teateid, et meeleolu
Warssawis on surutud. Suur osa seimi ja
kabineti liikmed loevad Poola seisukorra,
mis tekksinud Baginski ja Wetshorkewitshi
mahalaskmise tõttu, üheks raskemateks Poola

-ws viimastel aaSfat-.1.
On teateid, et Baginski ja Wetshor

Hallparunite kättemaksTall i n n a st, 4. aprillil. Eile oli
sõja ringkonnakohtus- endiste riigikogu lii
gete Lehe ja Ulgeküti kohtuasi, keda süü

kewitshi tapmine organiseeriti Nowogrudski

distatakse 1. detsembri ülesastumisest osa

Nõukogude-Inglise kommisjon
nõudmiste asjus.
L o n d on i st, 3. apr. Briti kauoapa
latite igaastasel konwcrentsi! Londonis pa
nid Leedsi kaubapalati saadikud resolutsi

võtmises. Kohus mõistis mõlemad kaebe
alused mahalaskmisele.

Ameerika kaubanduslikud ringkonnad lepin
gust S. N. W Liiduga.
N ew - N o r g i st, 3 apr. Mitteametlik must uuriltud on tulnud, selgusele, et
mõjuw asutus, mis esitab Ameerika S. N. W. Liidu wäliskaubanduse mono
pool takistab lepingu tegemist S.N.W.
kaubandusliste ringkondade huwisid, asus
neil päewil nende lepingute, mis tehtud Liidu ja Ameerika wahel Ameerika kau
S. N. W. Liidu ja teiste maade wahel, balepingute harilikkudel tingimistel.
tähelepanelikule uurimisele, eesmärgiga
Kuid siiski on wõimalus lepingut luua,
wäljaselgitada tingimised kaubalepinguks kui Ameerika weidi körwale kaldub tra
S. N. W. Liidu ja Ameerika wahel. ditsioonilisest poliitikat.
Aluseks on wõetud Ameerika ja Saksa
Need mitteametlikud arwamised näi
maa wahel tehtud leping. Seda wõrrel tawad meile tegewate ringkondade huwi
dakse nüüd Jtaalia-Nõukogude lepinguga. kaswu S. N. W. Liidu wastu.
Nii kui teatatakse, need kes seda küsi-

„Poofa piiriäärsete isamaalaste" (sascis
tide) keskkoha poolt ja et tapmise etteval
mistusest teadsid ministrid Rataiski ja
Simulski.

ooni ette, milles nõutakse segakommisjoni

nimetamist Briti ja Nõukogude walitsuse
esitajatest, kes arutaks seda, kuivõrd sea
duslikud ja õiglased on Inglise nõudmised
Wene ennesõjaaegsete võlgade asjus. Re
solutsiooni toetasid üle 100 suurema ma
sinateehitamise äri Suurbritannias. Reso
lutsioon lükati aga tagasi 44 häälega 41
hääle wastu.
Kaebava ei tohi!
B u k a r e s t i st, 3. apr. Bessaraabias
elawad wenelased saatsid 300.000 allkir
jaga palwekirja Rumeenia kuningale val
wega maksma panna Bessaraabias „õi
gust, seaduslikkust ja õiglust".

Parempoolsete pääletungimine
Herrioti wastu.
Pari i s i st, 3. aprillil. Wastasring
konnad tungiwad kahekordse jõuga Herrioti

pääle, teatades, et ainult tema lahkumine
wõib lahendada käesolewat kriisi.

Nende ringkonna arwamise järele loob
Clementeli lahkumine esimese lõhe kabineti
lähenewale kokkuwarisemisele.

Poliitiliste ringkondade arwamiste järele

on kriis jõudnud pöördepunktini ja walit
sus peab surwe mõjul ruumi andma
„Vabariiklaste keskendusele", parajusmeel

sete pahempoolsete, keskerakonna ja rah
wuslaste parajusmeelsete rühma ühen
dusele.

Walgekaardlased walepasfide
meisterdajad.
Berl i i n i st, 3. apr. Wiimasel ajal
tulid Berliini kaelakohtu politseisse kaeb
tused, et Wene emigrantide pääkomitees
ja emigrantide punase risti pääkomitees
walmistatakse walepassisid. Kaelakohtu po

litsei korraldas läbiotsimisi. Konfiskeeriti
hulk dokumente. Juurdlemist jatkatakse.

Kurdlased taganewad.
Angoorast, 2. aprillil. Türgi wa
litsuse wäed liiguwad Diarbekirist Tiigri
jõe mõlemaid kaldaid mööda edasi, ning
ei kohta ülesastujate tõsisemaid wastupa
nekuid, kes taganewat esimese kokkupõrgete

juures. Ülesastujate rühmad, kellede püüle

sattusid walitsuse wäed, on nähtavasti ai
nult eelwägedeks. Ulestõusjate suured jõud

on koondatud Saida juhtimise alla Tsha
baktsura ümbruskonnas.

Pääpunktid palvekirjas sisaldawad järg
mist: » Asevalitsejate vägivalla lõpeta
mine, kiirete abinõude tarwitusele wötmine

altkäemaksude, omawoli ja peksu wastu,
millist tarwitatakse Bessaraabia linnades,
iseäranis külades, sahkerdamise ärakaota
mine, liikumise wabaduse uuesti wõimal
damine, koosolekute, trükisõna wabadust
ja rekwiseerimisre lõpetamist Rumeenia
Wõimude poolt.

Arvatakse, et isikud, kes palwekirja läbi
siseasjade ministri kuningale edasi andsid,

kohapääle, s. o. Bessaraabiasse tagasi jõu
des arreteeritakse kui nigi äraandjaid.
De Monzie rahaasjade mi
uister.
Pariisist, 3. aprillil. Prantsuse
rahandusminister Elemente! lahkus ame
tist ja tema asemele määratakse senaator
de Monzie.
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Läinud nädal.
Presidendi walimised Saksamaal lõppesid tagajärjetult. - Ükski kandidaat ei
saanud absoluutset enamust. Mis on möödunud walimiste tagajärje põhju
sed. Kas tulewikus on oodata jõudude ühinemist. Arwataw president.
Missugused tagajärjed on parempoolsete wöidu puhul Saksa wälis- ja sisepo
liitikas. Klassiwõitluse terawnemiue. Baginski ja Wetshorkewitshi tap
mine Poolas. Walitsus nuhkide mängukann. Miks walitsus nõus oli wa
hetamisele ja miks selle wastu olid söjawäe ja nuhkide walitsused. - Kurdlaste
mäss Türgimaal lõpuliselt likwideeritud. Hoop Inglise wanameelsele walit
snsele. Türgi rahwusliku walitsuse seljataga on laiemad rahwakihid.
Kominterni täidesaatev» komitee hindab rewolutsioonilist seisukorda Läänes.
Wähemlaste targutused rahwuswahelise rewolutsiooni lõpust. Töölisteklass
kogub jõudu uuteks lahinguteks.
Läinud puhkepäewal oli Saksamaal pre mõjukad jõud. Saksa ajakirjandus tähen
sidendi walimised. Saksa seaduste järele dab ise, et kui kõik need wahepääksed par
sünnib presidendi walimine üldrahwalise teid ühineksid ning uutel walimistel ühise
hääletuse teel, kusjuures walitud kandi kandidaadi üles seaksid, oleks wõit nende.
daat peab saama absoluutse häälteena Kui see aga juhtuks, siis ei läheks klassi
muse (s. o. rohkem kui kõik kandidaadid wõitlus Saksamaal mitte otsekohesele teele,
ühtekokku).
kahe ilma otsustaw wõitlus saaks ainult
Möödunud walimistel ei saanud ükski pikendatud. Kas suudawad kokkuleplikud
kandidaat absoluutset häälteenamust. Kõige
jõud aga tõepoolest ühineda? Wõib kiud
rohkem hääli sai kahe parempoolsete par lasti öelda, et sotsiaaldemokraadid ei
tei rahwusliku ja rahwapartei kan loobu oma kandidaadist, kes eelmistel wa
didaat Jarres. Kõige wähem sascistide limistel 8 miljoni häält sai. Kui wähem
kandidaat kindral Ludendorff. Et ükski kan lased nüüd wastu wõtaksid kodanluse kan
didaat aga absoluutset häälteenamust ei dtdaadi, siis tähendaks see seda, et nad
saanud, siis peetakse aprillis uued wali awaliselt endid paljastaksid töölisteklassi
mised ära.
ees kui kodanluse teenrid. Kuid waewalt
Kes saab Saksamaa presidendiks see tahawad ka mõõdukad kodanlased kokku
küsimus ei ole sugugi ükskõik nii Saksa leppele minna. Nähtawasti sünniwad uued
maale enesele kui ka Euroopa üldisele po walimised sama killustatud jõududega nagu
bitilisele seisukorrale. Mitte selles ci seisa warembki. Sarnasel juhtumisel on wõit
muidugi küsimus, kes nimelt presidendi kindlustatud suurkodanlusele ja wõimule
toolil istuma saab, waid selles, missugune pääseb nende kandidaat Jarres.
Jarresi walimine tähendaks wahekorra
poliitiline partei, missugune ühiskondlik
grupp neist wõitlustest wõitjana wälja tu halwenemist Saksamaa ja liitlaste wahel.
leb. On ju klassi ja ühiskondlik wõitlus Awalisele lahkulöömisele liitlastest Jarres
Saksamaal wiimastel aastatel eriti pinew. muidugi ei lähe. Prantslased kardawad
Saksamaa kodanlusel on ära tüütanud aga, et parempoolsete wõit tähendab Da

Baginski ja Wetshorkewitshi tapmine on

õige iseloomuline praegusaja Poola kohta.
Walwurid tapawad wagunis ära inimesed,
keda saadetakse S. N. W. Liitu, inimesi,
keda Poola walitsus nõus oli wahetama
papi wastu, kellel walju kaelakohtult! ka
ristus oodata oli.
Poola praegune walitsus, kes ikka roh
kem ja rohkem omale tuge otsib pappide
hulgas, kes riigis kodanluse teenrite osa
etendawad, kartis Nõukogu-Wenemaa ko
hut, mis paljastanud oleks „ Kristuse
teenri" jälke tegusid. Et asja sumbutada,
otsustas ta oma küünte wahelt lahti lasta
hukkumisele määratud ohwrid. See oli
pää põhjus, mis sundis Poola walitsust
wahetusega nõus olema, waatamata nuh
kide ja sõjawäewõimude wastuseismise
pääle.

Kuid Poola salapolitsei ldefensiiwa) on
walitsusest tugewam Walitsus teeb rahu
lepinguid, kuid defensiiwa organiseerib
bandesid ja saadab neid S. N. W. Liitu.
Walitsus teab, et neid teesid mööda, mida
mööda lähemad banded, kunagi kaubad ei

lähe, kuid desensiiwale ei ole sellel mingi
sugust tähtsust ja ta toimetab nii nagu ta
ise arwab. Walitsus otsustab Baginskit
ja Wetshorkewitshit wahetada, et ära hoida

pappide mustuse paljastamist, kuid defen
siiwa ei taha kommuniste wälja lasta ja
nad tapetakse kõikide silmade ees awalikult.

silmapilgul otsekohest rewolutsioonilist seisu

korda". Ning Stalin kirjutas: „Kahtle
mata on ka see, et Euroopa keskkohas,
Saksamaal, on lõppenud juba rewolut
sioonilise tõusu aeg."

Selle üle awaldawad wäljamaa
wähemlased nüüd rõõmutundeid. Saksa
wäbemlased püüawad tõendada, et rah
wuswahelisel rewolutstoonil on nüüd lõpp
tulnud, et Moskwa hakkab üleilmliku
rewolutsiooni seisukohalt taganema jne. jne.

Wähemlased laulawad leinapalweid „rah
wuswahelise rewolutsiooni haua" juures.
Kas ei ole see mitre warajane?
Ei Kommunistlik Internatsionaal ega
kogu ilma tööliste eelwägi ei „ loobu maa
ilma rewolutsioonist" ega ole selleks ka
mingisuguseid Põhjusi olemas. Milles siis
asi seisab? Miks on sattunud siis härrad

walgunud, waid endiselt kommunistliku lipu

eest maksab Poola proletariaat praegustele

all walmis on wõitluseks. Kui pkrem?

Selle küsimuse pääle ei ole mitte raske
wastata: sotsiaaldemokraatidega sõdiwad

wõimumeestele kätte.

kommovisüd tulemase rewolutsiooni nimel^

hulgast. Ta tahab wõimu ise oma kätte
wõtta. Kuid samal ajal kui kõik mõõdukad
parteid ja wähemlased pinna jalge alt
kaotawad, kõwereb ühinemise ja wõitluse
paratamatuse tunne proletariaadi hulgas.
Nii loodakse Saksamaal kaks wägewat
wäerinda, kus ühel pool seisab sõjariistus
kapitaa! ja teisel pool töölisteklass.

resi ehk parempoolsete kandidaadi walimine
üldse klassiwõitluse terawnemist Saksamaal.

laste (wabameelsete) parteide käes on weel

kem Nõukogude Saksamaa eest wõitlejaid.

Kurdlaste mässu Türgimaal wõib lik
wideerituks pidada. Wiima,ed teated lase.
wad paista, et walitsuse wäed on mas
sajatest täiesti jagu saanud sa nende paa
jõud purustanud. Praegu oidafse: icgc
wuses kurdlaste wäernsmete klnmpuud.
misega. Kurdlaste kaotus on ftopp inglise
wanameelsete walitsusele ju mass
wiimase poolt ettewalmistatud, sõjariista
dega warustatud ning rahwusliku waat
suse wastu ässitatud. Et Türgi rahwus
lik walitsus mässajatest, Inglise imperia
listide käsikutest nii kergesti jagu sm, nm
tab, et rahwusliku walitsuse seljataga
laiemad Türgi rahwahulgad on.
Kominterni täidesaatwa komitee tais
kogu hindab enamlikult praegust Euroopa
seisukorda. S. Sinowjew tähendas selle
kohta: „Lääne-Euroopas ei ole praegusel

Saksa kommunistlik partei ei wõi malimis
tel muidugi wõita. Oma kandidaadi üles
seadmisega proowis ta ainult jõudu. See
jõuproowimine andis umbeS 2 miljoni
häält. See ei ole muidugi palju, wähem
isegi, kui mullustel parlamendi walimistel,
kuid tähtis on see, et rewolutsioonilise
proletariaadi põhiktht ei ole mitte laiali

wesi plaani täitmise takistamist.

Kuid wahepäälsed parteid ei taha leppida

poolsed parteid aprillis tõepoolest wõida
wad ning sellega tõuge antakse llassiwöit
lusele, siis ei ole kahtlust, et kommunist
liku partei Upu alla kogunewad weel roh

Kuid see ei muuda weel asja. Baginski
ja Wetshorkewitshi tapmise eest on wastu
taw walitsus ja mitte keegi muu.
Lanzuzki „süü"-asja arutuse ajal ütles
rahwuswaheline proletariaat oma wõimsa
sõna. Poola härrad lõid kartma ja pidid
Lanzuzki wabastama. Kuid ka siin segas
defensiiwa wahele ning wõttis Lanzuzki
uuesti „wastutusele".
Defensiiwa tegewus on nii ühel kui
teisel juhtumisel täiesti ühesugune. Ko
danlus ja sotsiaal-demokraadid, kes defen
siiwas töötawad, wiskawad wäljakutse
Poola ja rahwuswahelisele proletariaadile.
Proletariaat wastab neile nagu kord ja
kohus. Baginski ja Wetshorkewitshi were

jändamine „wahemeestega" ja kokkuleplas
lega wäikekodanluse ja sotsiaal-demokraatia

asjade sarnase seisukorraga. Ja peab üt
lema, et wähemlaste ja mõõdukale kodan
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Sisepoliitika seisukohalt tähendaks Jar

fascisfid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
VII.
Kesk irusi on huwiiaiud streigist.
Ajalehed haisid siiski midagi. Muidugi
mitte Townsherre ajalehed. Townsherres ei
olnud ainustki lehte kõik ladujad ühinesid
üldstreigiga. Selle wastu kees elu aga teistes
linnades, algades määratust teraslinnast Pitts
burgist ja lõpetades New-Yorgi ning Chicagoga.
Kõikide, eriti Pittsburgi tähelpanu oli pöördud
surnud, tardunud Townsherre pääle. See linn
oli ju kesk trusti üks pää alustest. Ja täiesti
arusaadaw oli kärsitus, millega trusti juhatuse
liige Harway Pittsburgis lehitses wärskeid aja
lehe numbrisid. Oh häda! Teisi teadete halli
kaid temal ei olnud: mitte ainsam aparaat, mis
ühendas Pittsburgi Townsherrega, ei töötanud
juba kolmas päew.
Nagu arwata, ajalehed suurendasid liialdu
seni ja moonutasid seda, mis juhtus «Wabas
Töölises». Pittsburgi «News» ilmusid eri tele
grammid tööliste kohtamisest trusti esitajaga.
Kirjutati sellest, et nälginud ja metsikuks muu
tunud streikijad oleks peaaegu tapnud trusti
woliniku, kes ei tahtnud teha järelandeid.
Jutustati weel rewolwripaukudest, mida streigi
komitee .liikmed wahetasid neid tagaajawate
politseinikkudega ja sellest, kuidas üks komitee
liige tapeti oma seltsimeeste poolt äraandmise
eest ja maeti «Wabas Töölises» põranda alla.
Uhe sõnaga, terwe lehekülg kõiksugu wõimatu
loba, mis oli trükitud raswasel kirjal. Ja seda
meeletut walet laotati miljonites ajalehe numb
rites laiali, ning tuhanded kõnemasinad karju
sid seda kõigil uulitsanurkel.
Misler Harway, kesk trusti juhatuse liige,
mätsitas tulises wihas ajalehe kägarasse ja
wirutas selle teenri liikumatust, libitsewast näost
mööda toa nurka.
Mister Harway, juhatuse liige, oli halwas
tujus. Ja selleks oli ka oma põhjus. Sellest
rääkimata, et tema paks, lilesöödetud kere
terwed päewad wilksatas mööda uulitsaid hiil
gawas autos, lendas neljakümnendatel korda-

del olewatesse trusti kontoritesse ja panka
desse, istus raadiograafide aparaatide ees,
andes käske Uhisriikide igasse nurka. Kuid
istuda Pittsburgis, kõigest 200 wersia sellest
neetud Townsherrest eemal ja mitte teada, mis
sääl tehakse!!!
Lihes streigi algusega kadusid kõik XX aasta
saja kultuuri saawutused. Townsherre, mis
ehitud tehnika wiimase sõna järele, muutus
metsikuks külaks! Kõik ühenduse abinõud olid
katkestud! Ei ole elektri energial! Raudtee
rongid ei sõida! See idioot Hannower waikib
kui mõni lollpää! Trust saab iga päew kahju!
Ei, mister Harway ei kannata kauem teadete
puudumist.
Mister Harway istus omas kabinetis paten
teeritud sohwal Pittsburgi pilwelõhkuja kolme
kümnewiiendal korral, mis oli kesk trusti oman
dus, ja pahandas. Kuid pahandada wõib iga
laiskleja. Peab nõu pidama ametwendadega
ja asjade tõsist seisukorda selgitama.
Walget, raswast, kallikiwidega lükitud kätt
wäljasirutada ja laualolewa raadiofoni pidet
wajutada oli lihtne töö. Wäike laua külge
kruuwitud aparaat täitis toa waikse suminaga.
Ümarik kuplis klaas aparaadi pääl täitus mit
mewärwiliste wikerkaaridega. Juhatuse liige
jatkas pideme surumist.
«Kuulen!» Aparaat lakkas sumisemist ja
paiskas enesest katkendlikud, kärisewad sõnad,
samal ajal kui klaaskupli pääle ilmus selgelt
kujutatud kõhn, siledaksaetud nägu. Harway
ühendas end kesk trusti New-Yorgi esitajaga.
«Mister Pan?» Aparaadi ees otse istudes
rääkis Harway igat sõna mõjuwalt, walidalt
waadates klaasil kujutust. «Räägin Townsherre
streigi asjus. Linn on täiesti eraldatud. Ei ole
mingisuguseid teateid. Ajalehed kirjutawad
loba. Teie arwamine selle kohta?»
Inimese kujutus klaasil liikus.
«Ei ole siis streik weel likwideeritud? Teie
panete mind imestama, mister Harway. Woli
tused, mis Klanile antud...»
«Töölised peawed wastu. Kordan ühen
dust linnaga ei ole!»
«Likwideerige see ruttu. Kuid ei mingisugust
järelannet. See annab paha eeskuju teistele.
Pingutage kõik jõud...»
Harway laskis pidemest lahti. Uus liigutus.

sotsiaaldemokraadid, kes aastate wältel on

püüdnud iga rewolutsiooni awaldust kägis
tada, seda maha suruda, praegu otse
wasikawaimustusesse?

Seda on tarwis neile selleks, et peites
oma meriseid käsa selja taha, püüdes töö
liste ajusid uimastada, karjuda: „Meie
ütlesime ju, et rahwuswaheliseks rewolut
siooniks pinda ei ole, nüüd teatab seda ka
„Komintern". Ja nad seawad kohe na
iiwse küsimuse üles: „Kui Komintern tea
tab, et rahwuswaheliseks rewolutsiooniks
pinda ei ole, miks tarwis siis kommunis
tidel sotsiaaldemokraatidega sõdida"?

Aparaat hakkas uuesti sumisema ja klaasist
kuplile ilmus uus kujutus.
«Chicago. Räägib kesk trusti esitaja Derby.
Ah, see olete teie Harway. Noh, kuidas on
streigiga ?»
«Ei ole mingisuguseid teateid. Mina rää
kisin juba Paniga. Hannower waikib. Teie
arwamine, mister Derby?»
«Mina rääkisin ka Paniga. Temal on mui
dugi õigus. Meie ei wõi järele anda. Kuid
tehased iulewad käima panna. Trust on kõi
kumas. Katsuge linnaga ühendust saada. Ärge
kartke kulusid...»
Aparaat waikis.
Harway laskus diiwani seljatoele ja surus
elektrinuppu seinal. Tuppa sammus kuulmatud
sammel noor inimene, mustas frakis.
«Jervy, on mingisuguseid teateid?»
«Ei mingisuguseid, sir. Kõik Townsherre
wastuwõtteaparaadid waikiwad. Mina katsusin
ühendada... Lubage...»
Laualt, mis oli tihedalt kaetud mitmesuguste
aparaatidega, kuuldus teraw helin. Sekretäär
jooksis laua juure.
«Helistakse telefonil, mister Harway, mida
meie juba kaks aastat ei tarwita. Kuulan. Jah,
mister Harway kabinett. Räägitakse Town
sherrest? Mister Hannower tahab teiega rää
kida, mister Harway!»
Oli õige weider kätte wõtta wanamoelist
rasket kummist kuuldetoru. Kuid juhatuse
liige Harway tegi seda isegi liig kiirelt oma
auwäärt wanaduse kohta. Torus kärises kel
legi arusaamatu, surutud hääl.
«Mister Harway. Jah. Ei, ei ole mister
Hannower. Räägib Klu-Klux-Klani kohaliku
osakonna esimees. Hannower on haige
wäike närwide põrutus. Ja jah, esimene katse
ei õnnestanud. Töölised asuwad tööle kolme
päewa .pärast. Kaua? Midagi ei ole teha,
misteri Jah, tarwis on weel mõnesugused wälja
mmekud, umbes 20 tuhat. Olete nõus? Peame
ühendust teiega selle aparaadi kaudu. Ainsam,
mis meil korda läks omal jõul tegewusse
panna. Good byl»
Juhatuse liige pani ettewaatlikult toru omale
kohale. Tema oli rahul. Kolme päewa pärast
asuwad töölised tööle. Seda tõotas Klu-KluxKlan ise. Sarnase teate eest wõis maksa isegi
25 tuhat dollarit. (Järgneb).
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Kuidas seisab aga praegu rewolutsiooni
küsimus Läänes?
Otsekohest rewolutsioonilist olukorda
praegusel silmapilgul Euroopas ei ole.
Kapitaalil on korda läinud osaliselt oma
seisukorda kindlustada. Majanduslik olu
kord Euroopas on wähe paranenud.
Ameerika kapitaali abil on Euroopa ra
handus paranenud. Need tingimused rõõ
mustawad wähemlasi, kes häämeelega ka
pitaali laualt raasukesi koguwad. Kuid
need teenrid ei märka wastolude kaswa
mist kapitalistlikkude rühmituste wahel, ei
märka hiigla tööpuudust ja selle alalist
kaswamist, (ainult Inglismaal on umbes
2 miljoni töötatöölist), reaalse tööpalga
langemist jne.

Ei märka rahwus-wabastusliku liikumise
kaswamist ja kõwendamist asumaades, Jng

lise ametühisusliku liikumise pahemlus
tamist, tööliste osalist wõitlust ja wiimaks
S. N. W. Liidu majandusliku jõu kas
wamist, kes kasutab „hinge tagasitõmba
mist", et kindlustada maailma rewolutsi
ooni seisukohta, kindlustada seda alust,
mille pääle see rewolutsioon tugenema
saab.

Kõike seda ei näe, ehk õigemini ei taha
näha need, kes igal juhtumisel walmis on
kapitaali kaela langema.

Wähemlased kägistawad rewolutsiooni
selle tõusu ajal, pidutsewad, kui rewolut
sioon kaotab, esinewad „targutajatena"
waikuse ajal. Selles peitub kogu nende
loomus.

Need wähemlaste targutused ei peata
aga töölisteklassi, kes tegewuses on praegu

üldise seisukorra uurimisega, oma jõu ko
gumisega, et otsustama hoobi andmisel
tal enam taganeda ei tuleks. K.T.

Wäli tahab asmta Perekonna elu
lõhkuda.
Meie protesteerime naiterahwaste ja
wabaduse armastajate nimel ja mõis
tame J. Wäli waated hukka, sest meile
naisterahwastele on antud nõukogude
wõimu poolt wabadused, kuna J. Wäli
sellest midagi teadagi ei taha. Ühelt poolt
walitakse naisterahwaid nõukogudesse,
teiselt poolt püütakse teda jälle maha
rõhuda.

Meie protesteerime ägedalt sm. J.
Wäli arwamiste wastu, et naine peab
oma mehe waadetele alluma ehk was
tasel korral tuleb temaga ühendust kat
kestada. Wististi tahab J. Wäli, kellel
nähtawasti inimliku armastuse tundmust
südames ei ole, et ka need mehed, kes
paremas, seisukorras on, perekonnaga
sideme katkestamisele tõmmata ning seega

perekonda õnnetuse sisse tõmmata. Kui
mehel on wabadus õllepoodis istumiseks,
siis olgu naisel wabadus ka kirikus käi
miseks.

Paljude naiste nimel üks parteitu naine.
Sm. IWäli seisukoht ei ole õige
J. Wäli kirjatüki „Leninlane, pere
kond ja usk" (~Edasi" nr. 69) kohta
tahaksin järgmiselt oma mõtteid awal
dada.

Sm. J. W. arwamise järele peab
leninlane oma perekonda sundima oma
waadetele alluma ja wiia seisukorda kas
wõi lahkuminekuni.

Minu arwamise järele wõiks seda
ainult sel korral tarwitada, kui naine ei
ole mitte töörahwa hulgast pärit, s. o.
mõnest endisest kõrgemast klassist ehk
haritlane, kes oma endistest sissejuurdu
nud waadetest lahkuda ei suuda.
Praegusel ajal kooselusse astudes
peab igaüks enne ette waatama ja teadma,

fommternt taiHefaatloa komitee
täiskogu laienhM istongult.
Sm- Buharini ettekanne talupoe
gade küsimuse kohta.
Paljud kommunistid kapitalistlikkudes
riikides loewad talupoju küsimuse kõrwa
lise tähtsusega küsimuseks. Sarnane seisu
koht pole aga sugugi õige. See on trots
kismi seisukoht.

Praeguses kapitalistlikus ühiskonnas on
olemas kolm otsustawat jõudu: suurmõis
nikud ja suurkodanlus, proletariaat ja ta
lurahwas. Talurahwal on otsustaw osa
klassijõudude wahekordades. Peab ütlema,
et kõige tähtsamates tööstuse maades puu

dub komparteil igasugune mõju talurahwa
pääle. Kodanlus aga on arusaanud talu
rahwa tähtsusest. Praegust ajajärku wõib
iseloomustada wõitlusega kodanluse ja töö

lisklassi wahel talurahwa pärast. Lääne
lodanlus mõistab ja teostab kommunisti
dest paremini ühise wäerinna taktikat ta
lupoegadega, püüdes neid tõmmata oma
poole.Z

Kodanlus ajab ühise wäerinna taktikat
teadlikult, seda näitawad meile maarefor
mid. Õige, need reformid on wäga hale
dad ja on tehtud talurahwa päälesuru
misel, kuid siiski on nad talupoegade loo
tuseid tõstnud.

Niisama organiseerib kodanlus põlluma
jandusliku laenu andmist, läbi talupoegade

kooperatiiwide mis tihedalt seotud panka
dega. Kodanlus wõtab tarwitusele kõik
abinõud, et oma poole wõita talurahwast.
Trotskismi põhiwiga talupoegade
küsimuse walesti hindamine. Paljude kom
parteide tegewust selles sihis ei saa nime
tada leninistlikuks.

Proletariaadi diktatuuri langemise pää
põhjuseks oli Ungaris wale poliitika talu
poegade küsimuses, suurpõllupidamise jaga

mise äraütlemine talurahwa huwides. Pal
jud komparteid pole weel aru saanud, et
talurahwa juure tuleb lähineda, ülesseades
otsekoheseid nõudmisi.

Kõigi talupoegade organisatsioonide pää
mine nõudmine keerleb maksude küsimuse
§

Maksude poliitika on riigi poliitika. See
pärast on seda waja ärakasutada, et wäl
jakutsuda kokkupõrkamist talurahwa ja ko
danlise riigi wahel. Ilma talupoegade
hulkade wõitmiseta pole wõitn.
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kellega mõtleb ta ühte elama asuda ja
kellega on tal üldse tegemist.
Kui abielus olew naisterahwas on
lihne arenematu linna ehk küla tööline,
siis peab temale muidugi mõistlikult ning
kannatlikult seletama ja õpetama ning
igal wõimalikul korral tõmmata naist
ühiskondlikku ellu ja aktiiwsele tööle,
kuid mitte takistusi tegema nagu seda
ette tuleb. Seega saaks tingimata suurem
osa naisi teistele waadetele wiidud ning
nad wabaneks ka usust ja perekonna elu
jääks purustamata.
Tihti ja wäga tihti armastawad
mehed naisi süüdistada arenematuses ja
muis sarnastes asjades, kuid enamil
juhtumistel ei wõta mehed waewaks
naistele sedawõrd seletusi anda, et see
mõjuks. Nad hurjutawad ja heidawad
naistele ette, haawawad naisi, peawad
neid halwaks ja seawad endid liiga
kõrgele.

Mehed peawad ise paljudest oma wa
nadest kombetest ja eluwiisidest lahti
ütlema, millest nad tihti õige kõwasti
kinni peawad (see käib nii leninlaste kui
ka teiste meeste kohta), siis mõjuks ka
nende sõnad rohkem. Tegudest wõetakse
kõige päält eeskuju. Siin jääb aga nii
paljugi soowida.
Naistööline M. T
Naise wastus J. Wälile.
Mina olen täiesti selle wastu, et lenin
lane peab oma naist sundima oma waa
detele alluma. Meie peame kõige Päält
küsimuse üles seadma, miks leninlase naine

kirikus käib. Kas on see mees kordki oma
naisele kui seltsimehele püüdnud selgeks
teha, mis tähendab üldse olla leninlase
naine, mis tähendab rewolutfioon, aeg
milles elame. Kas ta on ka kunagi oma
naist kaasa wiinud sinna, kust walg ustust
saada wõiks selle usuhullustuse wastu,
näit. poliitringi, koosolekutele jne. Kui ta
seda teinud ei ole, siis on ta ise oma
naise ees süüdi. Leninlasel on sellest wähe,

et naisele ütelda sa ei tohi kiriku minna.
Tarwis on naisele usu kahjulikkust seda
wõrd seletada, et naine ise kirikusse mine
kust loobuks.

Edasi kui naise ja mehe wahel sõp
ruse sidemed on, siis ei tule nende waa
detes ja tunnetes sarnaseid lahkuminekuid

esile, ehk kui tulewad, siis wõib neid ker
gesti likwideerida. Kui mehe ja naise wa
hel aga sõpruse sidemed puuduwad, siis
on tõesti loomulikud igasugused lahkarwa
mised jne. ning naine elab sarnase mehe

juures atnuTT iažte pära^ja^kui ta Tiri;
kus käib, sinna isegi lapsi wiib, siis ena
matel juhtumistel mitte seepärast et ta
usuks, waid tihti seepärast, et meest wi
hastada, et ennast mõneks ajakski mehest
eemal hoida, sest minnakse kirikusse sage

dasti ju ainult seepärast, et sääl teistega
kokku saada ja üldse aega wiita. Wähe
on neid, kes kirikusse „jumalat" paluma
lähewad.

On aga see parem kui leninlane naisest
lahku lööb? On leninlase lastel sellest pa
rem? Minu arwates mitte, sest nõukogude
riik ei ole weel nii rikas, et kõiki lapsi
oleks wõimalik lastemajadesse paigutada.
Tähendab, leninlane jätab lapsed oma
juure, wõtab teise arenenuma naise, kes
muidugi kodus ei istu, waid ühiskondli
kust tööst osa wõtab ja loomulikult endise
naise lastest wähe hoolib. Mis kaswawad
sarnasel korral neist lastest on igal
ühel kerge aru saada.

Ma ei ütle muidugi, et see nii on,
kuid ma tõin näituse elust, et niiwiisi wõib
olla.

Endine naine on aga elust wälja lüka
tud ja hukatusele määratud. Nii on lenin
lane ainult hulka inimesi õnnetuks teinud
ja muud midagi.
Sm. Wäli poolt ülestõstetud küsimuse
otsustamine ei ole mitte ainult leninlase,
waid kogu ühiskonna asi. Meie kõikide ko
hus on mahajäänumaid naisterahwaid
enestega kaasa tõmmata, neid õigele teele
juhtida.

Olen ise läbi elanud, olen seltsiliseks
olnud mehele ja ema lapsele, keda haud
minult rööwis.
Tosnos. L. Saarmann
Arusaamatused Perekonna elus.
Kodanliku riigikorra purustamise taga
järjel kõdunewad wanad traditsioonid,
ning ühes sellega kaotab ka kodanlik kõlb
lus oma mõju. Et uut kõlblust ja abielu
probleemi siiasaadik ajakirjanduses wähe
on selgitatud, seepärast on palju arusaa
matusi ja õõrumisi perekonna elus.
Enamasti alati, kui mehel korda on läi
nud omi teadusi laiendada, ei leia ta
naist enam omale kohase olewat. Selle
asemel, et naist oma waadete kohaselt aren
dada, hakkab ta naisele tema arenematust

etteheitma ja lahutust nõudma, et siis
kellegi teisega enam-wähem arenenud nai
sega uuesti abielluda. Mina ei ole sm.
J. Wäli arwamisega päri, et leninlasel
tuleb side siis katkestada, kui perekond on
usukammitsas ega allu seepärast tema waa

detele. Sarnases seisukorras wiibiw lenin
lane peab usuwastases ringis esiteks e mast

arendama, siis wõib ta teaduslikult ilma
sündimata naist usulistest eelarwamistest
wabastada. See ei ole kommunist, kes ei
suuda omas perekonnaski omi waateid
agiteerida ega teda ühiskondlikule tööle
tõmmata. Minu arwates pole waja ülal
nimetatud põhjustel naisega ühendust kat
kestada. Et aga paljud arenenumad töö
lised siiski abielu lahutusi ettewõtawad,
siis enamasti wist ikka erootilise lõbu
Pärast. Punase Putilowi tööline.
Wastus töõliskirjasaatjale.
„Edasi" weergudel nr. 69 ilmunud kir
jatükis „Leninlane, perekond ja usk" seab
J. W. üles küsimuse, mida peab tegema
leninlane, kui tema perekond ikka weel usk

lik on.
Usu küsimus on üks keerdsõlm praegu
ses ajajärgus, ta teeb ka neile weel pää
walu, kes end lahti rebinud usu köidikutest,

kuid ei ole weel kindlad teadmises, kas
nad õieti seda tegiwad. Olen mitmel juh
tumisel kuulnud: „Minu mees on kommu
dist, tema ei usu aga mina usun" ehk jälle
~mina olen erapooletu". See tähendab
ikka weel, et usu küsimuses ei ole selgu
sele jõutud neis perekondades, fus naise
arwamise järele mees kui parteilane us
kuda ei tohi.
Siin tuleb J. W. arwustus ka ekslikuks
lugeda, sest sundimine on alati tüliõun
olnud. Waatame järele muinaslugu, kui
das Ewa Adamit agiteeris, ise sõi ja sun
dis Adamat ka sööma keelatud puust, mis
ei meeltinud „wanamehele", kes wihastas
ja mõlemaid hulkuma saatis.
Usu ajajärk peab kolikambrisse minema
XX aastasajal. Küllalt sellest wanast rämp
sust ja petmisest mis ei wasta meie aja
teadusele, kultuurale. Usk on uimastus ja

harimatuse tundemärk, usk on kapitaali
tööriist ja orjade trööst, usk on haigus
inimsoo ajaloos, kes mitte ei ole wähe
ohwrid nõudnud. Uskliku wõime wõrrelda
jabura joodikuga, kes enda üle walitseda
ei suuda. Usklik omas lühikeses teadmises
loodab kõik hääd „taewast" saada, mida
olemas ei ole. Joodik aga teab, et jääl ei
anta tilkagi, ainult wõib end rahuldada
maapäälsega. Niisama juhtub rikkal ja
waesel. Wiimane peab siin läbi sõrmede
wahtima ja lootma, ehk taewalikus para
diisis asi paraneb. Kuna rikas kõik maa
päälse omale kahmib, teades, et tühjas
taewas midagi saada pole.
Kuidas wõib siis leninlane nii järsku
pööret teha omas perekonnas, kui tema ise

alles mõni aeg tagasi usu köidikutes wii
bis, naine ei usu seda kui ütled, et juma
lat ei ole ja ei wõigi uskuda, sest teda on
Wõõriti kaswatatud, ta pole jõudnud are
nemisele asuda, et teadmist omandada, ilma

teaduseta on wõimata usu küsimust lähen
dada. Wa;a on naisterahwast tõmmata
haridustööle ligemale. Samuti on ka le
ninlasel tarwis meeles pidada _ sm. Lenini
poolt ülesseatud hüüdsõna: „Õppida",l ja
kui meie seda teostanud oleme, alles siis
Wõime ära näidata, milleks on usk, mis
pärast usuti, milleks teda tarwitati ja kust
on tulnud usk jumalasse. Siis on sinu
perekond mitte usklik, kui saad neile selgeks

teha, mispärast meie siiamaani sunnitud
olime J. N õ m m.
L Usn küsimus Z
Nii lihtsalt ja ükskõikselt meie usu küsi
muse pääle ei wõi waadata, nagu seda
sm. J. Wäli „Edasis" nr. 69 wäljendab,
et meie peame sundima perekonda oma
waadetele alluma jne.
Usu ajajärk ei ole mõned kümned aastad

wana, waid ta on juba tuhanded aastad
inimsoo hulgas oma pimestumise tööd
teinud ja rahwaid orjaköidikutes pidanud,
kuningatele, trooni ja waranduse kaitse
seaduseks olnud. Need „hüüdsõnad" pappide

preestrite ja igasuguste usuhullustajate
suust ärge kurtke kaebage oma häda
üle, sest taewariik on teie, sääl teie mait
sete , paradiisi" õnne ja rõõmu. Pole
rikkust teile waja, andke kõik kopikad kunin

gatele ja usuhullustajatele, siis teie saate
õndsaks jne., on kõlanud juba tuhanded
aastad rahwaste keskel.

Seda tuhanded aastad sissejuurdunud
„kommet" ei suuda meie mirte mõne sõ
naga lausega kellegile selgeks teha, ehk
wägiwaldselt sundida kedagi emast waade
test taganema jne.

Iga arusaaja leninlase ülesanne on (kes
usu küsimuses on selgusele jõudnud), et
selgeks teha, mida usk on meile annud ja
mida ta meile weel praegugi annab. Le
ninlane peab ära näitama igale omale
wastasele (uskjatele) faktidega, et usk pole

muud, kui üks inimsoo pimestaja abinõu.
Ja neid fakte leiame meie iga sammu
päält. Wõta kätte piibel, see otsast kuni
lõpuni, kus üks sõna teise wastu räägib.
Ja kui leninlane suudab seda selgeks teha fak

tide näol usu kammitsas olejale, siis ma
olen kindel, et naine ei lähe kirikusse last
ristima ja ka ise ei lähe taewa mannat
kirikust saama, ning oma kopikaid musta
mantli mehele wiima.
Minul on omal juhtumisi olnud, kus
ma mõne kuu jooksul kõige usklikumad
perekonnad kirikuwastaseks tegin. Ja need
ei mõtlegi kirikusse enam mina.
Labor i s t o.
Sundimisega ei jõua kaugele.
Tööliskirjasaatja J. Wäli arwamine
perekonna la usu kohta ei ole koguni õige.
Sundida naist mehe waadetele alluma
on koguni ülekohus nüüdsel ajal. kus kogu
aeg aina kirjutatakse üheöiguslusest. Siis
on naine ikkagi oma mehe wõimu all, kui
mees sunduslikult keelab ära naist kirikus
käimast. Siis on ikkagi mees ise süüdi,
kui ta pole jõudnud naisele laiemalt silma
ringi awada. Siis peab ära ootama,
agiteerima naist ja sellega püüdma naist
usu kammitsast wabastada, aga mitte suu
duslikult. Lapse ristimine pole ju weel
ei tea kui suur kuritegu. Lapsed kaswa
wad ja hakkawad koolis käima ning lähe
wad iseenesest ajaga kaasa ja õpetajad
wiiwad neid õige tee pääle. Ja muidugi,
isa peab mõjuma laste pääle. lapsed on
ju nende mõlemate omad. Minu arwa
mine on nii.
Ajalehe lugeja A. M.
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Gsa s i
Omapärane rewolutsiooni teooria.

J, Valmadre.
O. R. ja H. T. kirjutavad .Klassi- kirjutasin ma sellest pikemalt ning siin uuesti
Võitluses" nr. 52: .Meie sügavama aru selle juuns peatada oleks asjata.
saam-se järele on tööliste sõjariistus üles
Trotskism ja trotskistid asuvad seisu
tõus igal kodanlikul maal igast sotsialist kohal, et revolutsiooni kandvateks jõudu
tikust loksutamisest kõrgemal ja sellepärast
deks on ainult proletariaat.
võime ainult niisuguste tõesti enamliste Talupoeg on wasturewolutsiooniline, keda
arvustuste pääle vastata": .Edasi" „bol arvesse võtta ei tule.
schewikud" sõitsid oma .arvustuse" va
Blanqui ja blankistid asusid oma
lingus sotsidest kaugemale.. ."
tegevuse ajal seisukohal, et revolutsiooni
Arutihti kuuldub säältpoolt süüdistusi, kandvaks jõuks on wõimalisclt hästi kons
et W K. P. ja eriti W. K. P. liikmed
pireeritud salajane löökrühm vande
eestlased ei ole küllalt kommunistid, .Edasi"

on väilekodanlik talupoja kalduvusega
leht jne., kuuldub pahatihti .sotside" ja
kommunistide" nimetusi; nüüd ni
metatakse .Bolschewiklu" sotsiks. Kõik need

süüdistused ei too midagi uut, vaid üht
ja samu vanu, äraiganenud sõnu. On
inimesi, kes armastavad suuri kõlavaid
sõnu, nagu seda trotskism igas ta aval
duseS. Lenin vaatas sarnaste sõnakõlksu
tamiste pääle, tui pahema ja närusema
võtte pääle. Buharin vaatles seda sõna
kõlksutamist lähemalt ning tõendas, et need

sõnakölisutajad ei oska sugugi tarvitada
revolutsioonilise dialektika arutamise vii
sisid, vaid ajuvad idealistliku wormaalse
mõtlemise viisi juures, ct nad ei ole veel
tõusnud enamliku mõtlemise ja küsimuste
arutamise kõrgusele, nendele on enamlik
mõtlemine veel kättesaamata kõrgus.

Sinowjew kirjutab: .Sarnasel aja
koo astmel, kui meie üleelame, on mööda
pääsemata kalduvused paremale poole wä

hemlusele, kui ka ultra .pahempoolsed"
kalduvused, s. o. kalduvused, mida sm.
Lenin nimetas.wähemluseks pahupidi"...
flpaßjia», 22. märts., 1925 a).
Samas kirjatöös tähendab aga- Si
n o w j e w:
„V!öistuste enamlustamine ridade
enamlustamine fee on
Päewaülesanne"
Muidugi mõista ei ole ainult praegu
sarnane aeg, kus enamlasi ja .bolschewki
küsid" süüdistatakse „sotsliktudeks" n. n.
..pahempoolsete" poolt, seda tegi Trotski
W. K. P. keskkomitee enamuse suhtes kogu

aeg uma parteisviibimise ajal, ning seda
ütles Trotski ka Lenini kohta enne rewo
hitsiooni. Need wötted on veel kõigil mee
!es, ununenud on ehk seltsimeeste! ajaloo

liscd saltid endisest ajast, kus Bakunin ja
Lelsed anarkistid nimetasid Karl Marxi ja
marksiste esimese Internatsionaali ajal ko
danlasteks, mitterevolutsionäärideks. Kui
Batunini ja teiste anarkistide süüdistusi
praeguse keele pääle üle wiia, siis oli Karl
Marx ja marksistid nende meelest .sotsid".

Nii ei ole sarnased sõnakõlksutamised esi

selts. Mingisugust massi ehk klassi tegevust

ei ole tarvis.
Kuidas küsimuse pääle vaatab .klassi
wõttluslaste" grupp seda laseme neil
enestel ütelda.

Sm. O. R. kirjutab .Klassivõitluses"
nr. 49: ..Tööliste võitlussalkade korralda
mine on esimene ülesanne igal parteil, kes
tahab revolutsiooni partei olla."

.See käib mitukorda suurema õigusega
niisuguste maade kohta, kus töölisteklass
deklasseeritud, tööstusest ainult varemed
järele jäänud." (Siin mõtleb O. R. näh
tawasti Eestimaad. J. P.)
O. R. leiab, et töölisteklass on deklassee

ritud ning kuigi seda ei oleks, ei sa ta re
wolutsioonis kandvat jõudu esitada. Maa
proletariaadi ja kehwtalupoja jätab ta täiesti
arvele võtmata. Talupoja küsimus ei puutu

temasse. Loomulikult on ka järeldus, et
ainult wõitlussalgad viivad rcvolut
siooni läbi.

Sm. H. T. kirjutab .Klassivõitluses"
nr. 43 järgmiselt: „Wäikearwuline !öök
rühm ei suutnud loomulikult sarnasele jõule

vastu panna ja taganes surnuid ja sõja
riistu maha jättes..." .Nii ei suutnud
löökrühmad oma ülesannet mitte täita...
Siin oli rida puht sõjalisi puudusi."
Et löökrühmad salaoraanisatsiooni põhi
mõtte järele wäikearwulised on, see on aru

saadav, ct aga H. T. arvamise järele pääle
löökrühmade teisi jõudusid (klassi ega massi)

ei ole, siis on temal loomulik nõue, et
löökrühmad peavad sõjatchniliselt hästi kor

raldatud olema, et revolutsiooni läbi wiia.
Seega on ainsaks jõuks ka siin löök
rübmad.

Sm. R. Wakmann kirjutab ..Klassi
võitluses" nr. 51: „Partei on töörahva
klassi aktiivne osa, kes revolutsioonilise
võitlusega barrikaadidel ennastohverdavalt
rõhujate vastu sõjariistadega wälja astub."

Sm. R. Wakmann võtab revolutsiooni
ainsaks jõuks klassi eelväe partei,
kes barrikaadidel võideldes revolutsiooni
läbi viib. Kominterni enamlustamise põhi
lauietes on kindlalt mitmes kohas öeldud,
et kompartei on juhtiv osa revolutsioonis,

mesed teatava ringkonna seltsimeeste poolt.

algjõuks on töölisteklass ning revolutsiooni

Mis puutub vastuseks .Bolschewikule",
siis on see .Bolscheviku" enese asi, kuid
ma olen huwimrud teisest küsimusest ja

läbiviimiseks peab ta! olema liitlane. Siin

nimelt seisukohtade teoreetilisest väljaselgi

tamisest trotskismist, blanksismist ning
enamlusest.

Kuivõrd kõikide parteide enamlustamise

küsimus päevakorral seisab, niivõrd on ta
päewaküsimuslikult tähtis. Kuid enam täh
tls on vee! see, et .klassiwõitluslaste" *)
grupp ka Wenemaal katsuvad omapärast
seisukohta propageerida, millel enamlusega

midagi ühist ei ole, vaid mis on .vähem
lus pahupidi".
Mui-ugi mõista, et täies ulatuses seda
küsimust ühes ajalehe artiklis käsitada ei
saa, kuid ma katsun siin ainult mõnede kü
fimuste kohta vastust leida.

1. Rewolutsiooni kandwad jõud.
Sotsialistliku revolutsiooni kandvateks
jõududeks arvab Engels oma kirjatöös
„2> i e Bauernsrage in Frankreich
und Deutsch I a n d" töölisteklasfi ja
kehwtalupocga ning ütleb Saksamaa kohta

järgmist: .Sotsialistliku partei poliitilise
võimu võtmine on lähema tuleviku asi.
Aga selleks, et võimu võtta, peab partei
ennem linnast maale minema, peab tuge
vaks muutuma külas."
Enamlastel-leninlastel on kand
vate jõudude küsimuses samasugune seisu

koht kui Engelsil ja kui oli Karl Marxil
ning nende jõudude seisukohast on tingitud

ka praegu Nõukogude Liivu poliitika. Raa
«siukeses .Trotskismi alused ja leninism"
*) .Klassittvitluslaste" grupiks nimetan

«a neid, kes on Leningradis ilmuwa ajakirja

.Klassivõitluse" ümber koondunud kui kir

janduSlikud pud.

aga tehtakje partei sõjariistaliseks salgaks,

kes üksinda revolutsiooni läbi viib.
Lenin kirjutab wibukeses „M i s
teha" järgmist: .Oleks ju määratumaks
veaks ehitada parteilist organisatsiooni
ainult plahvatuste eht uulitsawõitluste
pääle... Seepärast peab meie parteilise
organisatsiooni tegevuse põhisisuks. . .
olema, mis on wõimaline ja tarviline nii
kõige tugevama plahvatuse ajajärguks, kui

ka täielise vaikuse ajajärguks, nimelt polii
tiline agitatsioon", elu kõige külgede wal
gustamine, mis „juhitud kõige laiematesse
hulkadesse."

Sm. H. Pöögelmann .Uues
Ilmas" nr. 7. ja 8. kirjatükis .Töörahva
revolutsiooni võitlus Eestis" kirjutab selle
kohta: .Tõepoolest ruttasid töölised hulga
liselt kohale, kui kuulda said, et löömine
lahti... Mitte kodanluse jõudude tugevus,
vaid töörahva jõudude nõrkus andis võidu
kodanlusele . . . Wõib olla, et töörahval
tuleb oma võitluse vorme muuta, neid
olude kohaselt seada".

Sm. H. Pöögelmann ütleb vastu
oma tahtmist otsekoheselt välja, et nad
tööliste hulkadega ei rehkenda.
Waatamata selle pääle, et Eestimaa,
eestkätt Tallinna töölised, olid
ja on revolutsioonilised, ta
hawad fascistliku valitsust
kukutada oma jõuga, kuidneil
puudub eelwägi, kes neid võit
luse jaoks organiseerib. Ai
nult siis .ruttasid töölised hulgaliselt
kohale, kui kuulda said, et löö
mine lahti", ütleb H. P. Blan
kistlikult korraldatud salgad on ju nende
meelest revolutsiooni kandvad jõud, ning
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töölisi arvele ei võetud. Töölised ruttasid
välja, kuid neil puudus juhtiv organisat
sioon, kes võitlusse oleks viinud.
Wõitlusworme tuleb muuta täiesti, ni
melt wandeseltslikkusest massiliseks.
Sm. J. Anwelt kirjutab.Klassiwõit
luses" nc 52: .Mitte töölisieklassi aktiiv
suse (osavõtmise) puudusega ja sõjaväe
klassiteadvusega ci saa 1. detsembri lüüa
saamist seletada. Kes seda teeb, see võltsib

tõsiasju... Meie partei vastu
tavad tegelased ei olnud fan
taseerijad ega arvanud, et nii
pea, kui mõni püssipauk kõlab,
siis töölisteklass hulgana uu
litsale tormab ja sõjariistu
nõudma ning nõutama hakkab,
(Minu sõrendus, J. P.) kuna sõdurid kohe
muusika ja punaste lipudega neile appi
tõttavad. Nii ei ole, ega saagi
olla, kui rahvas valge terrori, pöörase
surve vastu üles tõuseb. Talle on tarvis
aega, et koonduda, oma jõudu tunda, vas
tase tcguwõimalust, allajäämist uskuma ha
kata. Ülestõus kasvab seda mööda, kuidas

esimestele sammudele järgneb osalinegi
kordaminek, ta kasvab nagu lumepall, kui
teda ei purustata; kõige julgematega ühi
nevad järk-järgult ka teised, tagasihoidli
kumad, kõhklevamad. Sõjavägi, kes distsi
pliinist rõhutud, kokku needitud, wõtabselle

meeleolu all hoogu, kuni ta ülemuse oheUku otsast enda vabastab..." .Tallinna
vabrikutest on järele jäänud ainult surnu
aiad, kus Judenitshi põhjaläinud armee
mehed vahti peavad..." „Meie ei
tootnud, et see kiht kohe, kui
võitlusest kuuleb, töö viskab
ja püsse otsima tõttab. „Ai
nult võltsija ütleb, et meie vist hulkadest
t o e t u st ci oleks saanud ..."
Ec sala lööksalgad küllalt revolutsiooni
kandvateks jõududeks on, siis kinnitab sm.

Anwelt seda järgmiselt: .Kui suuri sõja
l i s i, opcratsioonilisi vigu poleks tehtud...
oma suurte vigade pärast võidu käest ära
libiseda lasime... Niisama ci osanud
keslstaap kogu operatsiooni kava nõnda
wäljatöötada ja juhtida, ct mitte raskeid
w-gu poleks olnud ... .näituseks pommi
ja käsigranaati viskamine..."
Nagu näete, O. R. ja H. T. peavad
revolutsiooni kandvateks jõududeks ainult
l ö ö k r ü h m e, samal arvamisel on H.P.,
Wakmann läheb kaugemale ja määrab kand

vaks jõuks sõjariistalise partei löök
rühma. A. Anwelt tõestab, et tingimata
kandvaks jõuks peab olema löökrühm, töö
liscd ja sõjavägi võitlusse astuda ei saa,
sest „n i i ei ol e, ega saa gi o lla".
Sm. J. Anweltil paistab äärmine sal
!imatus töölistemassi vastu, kelle jõusse
ja revolutsioonilikkusse tal põrmugi usku
ei ole.

Lenin ütleb kirjatöös .M arks i s m
ja ülesastumine" kindlalt: .Ules
astumine, et olla edukaks, ei pea tuge
ne m a mitte salanõu pääle, mitte
partei pääle..."
Nagu väljavõttest näha võib, peab
vabandama, et nad liiga pikad on, asu
wad tähendatud seltsimehed seisukohal, et

äärmise saladusega löökrühmad on rewo
lutsivani kandvateks jõududeks. Samane
seisukoht on osakene trotskismist ning 99
prots. blankismist, kuid sääl ei ole mitte
terakestki enamlust-leninismi. Mitte üksi
talupoegade osa eitamisest revolutsioonis
ei ole jutt, vaid siin on tegemist ka töö
listeklasst massilise väljaastumise eitami
sega. Ainult sm. Wakmann räägib parteist
kui söjariistalisest salgast. Pöögelmann ja
Anwelt võtavad salgad revolutsiooni
jõud töölistest, konspireeriwad nad,
annavad sõjariistad kätte ja saadavad
vaimu võtma tööliste mass ei tohi
sellest teada salanõu täies ulatuses.
Neil puudub usk tööliste massilisesse
jõusse ja nende revolutsioonilikkusse,

Nagu sellest näha, võib igaüks oletada,
mis ühist on sel omapärasel teoorial enam
lusega, massilise jõuga ning blankismiga
salaseltsidega ehk trotskismi talupoe
gade eitamisega.

2. Rewolutsiooni läbiwiimise
tingimused
Et wäikekodanliku ultra-rewolutsioonlikku

omapärast teooriat omale selgemini ette
kujutada, on tarwis waadelda ka, kuidas
üks ehk teine wool ise omale ettekujutud
revolutsiooni läbiviimise tingimusi.
Enamlaste seisukoha ja üldse mark
sistide-leninistide seisukoha esitab kõige
paremini sm. Lenin omas kirjatöös

„M arksism j a ülesastumine,"
kus on kirjutatud:
.Ülesastumine, et olla edukaks,
ei pea tugen ema mitte salanõu pääle,
mitte partei pääle, vaid ees rinna
klassi pääle. See esiteks, lllesastu
mine peab tugenema rahva rewolut
s i o o n ili s e t 5 u s u P ä ä le. S-e teiseks.
Ülestõusmine peab tugenema kasvava
revolutsiooni ajaloo sarnasele
murrangupunktile, kui rahwa
aktiivsus on kõige suurem, kui
kõige suuremad ott kühklemised
vaenlaste ridades ja nõrkade,
poolik tl te, kindluseta retvolut
siooni sõprade ridades. See kol
manduks. Nende kolme ülesastumise küsi
muse ülesseadmise tingimusega erineb
marksism blankism ist."
Trotskism asub seisukohal, nagu
Trotski .Oktoobri õp etüüdides"
kirjutab, et 75 Prots. revolutsioonist on
läbiviidud, kni massiline asutus nõu
kogu hääletab revolutsiooni poolt,
kuid massiline ülesastumine on ainult
löpuvöte, millel iseäralist tähtsust ei ole.
Blankism seab revolutsiooni läbi
viimise tingimusteks hästi konspiree
ritud ja sõjariistadega varustatud vande
seltsi, kes ootamatalt vastasele, täieliselt
saladusse varjatud salgaga valitsuse oma
kätte haarab.

.Klassivõitluse" teoreetikud vaat
lewad seda küsimust samaselt:

Sm. O. R. kirjutab nr. 49: .Sellest on
küllalt, et ütelda: .Kommunistlik partei
võis eksida üksikute silmapilkude hindami
ses. kuid üldine seisukorra hindamine va
litsema majandusliste ja poliitiliste va
hekordade juures oli õige."

Kui arvesse võtta, ülesastumise kao
tuse põhjus oli mitte pommide lõhkemine,
siis on arusaadav, et O. R. tingimuseks
on hästi konspireeritud ja varustatud
sõjariistus salk.
Sm. H. T. kirjutab nr. 48: „Tööliste
löökrühmal ei lähe korda mitme puhlsõja
liste vigade pärast vallata tindralstaapi...
Walmistada võitluste vastu võib prole
tariaat tervelt oma tegevust ju algusest
pääle juhtida igasuguse sõja põhimõtte
järele..."
Sm. H. Pöögelmann kirjutab
„U ue s Ilma s" nr. 8: .Ettevalmis
lus tehniliselt oli hästi korraldatud ja
teiseks, et see kodanlusele täiesti ootamata

tuli".
Sm. J. Anwelt (.Klassivõitlus"
nr. 52) peab üheks ülesastumise tingimu
seks: „ kuigi meie vea tegime ja ülesastu
mise alguses üleskutseid ei walmis
tanud". Ulesatumise tingimuseks on veel
üleskutseid valmistada ning muu peaks
sündima äärmises saladuses, sest wastasel

korral „on vastane walmis nende jõudu
dele, mis ta kohe võitlusesse wiia wõib,
on ülekaal meie ei saa sõjariistu tar
wilise kiirusega wälja jagada (partei süga
wal põranda all) ega wõitlusesalku tohe
parajal ajal koondada". „Tallinnas on
umbes 600 sõjakoolide õpilast; juba see
on küllalt tugew jõud, et wäljaastumist
maha suruda, kui ka armuline ülekaal re
wolutsioonilistel jõududel mitu korda suu
rem oleks".

Siit on näha, et massilisel ülesastu
misel ei ole midagi tähtsust, samuti ka
ülekaalul, vaid revolutsiooni läbiviimise
tingimusteks on: äärmine s aladus
k a tööliste ee st, äärmiselt
salajasti organiseeritud
hästivarustatud sõjarns
talised salgad.
Trotskism ei anna massilisele ülesastu
misele tähtsust, tähtsust ei anna massile
ka „klassiwõitluslased", blankism paneb
pääraskuse hästi konspireeritud ja sõja
riistaliselt varustatud salkadele. Kas see
teoreetiline seisukoht on enamiine-leninline

eht trotskist-blankistlik on kerge aru
saada.

3. Rewolutsiooni iseloom
Lenin ütleb muu seas Marxi rewo
lutsioom iseloomu kokkuvõttes kirjas „Kör
välise nõuanded": Mitte kunadi e i
tohi mängida ülesastumisega, vaid
algades seda, teada kindlalt, et tuleb
lõpuni minna.
Tarwis koondada jõudude juurt
ülekaalu otsustawale kohale, otsusta
wal silmapilgul, sest wastasel korral häwi
tab vaenlane, kellel varem ettewalmistus
ja organiseeriwus, ülesastujad".

Puhkepäeval. 5. märtsi! 1925 a. Nr. 78
Enamlus on alati asunud seisukohal,
et ülesastumine peab kandma massilist
iseloomu, et massid peavad wäljatulcma,
ülekaal peab olema ülesastujatel ning
kommunistlik partei on ainult eesrind ja
juhtija stlles massilises ülesastumises.
Enamlus ci ole ka üks silmapilk lubanud
mõtelda, et vähemus võib sotsialistlikku
revolutsiooni teha, ehk võiks revolutsiooni
teha masside seljataga. Mass teeb re
volutsiooni ja seda on tarwis ainult juh
tida ja võitlusesse viia.
Eestis oleks ka massiline ülesastumine
olnud, tui massid selleks oleks ettewalmis
lud. organiseeritud ja võitlusesse viidud.
Trotskism ja ka blankism
ei saanud rewolutsiooni massilisest tähtsu
sest aru. Nad ei mõistnud mõtelda, et
revolutsioon on masside elu küsimus,
vaid nad arvasid, et võib rewolutsiooni
teha ilma massita.
O. R. kirjutab .Klasw." nr. 49: .Meie
elame kodanliku diktatuuri ajajärgul. Töö
listeklassil on võimata selle diktatuuri
võimu ajal ennast tervena sõjariistu panna.

Kui sõjariistadeta mass uulitsale ilmub,
siis lüüakse ta kodanliku lööksalkade poolt
kohe puruks... Massid ei alga
esimesel ega teisel päeval ise
enes e st liik u m a, ühinevad ük sikud, kuid hulkadel on tarvis
ülestõusmise asjas veel kää
rida, enne kui ta tall aste st
välja tuleb".
Kas võib veel selgemini blankiftlikku,
mitteenamlikku seisukohta väljendada kui
seda teeb sm. O. R.?
Sm. H. Pöögelmann kirjutab
~U u e s Ilma s" nr. 8 kaotuste p õ h j ustest 1. dets.: .Need põhjused olid
kõige paalt sõja-tehnilised ja seisid eestkätt

selles, et suurem osa osavõtjatest sõjas ja
iseäranis kodusõjas täiesti wilumatad töö
lised olid. See tuli nähtavale, näituseks,
pommide tarvitusel.. . .Ratsareserwi wal
damine äpardas osalt just selle oskamatuse

tagajärjel (pomm, mis suure lõhkejõuga
ost, kukkus viskamisel voodisse, kus ta ei
lõhkenud).

Sm J. Anvelt (~Klasw." nr. 52)
asub täieliselt sm. O. R. seisukohal, kui
kirjutab: .Väljaastumine ebaõnnestub,
sest et meie enne töölistehulkadest abi ei
jõua saada", ebk: ..Need olid algatus
rühmad, et teed teha/ aega
võita masside mobiliseeri mi

ole ainukene ega päclmine leninismis. Pää

miseks on distsipliin blankistidel. Dist
sipliin peab ja on igal eluavaldusel ja
igal tegevusel. Kes aga arvab, et leninism
partei organisttsioonilises küsimuses seisab

ainult distsipliinis, see ei ole veel mi
dagi leninismist aru saanud ehk on leni
nismi ära vahetanud blankismiga.
5. Lenini tähtsus jn leninism.
Missugune tähtsus oli Leninil, teab meil
iga pioneer. Kui temalt küsida, mis täht
sus on Leninil, siis vastab ta otsekohe
selt: „Sm. Lenin on rahvusvahelise töö
listeklassi ja kogu ilma kumatavate juht,
Lenin pärandas meile Nõukogude Liidu,
Kommunistliku Internatsionaali ning õpe
tuse leninismi, mille abil meie ja kogu
ilma kurnatavad võidavad kapitalismi
ning asuvad kommunistliku korra ülesehi
tusele".

Siin nagu kahte arvamist olla ei saaks,
seda enam, et Kommunistliku Jnternatsio
naali V kongress tunnistas Internatsio
naali leninistlikuks ja otsustas kõiki par
teisid (sektsioonisid) leninistlikul alusel üm

berehitada ja leninismi õpetuse järele võit
lust korraldada.

Kuidas vaatavad aga .klassivõitlus
Sm H. Pöögelmanu kirjutab
.Edasis" nr. 17, 21. jaan. 1925 a.:
„Lenin võttis Marxi klassivõitluse teoo
ria ja pani ta Wenemaa rewolutsiooni
alal tegevusesse ...
.See oli üks külg Lenini elutööst ja
tähtsusest, see külg, kus ta Marxi teooria
põhjal seisis ja seda Wenemaa muutnud
oludesse kandis ..
„Ja nagu Marx siis (kui ta elas. J.
P.) teoreetiliselt küsimuse oli lahendanud
proletariaadiga (rewolutsiooni kandvaks
jõuks on ainult proletariaat, J. P), nii
leidis Lenin Wenemaa olude kohaselt,
et proletariaat ainult siis võib võidule
jõuda, kui ta enesele kaasvõitleja leiab,
kelleks ainult talurahva kehvemad kihid
Võisid 011 a..."
Sm. H. P. kirjutab ka .Klassiwöitlu
ses" nr. 49 samas mõttes: „Mööda on
aasta sellest, kui meilt lahkus õpetaja ja
juht, kes Wenemaa revolutsiooniliste töö

.Klassiwõitluslaste" revolutsiooniliku
dialektika nõrk külg muutub .Klassivõit
luses" nr. 49 sm. H. P. artiklis .Ilma
Leninita Lenini jälgedes" otse idealist
kikuks, kui ta tähendab:'
.Niikaua kui Lenin partei eesotsas sei
sis, oli loomulik, et ta partei poliitika ja

listehulkade eesotsas sammudes..."

Sm. R. Wakmann kirjutab „Klas
nwöitl." nr. 51: „T r o t s k i s m u s ja
leninismus": „Nii oli sm. Lenin

Sm. J. Anv e! t'ile on massid ainult
revolutsiooni reserviks, et kui revolutsioon
Wõidurikkalt käimas, ainult siis asutakse
masside mobiliseerimisele. See „rewolut
siooni" iseloom eitab massilist wäljaastu
mist. Revolutsioon ei ole massiline, vaid

ka kogu Wenemaa proletariaadile".
Nendest väljavõtetest võib näha, et
omapärased teoreetikud hindavad Leninit
kui ainult Wenemaa proletariaadi juhti,
kes Marxi teooriat „Wenemaa olude
kohaselt" oskas tarvitada. Ja see
on nende arvamise järele tööliste ja kehv
talupoegade liit, mida Marxil ei olnud.
See on juba täiel määral trotskism isesu
guse väljendusega. Esiteks Lenin ei olnud
ainult Wenemaa proletariaadi juht,
vaid kogu ilma proletariaadi ja kur
natute juht, kelleks tunnistas Leninit
Komintern, teiseks ei olnud Lenin ainult
W. K. P. juht, vaid ka Kominterni juht.
Kolmandaks on ebatõde see. et leninism
tööliste-talupoegade liidu küsimuses ai nu ! t Wenemaa kohta käib, ometigi ot
süstas Komintern, et see kõikide maade
kohta maksev on. Teisiti see ei saagi olla.
Neljandaks ei ole küllalt õige väide, et
K. Marx ainult proletariaadi jõu pääle
toetas. K. Marx ei lähe talupoegade
küsimuses sugugi lahku Leninist, kuid et
Marxi seisukohta tunda, on tarwis tema
töösid lähemalt vaadelda. Marx ja Engels
sidusid rewolutsiooni läbiviimise küsimuse

kihtide korrad".

Enamlaste partei on massiline klassi
partei, tal ei ole midagi ühist grupilise
poliitikaga ega üksikut? gruppidega. Enam

laste partei on töölisteklassi eelwägi, kui
eelvägi asub ta massis, juhib massi ning
viib ta võidule. Kommunistlik partei on
monoliitne, kindel, põhjeneb algrakukestele

tööliste hulgas •).
Blankismi organisatsiooni alg
mõte seisab äärmises saladuses, wandeselts
likkuses, äärmises distsipliinis, kuid ei olene

sugugi eelwäeklassist ega siduvusest mas
siga.

Trotskism eitab ühtlast parteid, ei

tab keskendust jne.

Kuidas vaatavad selle küsimuse pääle
„klassiwõitluslased", seda võime näha
.Klassivõitluse" aruannetest, et neil on
mingisugused eri organisatsioonid, mille
kaudu nad töinavad, ning neil organisat
sioonidel on oma äärmine konspiratiiwsus
ja liikmemaks, mis ei kuulu üldorganisat
sioonide võrku. Teoreetiliselt seda küsimust

puudutab sm. R. Wakman („Klassi
võitlus" nr. 51) kirjatükis .Trotskismus
ja leninismus", kus ta partei õpetuse
kokku võtab järgmiselt: partei õpetuses
paneb leninism .raudse distsipliini
maksma..." Leninism on raudse dist
fipliini poolt ning peab teda, kuid see ei
*) Pikemalt Maata minu kirjatõökesest
.Trotskismt alused ja leninism".

õiged, kuid õige ei ole ainult see, et rahvas

aktiivseks revolutsiooni võitluseks valmis
oli. Kust see tuleb, faktid õiged ja järel
dus ebaõige? 1. detsember näitas, et
järeldus ei olnud õige. Pommi süüks ei
saa ajada rewolutsiooni nurjaminekut, mis
Anwelti tõendusel ettevalmistatud sai
1924 a. kevadest. Rahulolematusest ei
olene veel aktiivne väljaastumine, lend
lehe lugemine ei ole tõenduseks, et lugeja
on valmis oma elu rewolutsiooni hääks
ohverdama, demonstratsioon ci ole rewo
lutsioon jne. jne. Siin unustas seltsimees
Anvelt tarvitada küsimuste otsustamisel
revolutsioonilist dialektikat, vaid võttis
wormaalsed nähtused ning tegi ebaõiged
järeldused. Küsimusi ei saa wormaalse
loogika järele otsustada, võttes üksikuid,
olgugi suuremaid nähtusi, vaid igat näh
tust tuleb vaadelda siduvuses rea teiste
nähtustega, ainult siis võib otsustada.
Samasuguselt mitte dialektiliselt asub
küsimuse juure ka sm. H Pöögel mann .Uues Ilmas" nr. 7 ning järel
dused samased.

juhiks keskkomitee kaudu parteile ja seeläbi

4. Partei organisatsiooni küsimus
Sino w j e w kirjutab „Pravdas" nr.
55, 7. mürts. s. a. muuseas: .Parteide
enamlustamine tähendab kõige enne
masside juure! Parteid enamlustada
tähendab teha teda sarnaseks, et ta
tõstaks üles kõige sügavamad töötajate

Wögi loeb lendlehti, 4) töölised võtavad
klassiteadlikke otsuseid vastu, 5) ühise
väerinna nimekiri leidis hääletusel suurt
poolehoidu, 6) kolmandal augustil demon
streerisid töölised jne. Need faktid on kõik

lased" selle küsimuse pääle?

s e k s".

grupiline.
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otsekoheselt talupoegade küsimusega ja mitte

Wenemaast ei olnud neil jutt, vaid LääneEuroopast.

Nii katsuvad sm. H. Pöögelmann ja
sm. Wakmann Lenini nime taha pugedes,
trotskistlikult leninismi ja Lenini tähtsust
vähendada, ning oma kohta leninismi
mitte tunnistada. Marxi katsub sm. Pöö
gelmann upitada Trotski seisukohale, mis
täieliselt ebaõnnestas. Marksism ja leni
nism on lahutamata, kuid trotskism on
nende mõlemate vastand.

tt. KaS rewolutsiooniline dialektika.
Sm. J. Anw e l t .Kommunistis"
nr. 5, 1924 a., ning
nr. 52, 1925 a., waatleb rewolutsiooni
eeltingimusi, ning jõuab otsusele, et Eesti
maa rõhuw rahva enamus oli küps re
wolutsioonile. Oma oletusi põhjendab An
welt: 1) rahulolematus valitsusega, 2) ta
lurahvas ei ole nõus maksudega, 3) sõja-

taktika kohta kahtlust ei tõusnud".

Siin on lausa välja öeldud, et mitte
olud ei anna võimalust ühel ehk teisel
seisukohal tekkida, vaid isikud. See on
täiest mitte marksistlik käsitus. Ajalooliselt
milte õige on ta iseenesest, sest Lenini elu

ajal olid pahatihti lahkuminekud. Minu
ülesandeks ei ole aga praegu nende juu
res peatamine.

Mitte dialektiline käsituse ja mõtlemise
viis viib need seltsimehed alati rappa,
ning nad seisavad alati ka enestega vast
olus: ülesastumise tingimused olid kõik
olemas, kuid tuli kaotus, põhjuseks
pomm. Mitte pomm ei ole siin süüdlane,
vaid. see, et revolutsiooniliku ja rahulalemassi ci organiseeritud, ei va-iilis
tarud väljaastumiseks ning teda ei viidud
võitlusele. Massi asemele võeti salasalgad.

Ka aeg ei olnud kohane.
7. Ajaloolised faktidAjaloolised faktid räägivad keelt, et
wandeseltsliku võitlusega kunagi võita ei
saa. See näitas Blanqui ülesastumine
1839 aastal, Bakunini wäljaasted, deka
bristide wäljaasted 1825 aastal ning lõp
pude-lõpuks 1. detsember. Massilised väl
jaastumised rahwa enamuse poolt viivad
võidule, seda kinnitavad kõikide rewolut
noonide käigud alates kodanlikkudest rewo

lutsioonideft ning lõpetades Oktoobripöör
dega. Ei ole tõsi, km O. R. ütleb, et Ok
toobris massed 3-4. päeval välja tulid.
Massid olid ammu enne Oktoobrit uulit
satel, olid ka enne veebruari pööret.
J. Anw e l t tähendab: „Aga meil ei
olnud objektiivselt võidu võimalused mitte

vähemad, kui Saksamaal, kui mitte tuge
wasti suuremad".

Imelik asi. Saksamaal oli keskkomitee
ülesastumise vastu, töölised tulid uulit
sale, aga Eestis H. Pöögelmann tõestab:
.et võitlejate arv liiga väikene oli, see
on, et laiad töölistehulgad võitlustest
osa ci saanud võtta ja ka sõjaväelasi laie
mul hulgal võitlejate tööliste poole ei
tulnud ..."
Eestimaal viidi salgad välja, unustati
töölised.

Nii räägivad faktid teist keelt. Need
faktid ei ole: „Waba Maa", .Päevalehe"
ega .Kaja" omad, vaid teie eneste omad,
faktid on aga põikpääd, keda oma järele
murda ei saa. vaid neist võib ainult jä
reldusi teha. Ja meie kohus on neist jä
reldusi teha.

lõpuks teha kokkuwõtet sellest oma
pärasest „ rewo lutsiooni" seisukohast ja neist

teoreetilistest targuwstest, millega .Klas
sivõitlus" iga kuu kahe wihuga esineb,
siis ei saa teisiti selle omapärasuse pääle
waadata, kui .wähemlus-pahupidi" pääle.
Ei oleks ehk tarwis seda küsimust haru
tada, kuid iga enamlane teab, missugune
tähtsus on rewolutfioonilikul teoorial ja
igaüks meist on huwitatud rewolut»

sioonift, olgugi, et igaüks meist ei saa
Eestimaad" teha ainukeseks rewo
lutsiooni kohaks, ega rahvusvahelise rewo

lutsiooni keskpunktiks. Kuid meie kõi
kide kohus on küsimusi välja selgitada.
Sündmustest õppida, et edaspidi vähe
malt jämedatest vigadest hoiduda.

Lenin kirjutas .teine enamluse vaen
lane töölisteliiknmises eneses on wäikeko
danlik rewolutsioouilikkus, mis wankub
anarkismile ehk mis temast omandab".
Klassi partei paljastab omi vigasid ise
ning otsib abinõusid nende parandami
seks, kes seda aga ei tee, ei ole mitte
partei, vaid ring, grupp, intilligentide
grupp, kes väljendab'wäikearwulist intel
ligentlikkude tööliste pahemaid külgi."

Samuti kirjutab Lenin revolutsiooni
kohta: .Teadlik, ettevalmistus kogu klas
sile, massile, aga mitte üksi parteile..."
meeleolule ei saa tak

tikat ehitada, vaid taktika peab ehitud
olema kaine valju objektiivse kõigi klas
stde jõudude arvestusele".

(Lenin „Pahemluse" lapsehaigus
kommunismis).

Maadeldes töölisteklassi eksisammusid,
mitterewolutsioonilikkust jne., jõuab Lenin
samuti otsusele, et selles kõiges ei ole
süüdi mitte mass, vaid eestkätt juhid.
(Lenin .Proletaarne revolutsioon ja
ülejooksik Kautski").

Kõike seda arvesse võttes peab tahes
ehk tahtmata otsusele jõudma, et .Klassi
wõitluslaste" teoorial õige vähe ühist on
enamlastega leninismiga, vaid oma
kogu suuruses lasub ta trotskismi ja blan
kismi õlgadel. Ning seda peame ütlema
igale rewolutsioonliku klassi liikmele,
see on meie kohus.

Igaüks peab meeles pidama, et rewo
lutsiooniline fraaside pildumine ehk tund
muste revolutsionääri mängimine, ei ole
muud kui wäikekodanlik-intelligentlik kal
duwus, on .wähemlus-pahupidi", mille
vastu iga enamlane-leninist võitlema
peab. Arvustus, küsimuste selgitus on
siin hädasti tarvilik.

Nõukogude maalt.
Rootsi ameiühisuste saatkond sõi
dab S. N' W Liitu
Eila sõitis Rootsist S. N. W. Liitu
Rootsi ametühisuste saakond. Saatkonna
koosseisu kuuluvad posti- ja telegraafi
tööliste ametühisuse esimees Grethe Berg,

posti, telegraafi, telefooni tööliste ajalehe
toimetaja Johnson ja kaks riigiteenijate
keskorganisatsioonide esitajat. Saatkond ta

hab läbikäia pääle Leningradi ja Moskva,
terve rida S. N. W. Liidu suuremaid
punkte, et igakülgselt tutwuneda meie
ametühisuste, vabrikute ja tehaste töödega.

Raudtee lume all.
Tshita raudtee on lume all. Ühendus
Idaga on katkestatud. Börsi ja Mandshuri
jaamade ümbruses olevad kaitsewõrgud
lõhkus torm ära. Teed on kõik tuisatud
lume alla. Raudteevalitsus ühes kub. täide

saatva komiteega tegi telegraafi teel kor
ralduse tööjõu kokku kogumiseks.

Nöutodude separaatorid matjamaa
omadest paremad.
Ainuke separaatorite tehas S. N. W.
Liidus Permis asus separaatorite hul
galisele walmistusele. Katsed näitasid, et
separaatorid omaduse poolest on väljamaa
omadest paremad.

Ilma Urquarthita.
Keskkoht andis toetust Ridderite kaevan
duste ülesehitamiseks.

Kaevandustesse viiakse üle Ekibasti
söekaevandustest wilunuid mäetöölisi.

Tulekahju Tsheremhowi kaewau
duStesIrkutskist teatatakse, Tsheremhowi kae
wanduses nr. 1 pääsis lahti suur maa
alune tulekahju, mis oma ulatuse poolest
suurem kui kunagi ennem Tsheremhowi
kaevandustes olnud.

Sanatoorium Leningradi töölistele.
Neil päiwil sõitsid kubermangu sotsiaal
kinnituse esitaja sm. Feodorow ja arstiabi
andwa alamosakonna juhataja sm. Smir
now Krimmi, et sääl ehitada sanatooriumi
Leningradi tiisikuse haigetele töölistele.
Sanatoorium avatakse suwise hooaja al
gul 200 woodiga.

6

Gda f i

S. N W Liidu esitaja rahwuswa
helisel raudteelaste kongressil.
Münchenis algawad aprillikuu lõpul rah

Ülesandest on täidetud 190 pr.

wuswahelise raudteelaste ühisuse järjekordse

Weel jääb teha 110 protsenti.

istangutejärgu tööd. S. N. W. Liidust
on saatkonna esitajaks määratud istangute

järgule teede rahwakommissariaadi kollee
giumi liige sm. Rudõi. Teede rahwakom
missariaadi saatkond sõidab Müncheni 25.
aprillil.
Uus kaubanduse poliitika.
Töö- ja kaitsenõukogu omal istangul,
millest osa wõtsid esitajad kohtade päält
ja mitmesugustest majanduslikkudest orga

nisatsioonidest, otsustas: 1) kõwendada
laenuandmist pankade poolt kooperatsioo
nile ja riigi kauplusele, 2) assigneerida
kooperatsiooni päämiste kapitaalide suuren

damiseks 10 miljoni rubla, 3) kooperat
siooni laenutingimisi ja arweid riigitööstu
sega tuleb pehmendada, 4)
erakaupluste maksude küsimus, luua era
kauplusele maksimaalseid wõimalusi, tuua
oma kapitaale üldisesse kauba ringjooksu,

selleks kohustada rahwa rahanduse kom
missariaati kiires korras sissewiima tar

Pnbkenäewal. 5. märtsil 1925 a. Nr. 78

Kelvade ei tohi nõrgestada tööd ajalehe
wäerinnal.
Hlflttfttft illth ntll endise hooga ja endise wisadusega. Kõikide rin
iUlvil |UUUIIU gide ja energiliste tegelaste kohus on selle eest
hoolitseda, et suwel ajalehe tiraash mitte ei langeks, urnid endiselt tõuseks.

Itltlplff» fnnrfthf* ftttftth peawad siin esimestena sammuma. Peab silmas
IMIIJIU pidama, et lõpu eesmärgiks on meil ikka, et aja
leht igas perekonnas leiduks. Alles siis wõime ütelda, et nüüd on töö täieliselt tehtud.

Noorte elu.
Mis peab Ä", fui noorte

mis on teinud ajakirjanduse wäerinnal õpetajad: Arge Punasest Strugist, Olli
Kargaloseft, Kilienthal Beschkowast, Sitta» Arukülast, Mets ja Mardid
Simiititsast, Mtttttt Nischowost, Pajupuu Kikerinost. Nende waikimine
muutub meile juba piinlikuks.
I&irtftfftrtttitfpl» maal kui liuna» tuletame weel kord meele, et nad toimetusele saadaksid oma pildid ühes lühikese eluloo kirjeldusega.
Kõigis Vabrikutes trXmi°tnU

seks, et toimetuse kolleegiumil enesel selge

ei ole, milles noorte ajakirja tähtsus õieti

„C'dafi" hoogtöö löbiwiimise
kommisjoni järjekordsel koosolekul 1. ap
rillil tehti kokkuwõte „Edasi" tiraashi tõu
sust 1. augus ust 1924 a. kuni 1. aprillini
1925 aastani. Selgus, et tähendatud aja
jooksul on „Edasi" tiraash üldiselt
wõrru tõusnud. Otsustati kohtadel tööta
jatele seltsimeestele ning ajakirjanduse sõp

rade ringidele meeletuletada, et nad hoog
tööd mitte lödwemale ei laseks, waid en
dise hooga edasi wiiksid, silmas pidades
üldisest ülesandest weel täitmata 110"/ o

ttuidas wöideldakse
ajalehe wäerinnal.

seisab.

Esiteks on kuukirja sisu pea täiesti ju
huslik, kuna teiseks tal mingisugust sihti
kusagilt wälja ei paista. Wiimase numbri
kohta wõib koguni ka seda öelda, et te
maga otse raiskawalt on ümberkäidud,
kui waadata neid walgeid weergusid, mis
peaaegu 50°/ o kirjeldusi rohkem mahutada
oleksid lubanud.

Meie noorte kirjandus on õige kehw,
wõiks öelda, et see koguni puudub. Aja
kiri peaks selle aset täitma, peaks noorte
äratajaks ja teenäitajaks olema. Iga tema
rida, iga sõna peaks palju ütlew ja au
dew olema. Kuid wiimast ei saa mitte
juhuslikkude kirjatükkide kaudu teostada,
waid alles siis, kui toimetus lehe otstarbe
ja sihi kindlaks määranud. Ja missugune
peab siis ajakirja otstarb olema? Nagu
ülemal tähendatud, peab ajakirja otstarb
noorte äratuses ja juhtimises seisma. Et
seda tabada, peawad kirjatükid ehk sisu
üldse wastawalt walitud olema.
Laialistele noorte hulkadele, iseäranis
maal, on weel koguni udune, mida noorte
liikumine õieti kätte saada tahab, milleks
see liikumine tarwilik ja mida see liikumine
enesest kujutama peab. Weel wähem sel»

ged on abinõud, milledega noortel wana
korra jäänuste eluwiiside, usu, samo
gonni, eelarwamiste jne. wastu wõidelda
tuleb. Järjelikult peab ajakiri noorte lii
kumise eesmärki kõigekülgselt ja alaliselt
walguötama, liikumist ühenduses hoides
noorsoo praeguse elu-oluga, mis teda
wana korra harjunud wiisidest ja eelarwa
mistest lahtirabeleda ei lase; peab alaliselt

selgitama, missugust osa noorte liikumine
küla ja asunduse elu-olu uueksloomises
etendab ja missuguseid abinõusid selles lii

kumises kasutada tuleb. Teisest küljest
peab ajakiri noorsoo kaswatuse pääle eri
list rõhku panema. Näituseks olgu usu
wastasel liikumisel ajakirjas eriti tähtis
koht. Sest senikaua, kuni noored pappide
mõju alt wabad ei ole, ei wõi ka noortest,
kui uuekorra ehitajatest juttu olla. Uhen
duses kõige sellega tulewad ülesmärkida
noorsoo liikumise organisatsioonilised wor
mid ja ära näidata, mis organisatsioon
tui seesugune enesest kujutab, missugused

kohustused ta oma liigetele pääle paneb
jne. Uhe sõnaga tarwis on komnoor
soolastele nende ühingu otstarbet ja üles
annet niisama alaliselt ja kõigekülgselt
puudutada.

*) Mõttevahetuse järjekorras.

Maalviirisemae Leningradis.
(Aprillikuu följeton)
See sündis märtsikuu wiimasel päewal,
ööl wastu uue kuu algust, kui lugewad
tõuked ja wapustused laialt tuntud Eedl
woodist jalule äratasid ja ilma otsa oma
silmaga läbi aknaruutude päält waatama
sundisid.

ojofiri eneses fifalDoma?*)
„Säde" wiimane nummer on tunnistu

Söjawäe nurga loomine.
Nende päewade sees loodi Lenini uim.
kooli noort- kollektiiwis „Sõjawae nurl .
Nurga organiseerimiseks aitas /aasa
tern. sõjakool, kes ümbritses selleks tar
wisminewad materjaalid. Noored> on nnr
gast huwitatud. Ütleme sõjakooolue attay,
seltsimeheliku abi eest. R. Pall.

„Edafi lugejad tahawad teada,

wilised muudatused erakaupluse maksudes.

100.000 aborti aastas
Terwishoiu rahwakommissariaadi and
metel on Nõukogude Liidu arstimisasutus
tes aborteeritud aasta jooksul 100.000 ini
mest. Siia ei ole arwatud need abortid,
mis tehti era haigemajades.

suuda kustutada rewolutsiooni tuld. Iga
weretöõ järele hakkab tuli ikka rohkeni ,a
rohkem leegitsema, teades, et üleilmu ere
wolutsioon ei ole kaugel. Nmg sell .
lutsiooiii läbiwiimisckõ oleme noored alati
walmis. R. P-11.

Irasam Sarja" (:Ä>
lühikese ajaga „Edasi" tiraashi tõstetud
2000 prots. wõrra.
Lhtliüfiritm uim. ; wabrikus asusid
v!)Ulüll"u>l naistöölised esimesena
ajalehe wäerinnale wõitlema. Nad eral
dasid kirjasaatjad „ Edasi" jaoks, organi
seeriwad „ Eestlaste nurga" kohalikus
senalehes.

duse wäerinnal. Kuna 1924 a. nowemb
ris asnndusse ühtki lehte ei käinud, käib
nüüd ainult „Edasit" 38 eks. ning ühes
Wcne lehtedega kokku 46 eks. ajalehte ja
5 eks. ajakirju. "
Märkige ara iga edusammu
ajakirjanduse wäerinnal.
Ajaleje fopraüe ringide
Võistlus ur. i
Saaritfa ajalehe sõprade ring,
Gndowa ireisiz. Leningradi ind.
Saaritsa asunduses on 43 perekonda
eestlasi. Ajalehe sõprade ring organisee
riti siia 6. dets. 1924 a. Praegu on
ringis 14 liiget, neist kirjasaatjad AlekPuududa ei tohi ka pioneeride nurk.
Ilma, et pikemalt siinjuures peatada, tä
hendan lõpuks, et ajakiri täiesti wäärili
seks saab, kui tema otstarbe ja siht lind
lasti ettenähtud ja toimetus selle järele

(300 protsendilisest ülesandest). Eriti ot
sustati meeletuletus leha järgmistele kooli

õpetajatele, kelle tegewus ajakirjanduse
wäerinnal õige nõrk on olnud: 1) Arge
Puuasest Strugist; 2) Olli Kargo
losest; 3) Lilienthal Beschkowost;
4) Siitas Arukülast; 5) Mets ja
Mardid Simiititsast; 6) Rimm
Nischowast; 7) Pajupuu Kikerinost.
Wõistlujele otsustati lasta Saaritsa
ajalehe sõprade ring.

Sander Wendik ja Daniel Pintmann.
Enne ringi organiseerimist wõttis lehe
tellimisi wastu ~ Edasi" kaastööline sm.
Jul. Lukk ning ajalehe tellijate arw oli
siis 13 eks. Praegu on „Edasi" tellijaid
Saaritsas 24 isikut, neist aastatellijaid 4,
1/2 aasta 11, kahe kuu 7 ja ühe kuu 2.
Seega 'käib meil läbisegi iga kahe talu
pääle üks eks. ajalehte.
Kuid kui seisukord meie asunduses enam

wähem rahuloldaw on, siis ei wõi meie
seda naabruses olewa Budiha raiooni
kohta ütelda. See raioon asub Saarit
sasi 6—15 wersta eemal, talupojad ela
wad laiali pillatuna metsas. Nende hul
gas puudub igaiugune kultuuräline töö
ning kogu rewolutsiooni wältel kuni aja
kirjanduse sõprade ringi organiseerimiseni
Saaritsas. Seepärast pööras ring eri
list tähelepanu nende pääle ning on nii
kaugele jõudnud, et praegu Budiha raioo
nis on 6 lehe tellijat, neist pooleaasta
tellijaid 2 eks. ja kahe kuu tellijaid 4 eks.
Üldse on aga Budiha raioonis 32 pere

konda.

Ring ou oma kirjasaatjate kaudu kuu
jooksul lehele keskmiselt kolm sõnumit
saatnud. Ringil on ka oma seinaleht,
mida kolme kuu jooksul neli nummert
wälja on lastud.
Mis puutub tulewikusse, siis on ringil
sarnased kawatsused: 1) jatkata Edast"
hoogtööd, pöörates erilist tähelepanu
Budiha raiooni pääle, 2) koondada aja
lehe sõprade ringi ümber rohkem liikmeid,
3) süwendada kirjasaatmise eelteadmisi
kõikide ringi liikmele juures.
Ringi organisaator J. Lukk.
Leningrad.
Lenini nim. kooli noorte protest.
Kuulda saades Poola kodanluse were

Tõuked olid niiwõrd tugewad, laenetu
sed seewõrd wägewad ja põrutused too
wõrd põrumwad, et Eedi akna juures
waewalt silmi usaldas awada. Wärisedes
nagu haawa leht ehk mõni Eesti minister,

kui kättemaksu tont oma kondise käe wälja
sirutab, otsustas lugupeetud Eedi ootawale
seisukohale jääda, kuni hommik koitma hak

kab ja silm häwitustöö täit ulatust wõib
tabada. Selle otsusega puges ta woodi
tagasi, waipa nagu loomusunniliselt üle
pää tõmmates. Kuid otsuseid on alati kerge

resolutsioonidesse weerida, weel kergem
ootawale seisukohale jäämise otsus.

Koguni teine on otsuse täidesaatmine,
mille raskust Eedi oma naha pääl tunda
sai. Waewalt ummistuwad silmad, kui uus
tõuge nad uuesti lahti wirutab. Ei tea
kui kaua see kurbmäng kestnud oleks,
kui hommiku koit mitte täpselt kella aja
järele oma rahustawat mõju poleks awal
danud. Koit tuli ja wiis ühes enese tule
kuga ka Eedi woodist ja majast wälja,
uulitsale, et seda kolli oma lihtsate silma
dega näha, mis mitte ainult inimese, waid
kogu õnnetule maakerale otsa oleks wõinud

tuua. Eedi on wäljas hommikuse õhu käes
mida ta ahnelt sisse neelab, et ärewusest
pinewil olewat südant mitte seisma jätta.
Tema sammud sihiwad Moskwa wärawate
poole, sinna, kus mitte kaugel eemal,
Moskwas, ühe maja all tõuked igapäewa
seks saanud. Ehk kes ütleb, et maawäri
semine mitte Moskwa wärawate pool ei
wõinud sündida! Mikspärast mujal, aga
mitte sääl ja kindel olles oma otsuse
juures, astub Eedi kiirmarsil sinnapoole,
enesega rahul olles, et oma otsuse täide
wiib. Marssides mõtleb Eedi palju. Ta
näeb tühje uulitsaid, mis talle ettekujutuse
loob, et kõik teised Leningradi elanikud
suurele sündmusele enne teda on jõudnud
läheneda. See sunnib natukene nina krimp
sutama ja jalgadele uut hoogu juure andma.

Kuid nagu Moskwa oma wärawatest ikka
hää tükk maad eemal on, nii on ka Eedil
tükk maad wattida, enne kui eesmärgile
jõuab.

Ikka edasi, see on Eedi ainukene hüüd
sõna. Hommikune wärske tuul kohendab
tasahiljukesi Eedi ajukeste kallal, peletab
neist une raasukese ja soetab wärskust ase

mele. Eedi mõtleb juba ilmsi ja mäletseb.
Mäletseb neid üleelamisi, mis mõni mi
nut warem ihukarwad püsti ajasid ja Eedit
olematuks oleksid wõinud teha. Mäletseb
neid sügawalt ja laialt. Ja mida enam ta
mäletseb, seda saladuslikumaks muutub
Eedi, seda segasemad pildid tõusewad üks
teise järele silmade ette. Kuid loosung on
edasi!

tööd meie seltsimeeste üle, kogusid pionee

süstemaatiliselt töötama hakkab.

Seesama loosung omandab mingisuguse

rid ja komnoorsoolased endid kokku ning

Lõpuks mõni sõna keele kohta. Sõnade
mäng kuukirjas, mille sihiks on noorsoo
liikumises abiks olla, on täiesti lubamata.
Keel peab ladus ja kõikidele, ka kõige pi

pääle lühikese kõne wõtsid wastu järgmise

medama metsanurga noorsoole arusaadaw

„Meie Lenini nimekandjad noored pro
testeerime Poola ja ühtlasi kogu ilma
fascistliku walge teorrori wastu, kes kisub

ja omane olema. Löökülesandeks on noort

ime wäe. Ikka, edasi, edasi—selles „eda
sis" oleks nagu kogu maawärisemise suu
rus ja ulatus mahutatud. Ja Eedi ei
peatu, waid tõttab, tõttab ikka edasi, nagu
oleks selles „edasis" tema oma saatuse
õnne muna, mille kättesaamiseks ta rut

meie ridadest paremad wõitlejad.

tama peab.

sugu liikumisesse tõmmata, sellepärast pea

wad kõik seesugused takistused kõrwale
jääma, mis arusaamist wõ wad takistada.
Loodame, et 1. maiks ilmuw „Säde"
need nõuanded arwesse wötab ja tõsise
töölis«talupoegade noorsoo rüüs ilmub.
Jüri.

resolutsiooni:

Poola kodanlus, küllalt weretöödest?
Maha walge terror!
Elagu punane terror!"
Pääle selle läksid noored muusika saa
tel uulitsale meeleawaldusele.

Werejänuline kodanlus püüab meie ridu
nõrgestada. Kuid seda nad teha ei suuda.
Iga langenud asemele astuwad sajad
uued wõitlejad. Kõige metsikum terror ei

Juba on Sennoi turg seljataga, ees
awaneb lõpmatu rahwuswaheline pros
pekt. Seda prospekti on Eedi küllalt näi
nud, kuid nüüd astuwad ta omad jalad
selle pinnal. Ta nägi seda.
Sennoi turult, mille nurga juurest ta
puhkepäewa hommikuti omal ajal... Eedi
kohmetab. Tema ette oleks nagu uuSsala
d»s, uus mõistatus kerkinud, mille wõti

Puhkepäeval, 5. märtsil 1925 a. Rr. 78.
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nagu maavärisemise rusude all oleks ol
nud.

Mlis-lirjchatjate büroo

aln.

Ja mida segasemaks mõttekujutus läheb,

seda lerawamalt tulevad üksikud laused ja
jäävad nagu kärbsed liimi paberil tema
ajudesse kinni.

Esiteks tõuked ja vapustused, siis edasi
kihutamine ja viimaks Sennoi turg. Eedi
et usu enam iseennast. Ta seisatab, surub
jalad tugevasti wastu jäätanud kõnniteed
ja tunnistab iseennast: on see unes või
ilmsi? On siin nüüd tühi kõht põhjuseks
Wõi lihtne juhtumine, seda kahjuks nende
ridade kirjutaja kinnitada ei usalda, kuid
Eedi silmad vahtisid täies suuruses was
tas oleva maja pagari äri suurt kullatud
kringlit, mis hommikuse päikese kiirte käes

koosolek
Küsimus nr. 119. Minul on mees sur
nud ja olen kahe lapsega maha jäänud.
4 tiinu on maad ning elamise ruumid.
Rentniku käes on 18 tiinu maad hoonetega.

Kas on minul võimalik neid hooneid ja
maad omandada? Kuhu pean selles asjas
pöörama?
Wastus: Kui rentnik ei täida rendi
lepingu tingimisi (rendileping peab olema
ära registreeritud valla täidesaatvas ko
mitees) võib lepingut teie nõudmise pääle
enne tähtaega katkestada, millest tuleb tea
tada valla maaosakonda.

üle elas. Eedi võitles seekord täiesti kan

Küsimus ur. 126. Kas on luba metsa
tarvitada oma ehituseks isikutel, kes on
metsa ostnud 1903 aastal ning kas võivad
seda metsa tarvitada võõrad isikud?
Wastus: Kõik metsad on riigi oman
dus. Kohaliku tähtsusega metsad antakse

gelaselikult, võitles iseennast ärasalgawalt

põliseks tarvitamiseks tegevatele maokasu

ja võitis. Kes teab, kui kringlit poleks
olnud, kas Eedi iialgi võitu oleks saanud.
Nüüd aga tahtis saatus ise seda ja Eedi
võis' paraad marssil kodu poole tagasi
sammuda, täis uhkust ja eneseteadvust.
Uhkust ja eneseteadvust mitte selles mõt
tes, nagu oleks võit teda sellele kihuta
nud, vaid et kakskolmandikku maad, mis
väravateni veel järele jäi, tagaselja võis
jätta. Seda, mis Eedi maavärisemisest
arvas leida, leidis ta pagari kringlist.
Eedi kahjuks peab ütlema, et ta oma loo
suugi sõnade järjekorras vanameelne oli.
Oleks Eedi „ikka edasi" asemel sõnade
järjekorda kas lihtsalt „ Edasi" ehk „Edasi
ikka" tarvitanud, poleks tarvis olnud

tajatele. Ilma vastavate lepingute tege

õige isuäratavalt üleval rippus. Tema
silmade ilme oli sarnane, nagu tahaks ta
kringlit silmadega tervelt alla neelata.
Kuid kõrvalt vaatleja ei võinud teada,
missugust sisemist revolutsiooni Eedi uuesti

kringlini kõmpida.

Eedi oli ohver, ja selle kuupäeva oh
ver, mis harilikult märtsikuu viimasele
päevale järgneb. Lugu iseenesest on wõrd
lemisi lihtne.

Eedi on „Edasi" tiraashi kommisjoni
liige. Kuu viimastel ja esimestel päeva
del kõigub tellizate arv.
Eedi elab „Edasile" ihu-hingega kaasa.
Ta näeb und, et maa kõigub, tõuge käib
tõuke järele. Mis selle järele sünnib, on
teada. Mõni aasta varem, kui Eedi n.n.
pühapäevane lehelugeja oli, oli tema lä
hem „ Edasi" ostupaik Sennoi turg.
Et unenäo viimane pool enne ärkamist
harilikult uduseks jääb ja tükk-tükiit, lukk
lukilt meele tuleb, siis oli Sennoi lehe
müümise paik üheks lüliks Eedi unenäole.
See viis teda sammu mõistatuse seletu,
sele lähemale, kuid ei annud täielikku sel
gitust. Alles siis, kui kuld kringel talle
suurt „E—d" meele tuletas ja ta senise
..edasi" kihutamise asemel „edasile" suure

„E" ette pani, vajus saladuslik linik ta

mata maaosakondadega ei saa keegi metsa

oma kasuks tarvitada võtta.
Küsimus nr. 121. Kas on seaduse jä
rele luba Nõukogu Wenemaalt isal pojale
Eestimaale tunnistust küla poolt saata, et
küla võtab teda wastu ja mingisugust kuri
tegu ega valitsusvastast tegevust temast
ei tea? Poeg on praegu Eestimaa alam
ja tahab N. Wenemaale tulla ning alamaks
jääda. Selleks palub kirja läbi tunnistust.
Wastus: Nõukogu asutustest ja ühis
kondlikkudelt organisatsioonidelt võib saada
poja kohta ainult soovitused, kui poeg neile

tuntud on häädest külgedest. S. N. W. Lii
dust poliitilise ustavuse tunnistust ei anta.
Pojal on tarvilik näidata nende isikute ja
organisatsioonide pääle, kes teda S. N. W.
Liidus tunnevad ning kõik teated poliiti
lisest ustavusest koguvad vastavad asutu
sed. Isa võib muidugi kõik saadud tun
nistused pojale Eestimaale saata. Siseas
jade rahwakommissariaadi ringkirja nr. 153

põhjal (UjD.ijieTeßb H. K. 8.,/(. 12 25 r.)
Teil on tarvilik pojale saata kohustuse kiri
(oma allkiri laske ära kinnitada valla
täidesaatvas komitees ehk miilitsas), et
teie võtate teda enese ülevalpidamise pääle,

ja tunnistuse maaosakonnast, et teil on
olemas maa ning vajate poja tööjõudu, ja
tunnistuse teenistuse kohast ehk seletuse, et
olete ära maksnud sissetuleku varandusliku
maksu.

Küsimus nr. 122. Kas on õigus renti
uõuda kodanikult, kes 1920 a. saadik tar
witab maja ia teisi hooneid ja ei ole min
gisugust renti maksnud? Nüüd tahab pere
mees oma maja ja hoonete eest renti nõuda

(mitte möödunud aja eest). Kas on õigus
majaperemehel sel korral, kui majas elut

silmade eest.

seja ei ole uäus renti maksma, seaduse teel

Eedi oli oma unenäoga esimese aprilli
ohver, kuid jutustades oma äpardust, oli
ta enesega siiski rahul ja avaldas kind
lat ja sügavat lootust, et tänavune I.
aprill kõikidele „ Edasi" lugejatele ja ta

teda nõuda lahkuma? Kui suurel määral
võib ta renti maakohas nõuda?
WaStus: Nähtavasti ei küsi teie ren
dist, vaid korterimaksust. Majaperemehel

sõpradele ninanipsu tegemata ei jätnud.

See tõesti sündinud looke olgu kõrge
maks sõrme näiteks teistele, kui hingega
„ Edasi" tellijate arvu suurendamise tege
wuses peab olema. A p r i l l i l a p s.

(kes sarnasena registreeritud küla nõukogus)

on õigus korterimaksu 3 aastat tagast jä
rele nõuda, sellest ajast arvates, millal ta
nõudmise korterimaksu pääle sisse andis.
Niisama on õigus nõuda teid majast lah
kuma, kui teie korterimaksu ei maksa. Kor
terimaksu määr määratakse kindlaks kreisi

täidesaatva komitee sunnimääruse järele.
Korterimaks sisaldab eneses ka rendi kulud

Leningradi teated.

(kui sarnast varemalt on makstud).
Küsimus nr. 123. Kas on õigus ta
gasi nõuda ainsat põllumajanduslikku maksu,

Leiwaga kauplemine kuni kella 12 öösel.
Leningradi mitmes raioonis ei olnud
leiwamüük kooperatiividest küllalt hästi
organiseeritud. See tõi esile palju halb
tust elanikkude leivaga varustamises.

Oblasti sisekaubanduse kommissariaadi

osakond lubas rea eraäridele ja pagaritele
kaubelda kuni kella 12 öösel. Öösist lei
vaga kauplemist lubatakse pääasjalikult
tööliste raioonides 37 kohas.
12 kohas lubati puhkepäevadel leiba
müüa.

Mälestussammas Plehanowile
Reedel algati tööd Tehnoloogia insti
tuudi esisel platsil mälestussamba ehitami
seks G. W. Plehanowile. Praegu kaewa
takse kohta wundamendi laoks. Kohale
on veetud mälestussamba aluskiwi müra
lad. Mälestussamba ümber tehakse muru
plats ja lilleklumbid. Awamine sünnib
l. mail.

mis on ära makstud, kuid pääle maksmise
on maha arvatud, et ei ole tarvis maksa?
Wastus: Äramakstud põllumajanduse
maksu, mis teilt mahaarvatud, on teil
õigus tagasi nõuda.

Küsimus nr. 124. Olen alaline põllu
mees ja kannatan tihti puudust halva maa
ja viljaikalduse pärast. Tahaks oma pöl
dušid kõigi halva wastu ära kinnitada,
näit.: rahe wastu kinnitasin juba enne
vilja mahategemist põllud ära. Tahan ka
kuiva ja külma wastu ära kinnitada, mil
lest kasu oleks põllumehel ja riigil. Kas
saab üksikult ja vabalt seda teha? Raivoni
valitsus selleks teesid ei näita.
Wastus: Et põldusid ära kinnitada
külma jn viljaikalduse vastu, sarnast kin
nitamist ei ole praegu olemas.
Küsimus vr. 12». Olen mölder, töö
tan oma pojaga veski pääl. Minul on
olemas 5 lehma ja 2 hobust ja 11 tiinu
põldu. Põlluharimise juures tarvitan su
last. Olen hääleõiguse kaotanud kui woöra
tööjõu eksploateerija. Saatsin kaebtuse-

kirja, wastus on tulemata. Kas on kom
misjon, kes mind hääleõigusest tagandas,
luba mind kohtulikule vastutuse võtta?
Wastus: Isikud, kes teevad tegemist
Põllutööga ja kes kasutavad võõrast töö
jõudu tingimusel, et kõik oma töövöimu

o« esmaspäeval, 6. aprillil k. 7 öht.
„Edasi" toimetuse ruumides. Seltsi
meeste Steini, Jõeääre, Röõmuse ja
Mõisa ilmumine tarwilik.

lised majapidamise perekonnaliikmed teevad

ühetaoliselt tööd palgatud töölisega maja
pidamises valimise õigust ära ei kaota.
Küsimus nr. 126. Olen 1915 aastal
sõjas haavatud ja vabastati sõjawäetee
nistusest ning määrati abiraha 111 järgu
järele. Pääle revolutsiooni 1917 a. ei
saanud abiraha. 1919 a. hakkasin seda
uuesti saama ning sain ülaltähendatud
järgu järele kuni 1921 aastani. Pääle
selle ei ole mina kusagilt abiraha saanud.
1924 a. käisin kreisis küsinias, kuid was
tati, et oled maapidaja rohkem rõhku
pannakse linna invaliidide pääle. Tõsi küll,
olen põllupidaja, on 3lh tiinu maad, üks
lehm ja 6 hinge peret, kuid ühtegi tööjõu
list. Kas on minul õigus abiraha nõuda
ja kust kohast?

Wastus: Seda silmas pidades, et on
möödunud abiraha saamise ajast enam kui
kaks aastat, ning teie ei annud teadaannet
sisse abiraha saamise uuendamiseks, rahva
kommissaaride nõukogu otsuse põhjal 8. dets.

1921 a., märkus 2. esimese päätükki juure
(cooacßo npiiMeq. 2 k ct. 1 iioct. C. H. K. ot
8 ,T,ei:aöpa 1921 r. o counajibßOM oõecneieHiifi

invaliidide ühiskondliku kind
lustusest, öeldakse teile abiraha saamisest ära.

Küsimus ur. 127. Mina läksin 1920 a.
oma äia poole kodu ja tegime ametliku
lepingu, mille põhjal pääle tema surma
kõik liikuv ja liikumata varandus minule
jääb. Nüüd on äi surnud ja teised käli
mehed viivad vägivallaga 60-aastase
naiseema minu juurest ära kõige kraami,
põllutööriistade, loomade, seemnete ja
loomatoiduga. Mina jäin majasse naise
ja 6 väikse lapsega. Kraam oli osalt minu
tarvitada. Kas on neil õigus ilma walit
suse loata seda teha. Kuhu pean selles
asjas pöörama?
Wastus: Teie leping ei ole enam
maksev. Pääle surnut võivad varanduse
pärijateks olla tema lapsed, lapselapsed ja
viimaste järgmised põlved ning lesk, nii
sama ka töövõimetud ja kehvemad isikud,
kes olid surnu täieliku ülevalpidamise pääl
mitte vähem kui 2 aastat enne tema
surma. Asjast huvitatud isikud peavad
andma teadaande sisse kohalikku rahva
kohtu palvega, et viimane võtaks abinõud
tarvitusele varanduse hoidmiseks. 6 kuud
pääle abinõude tarvitusele võtmist varan
duse hoidmiseks võivad pärijad saada
rahvakohtult vastavad tunnistused
Küsimus nr. 128. Pidasin 1911—1915
aastani väikest poodi. 1915 a. mobilisee
riti mind imperialistlikku sõtta. 1918 a.
tulin Saksamaalt vangist. Praegu pean
kolm tiinu maad ja 1 lehma. 1925 a.
külanõukogu eelvalimiste kommisjon wõt
tis minult hääleõiguse ära, põhjendades, et

olin kaupmees. Pääle selle kõrvaldati
kohalikust kontroll-ühisusest. Kas on ses
asjas õieti toimetatud, kui ei. kuhu pean
kaebama?

Wastus: Isikud, kes varemalt ennast
enese tööga ei elatanud, võivad kuber
mangu valimiste kommisjoni poolt luba
tud saada valimistest osa võtta sel juhu
sel, kui nad toovad tunnistuse küla kogu
konnalt, et praegu elatab isik ennast enese
tööjõuga ega eksploateeri võõrast tööjõudu.

Pääle valimiste hoogtöö lõppu pöörake
kubermangu täidesaatva komitee presiidiumi
poole.

Küsimus nr. 129. Isa ostis tsaari
ajal talukoha 34 tiinu ühes väikese jahva
tuse veskiga ja maksis 3000 rubla. 1906 a.

suri isa ära, tööjõu puudusel võtsin omale
mehe majasse ning töötasime kuni 1922
aastani. Siis voeti hooned teadmata Pöh
jusel valitsuse alla. Nüüd tahab valla
valitsus mind majast välja ajada. Kas
on minul õigus pärandada vanemate va
randust, kui teised on ära Eestimaale sõtt
nud? Kust peab abi otsima?
Wastus:' Selgitage oma küsimust enam
põhjalikumalt ja selgemalt. Kus töötasite
teie kuni 1922 aastani? Kas teete praegu
põlluharimisega tegemist? Kas on veski
natsionaliseeritud? Kas on teie maja seo
tud veskiga ehk maakasutamisega? Pääle
kelle soovite teie pärijaks olla? Sest teie

isa suri ära ju enne revolutsiooni ja pääle
tema surma ei või teie pärijaks olla.
Küsimus nr. 136. Kuidas on nende
punasewäelastega, kes on sündinud 1904 a.

ja lähevad 10. märtsil 40 päevaks teenis
tusesse. Millal tuleb neil järgmine tee
nistnse aeg?

Wastus: Järgmine teenistusesse kokku
kutsumise aeg määratakse kindlaks vasta
wate sõjaasutuste poolt.

Küsimus nr. 131. Olen teine aasta
tiisikuse haige. Mitmed korrad käisin Lenin
gradi arstide juures, ka kreisi ambulatoo
riumis, rohtusid tarvitan alati, aga kõik
ilmaaegu. Arstid soovitavad kurorti sõita,
selleks puudub minul materiaalne võima
lus. Kas annab valitsus abiraha talu
pojale kurorti sõitmiseks?
Wastus: Pöörake Saaritsa valla kur
ortidesse saatmise kommisjoni poole, kui
seda veel organiseeritud ei ole, siis valla
täidesaatvasse komiteesse.

Küsmus nr. 132. 1924 a. sept. kuul
tulin vabariigist" Eestist üle
piiri. Selle eest mõisteti mind kaheks kuuks

kinni, millise aja ära istusin. Nüüd tahan
kusagile tööle saada, et pääseda raskest
majanduslikust seisukorrast. Ametühisuse
liige ei ole. Kuhu poole pöörata, et amet
ühisuse liikmeks saada, ehk kuhu pöörata,
et tööd saada?

Wastus: Soovitame teil töö saamiseks
pöörata tööbörse poole (EHpacaTpyAa.KpoHBepKCKHä np., 49).

Küsimus ur 133. Kuulsin, et Krim
mis on avatud talupoegade maja, kus
tiisikase haigetele valitsuse poolt parau
duse võimalus ja arstlik abi antakse. Mina
põen juba 3 aastat, mis minu kooliõppi
mise sundis katkestama. Kuhu poole pöö
rata abisaamiseks?

Wastus: Waadake küsimuse nr. 131
vastust.

Tesidetonded.
Tähelepanemiseks kõikidele õpe
himulistele.
W. K. P. Leningradi kubermangu komitee
agitosakonua Eesti sektsioon teatab seega,
et kõik õpehimultsed seltsimehed, kelledel

soov käesoleva aasta sügisel Leningradis
asuvatesse Eesti õpeasutustesse pääseda,
pööraku varakult vastavate teadaannetega

kreisides kreisi komitee rahvusvähemuste
osakonda, Pihkva ja Novgorodi kuberman
gudes kubermangu parteikomitee Eesti
sektsioonide sekretääride poole, Leningradis

kuberm. Eesti sektsiooni (Smolnõi, tuba 104)
ja hariduse osakonna Eesti sektsiooni (yaaua

Ikexanoßa 7, kb. 17).
Käesoleval aastal algab vastuvõtmine
järgmistesse õpeasutustesse:

1) Kaane Töorahwa Kommunist
liku Ülikooli Eesti sektori (põhi
kursus kolmeaastaline 1 aasta etteval
mistuse kursus). Wastu võetakse töölisi ja
talupoegi 22 a. vanadusest, partei liikmeid,
eraldi juhusel ka kandidaate ja noorte ühingu

liikmeid, kelledel vastav ühiskondliku töö
staash.

2) I astmelisesse rasimnsmähe
mnste parteikooli (õppus i aasta)
18 aasta vanadusest alates töölisi ja talu
poegi W, K. P., noorte ühingu liikmeid ja
ka parteitmd (mitte üle 25%).
3) Eesti tööliste foknlteeti (tol
meaastaline õppus) töölised ja talupojad
alates 18 aasta vanadusest vastava füü
silise töö staashiga. Wastu võetakse W.K.P.,

noorte ühingu liikmeid ja parteituid.
4) Internatsionaalsesse föfawaeKooli (3-aastatine kursus). Wastu wõe
takse kirjaoskajaid W. K. P., noorte ühingu
liikmeid ja parteitud töölisi ja talupoegi,
18—30 aasta wanaduseni. Eesõigus an
takse punasewäelastcle ja lühikeajalisi kur
suseid lõpetanud punasewäe komandoöridele.

Lähemad teated vastuvõtmise tingimuste
kohta üksikutesse koolidesse ja nõutawate

dokumentide kohta avaldatakse „Edasi's"
lähemal ajal. Eesti sektsioon.

Puhkepäeval. 5. märtsil 1925 a. Nr. 78

G d asi
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Oudowa kreisi punastele
nurkadele.
W. K. P. Oudowa kreisi komitee Eesti
sektsioon annab sellega teada, et allpool ni«
metatud punaste nurkade juhatused on ko
hustatud ringiliikmctc üldkoosolekud kokku
kutsuma järgmiselt:

1) Remda wald Kudrowo 7. aprillil,
2) Remda wald Luuküla 8. aprillil,
3) Sercdkino wald Saaritsa 9. aprillil,
4) Polna wald Karawai 10. aprillil,
5) Gwosdna walo Punane Pustosh
11. aprillil, kõik koosolekud kell 7
õhtul määrata.

6) Gwosdna vald Domkino 12. ap
rillil kell 12 päewal.
7) Usmino vald Sadorje 12. avril
lil kell 7 õhtul.
Ringide tegevust juhtima sõidab Ondowa
kreisi Eesti keskharidusmajast poliitprosweti
instruktor.

Soowitaw oleks, kui koosolekutest laiem
rahvahulk osa wõtaks.
Eesti sektsiooni sekretäär G. W i n k.

Puhkepäewal, 5. aprillil s. a. kell 5 päe
wal on Harmajas üldlinnalise laulukoori

kommisjoni koosolek. Palutakse järgmisi selt

fimehi ilmuda: Tomingas, Torpan, Schnei
der, Saviauk, Soome, Teiter G. ja Elias
Organisaator.

Lastemajasse wastuwötmine kaheks
kuuks seisma pandud.
Leningradi kub. har. osak. rahv. wäh. nõu
kogu Eesti büroo teatab, et kubermangu täi
desaatva komitee seekohase otsuse järele las
temajadesse vastuvõtmine kaheks kuuks seis

ma on pandud. Pääle selle võetakse laste

majadesse üldse 500 lasi vastu- Kuna Eesti

lastemaja praegu ülemäärani täis, siis ei
ole uute laste vastuvõtmist niipea lootaBüroo juhat. G. Teiter.
Puhkepäewal, 5. apr. s. a. on Harmaja
klubi liikmete üldkoosolek. Päevakord:
1) Weerandaa>ta aruanne. 2) 1. mai ja
Kingissepa mälestuspäeva ettevalmistamine.
3) Mitmesugused küsimused. Ilmumine kõigil

liikmetel, eraldi ringide tegelastel.tarviline.

Algus k. 2 päewal. JuhatusTeisipäewal, 7. apr. s. a. on Harmaja
laulukoori üldkoosolek. Algus k. 8 oht.
Pärast koosolekut harjutus. Kõikide laul
jäte ilmumine tarwilik.
Teisipäewal, 7. apr. s. a. on Harmaja
noorte sektsiooni üldkoosolek. Algus
kell 8 Shtul. Sektsiooni büroo.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhkepäewal, 5. aprillil.
kella Vall— »/2l Häälepaneku kursus.

„ 1/JlVJ 2 Rütmika kursus.
Esmaspäeva l, 6. aprillil.

kell 8 „Pöhjas" (lugemisproow).
(Ilmuda palutalse sm. Saan, Kelberg, Ivol,

Petroff, Leppik, Rammi, Oona, Room, sl.

Kiisberg, Tambaum, Sompa-Schnell, Kriis k,
Glaser).

Teisipäeval, 7. aprillil,

kell 8 „Mass-inimene".

Reedel. 19- aprillil
kell i/,9 ..Söökaevaia Koort" (vii
mane proow).

Tähelepannu: Kõik, kes ennemalt
Eestimaa tööliste häüks kaasa mängisid,
palun proovile ilmuda. Organisaator.
Taua teaatrites:
Akadecm. riiklik ooperi ja baleti teaater
«HeTpyniKa» «ÜloiicHaHa» «/Kap-Hnma»
Akadeemiline riiklik draama teaater
wrepoS"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater

(Jlmnda valutakse kõik teaatri (näite
ringi) liikmed ilma erandita. Kes kutsete
püäle harjutustele ei ilmu, loetakse teaatri

„<l>aycT"

Riiklik suur draamateaater
„3arosop Hulloparpauki"

liigete hulgast väljaastunuks.)

Rahwamaja

K e s k n ä d a l a l, 8. aprillil
tell 8 „Löbus talupoeg".
Palutakse ilmuda kõik tegelased, kes endis

«1881 ro^»

Teaater 3pHTeneK".
wlloxoatÄCHnfl TouaCoflepa.*

test ettekannetest osa võtsid).

Muusikaline komöödia
«Map Harra»

Neljapäeval, 9. aprillil

kell 8 Näojumestuse kursus.
Wast. instruktor-organisaator

Vassash

.HcuoKopHaa"

Akadeemiliste teaatrite stuudium.
karjased" („Jean ? Pet-Wiib. poole Eesti tööliste
Roule") proowid Harmajas: teisipäewal,
klubi ringide harjutused:
7. aprilli! kell 8 Sht. 1. vaat., ueljapäe
wal 9. aprillil kell 8 õht. 2. ja 3 waat. ! Esmapäeval, 6. aprillil.
kella Va 9 „Sõekaewaja Koort"
ja puhkepäewal, 12. aprillil kell 1 päewal
i Kesknäd alal, 8 aprillil.
ü. ja 4. waat. Organisaator.
kella Vz9 „Sõekaewaia Koort"

«11o.7>6apcttllv aaien»

Gossnak.

«öo.iiku Aymll>.

Wastntaw tr-imetaja: Ä. Treufeld:
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

j | Eesti Silnfufc
19'Ž5 aasta märtsikuul ilmunud uudised:
jy„
U. Lenin <w. Z. Uljanow) Sm. Zaroslawzii R. Lenin llv. Z. llljanow)
i sotsiaaldemokraatia ! LMHI Mk>> ist Ült j i Ulttst
! ülesttttded TSlk. K. Treufeldt TSlk. S. Jänes
Tõlk. P. Peterson
\ - ;40 lhk. Sind 25 kop. |7B Ihk. Hind 30 kop. < j 52 Ihk. Hind 25 kop. \
i <

| «lara Settin 2511. «. T. pierre hamp Tõlk. w. R.
! leitut'roÄÄT InimesedWN
- / 20 lhk. Hind 10 kop. 40 lhk. Hind 20 kop.
I

j j (Emil Bofenoro ; M-kfi« G°rki TäVe Nr.t(B) > g Naljamäng 4 waxtuses, Tege- parweoel Hugo. Andarwaks - Wanaisalk (luitlc|.
j I I fqjt 0 7 ittccž- l STöI? P ötitbhjcft 9W* - M" ReVolutftooni
All terahwast. 4 last. Puusepad, i 20lhk. Hind 10k. .kindlusAJr
TV 'WwW tgöHjph talurabwas tömtfe alal. J. M köögitüdruk peao oppmti rttft
fu. --s roomeo, ramraywas. juhtima". -L.K.E. T. Ülikooli W. L. K. N. U. kollektiiw
Mangukoht: kula, kus puuosjade walmlstamisesi &£&ti ' 5 aasta wältel. A Raud Jenisei kaldal (luule) 2ftit
j elatakse. Esimene waatus mängib wallawanema ruures, > «^1tl Rannaleet - Pioneerid (luule). Töölise-sotsialisti Was?
< teme puusepp Hartmanm kambris, kolmas - wallateenri Kirjastuse UhtsUS siili Gerasimowi päewaraamat. - Martin Anderke^
onnis ja neljas kartus. JleHUHZpüd Nexö Loterii rootslane. Ed Aibel - Toölis-talu
j 10l) lhk Hind 85 kop. /u 07 noorsugu ja füüsiline kultuur. R-s.-Sireena enne ja
i z (pOHmaHRa, 27 nimb 24 lö f. HindA) kop.

Sm. lv Mngissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 8. april. s. a.

Puhkepäewal, 5. aprillil s. a.
Teaatri-öhtu.
Esietendusel:

„Kasstjaht"
(Kilpla)
E. Rosenotvi naljamäng 4 waat.
Näitejuht K. Seljak.
AlguS kell 8 oht. Lõpuks mängud.

Tikopesa asunduses
Wõtab „ Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu

Aleksander Kast.

Esimese asime
marififtlil-leninismi ringi
jSrjetordne istang.
Algus lell 8 õhtul.
Teifipaewal, 7. aprillil, s. a.
Teise astme
marlsiftlik-leninizmi ringi
järjekordne Ktang.
Algus kell 8 Shwl.
W. K. P. Leuing. kub. aaitpr. osak
Eesti sektsioon.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
«•

«

•

<

Esmaspäewal, 6. aprillil s. a.
kell 8 üht.

Naisringi järjekordne
istang.
Mitte hiljaks jääda.
Ringi juhataja.
Pttr/WiibM Dle Kesti tööliste klubi.

Teifipäewal, 7. aprillil kell 8 õhtul
Markflstlik-leainismi
ringi järjekordne istang.
Juhatab sm. Walln e r.
Ilmuda täpseltW.K.P. Leningr.kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Kuremaa asundus.

r . . lõike--, hamba-,

Trotski kreisis, Leningradi kub.
toõtab „Edasi" pääle tellimisi
w°sw sm. Leebret.

kurgu-, rorwa-, nina- ja suguhaigused.

Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk.

uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

KWMgSn-mS.T
2 nr. 2,25.0tt0bri
prosp. nurgal, telef. 562-3" - Wastu
wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B ohwl; naisterahwastele eraldi
Praegusaja arstimisabinöud.

WsWi°tchmQ!?N
Snguorgaanide igakAgne arstimini

Tiuorpadiiia KoMHHTepu. rocyflapcTßeraoe ssq., EKaTepiHro<t>CKai np. 87. HeoarpaflCM# TyÖJiiT 8144.

Stiilis
»» - Võrehaigused,

Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kum oh. f. 9 3. Juuli lend. Sadowaja)

tvsuetski haigemaja Ju^net[öe:
lef. 180—52. Wastuwötm. kõikides spets,

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

w,!uü Zlomittl Ntt.
S Stiili- tripper <£„£
äflißßiümting «wwi.,
*hamd.
baazstlNt.
ja lunftlf»
Arstide tutsam. lodu!

