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oowalle tööle! See hüüdsöna sai meie kõikide lippkirjaks, kui olime lõpetand wõitluse werist!
wäerinnul» S e l l e s t hüüdsõnast juhituna lööme lahinguid teisil wäerinnul — majanduslikel
ja kultuur-hariduslikel wäerinnul. Edu neil aladel otsustab me saatus^ kindlustab me
olemasolemise, me tulewiku — tulewiku, mis olnud meie siht, meie ideaal.
Asudes loowalle tööle, põrkasime kokku määratu suurte raskustega. Seitsmeaastane
heitlus walis- ja omamaa kapitalistega huwitas meie majanduse maani. Tööstusest jäid
waremed. Wabriku ja tehaste korstnad aigutasid aina külma õhku. Tööpingid olid roostetand.
Põllumees hakkas esiisade kombel maad harima, sest kultuurilised pö lutööriistad olid kulund.
Pöllutööstust ähwardas täieline tagurpidi minek. Hariduspõld aga oli meil aegade algusest
söötis. Imperialistlikud walitsused ei wõind lubada töörahwa! asuda selle harimisele. See
oleks toond nende soole enneaegse hukatuse.
Säärasis tingimusis tuli meil asuda ülalpool tähendet ülesannete teostamisele. Et see
määratu suurt energiat, oskust ja tahtejõudu nõuab, on arusaadaw igale tõsiselt mötlejalle
inimesele. Pääle nende eeltingimuste on waja tarwitada iseäralisi wõtteid, iseäralisi konkse,
mis kaasa aitaksid meie tööedu õitsengulle. Üheks sarnaseks „konksuks" on n. n. „uus majanduspoliitika". Uus majanduspoliitika peab meid kõrwaltad mööda wiima õigelle sihtjoonele.
Kuidas seda uut majanduspoliitikat kasutada oskame, sellest oleueb tee pikkus, mis wiib lõppsihile. Käesolew aasta on proowiaasta, mil peame andma eksami ka uues majanduspoliitikas.
Noorte päralt on tulewik! Arusaadaw siis, et noored tulewikust kõige rohkem huwitet.
I g a meie samm, iga käeliigutus uues majanduspoliitikas olgu järele kaalutud, et see tehtud
parema tulewiku lunastuseks. Kindlad ja kõikumatud oleme aga oma töö juures ainult siis,
kui see töö organiseeritult, kindla kawa järele sünnib. Organiseeritult wõiwad aga töötada
inimesed, kes ise organiseerit.
Selleks oleme kogund endid ühise lipu — W. N . K. U.
ühingu lipu — alla ja loodame, et meie'wägi käesolewal aastal mitmewõrra kaswab ning
tugewneb, et kaasa lüüa ühiselle asjale — l o o w a l l e t ö ö l e .
I g a organisatsioon on tugew ainult siis, kui teda ühendab kindel organisatsiooniline ja
ideeline side. Sarnaseks sidepidajaks on harilikult organisatsiooni häälekandja Eriti meil,
eesti noori! Nõukogude Wenes, on sarnaseks sidepidajaks „Noored Kommunaarid", kelle ülesandeks õiget fihtjooni tõmmata kõigis neis ülesannetes, mis meil teostada nii majanduslikul
kui kultuur-hariduslikul wäerinnal. Et see wõimalik oleks, on tarwis, et me häälekandjal oleks
tugew aineline alus, mis wöimaldaks ta ilmumise praegusel ajajärgul. Selleks loodab toimetus
laialdasilt noorte hulgilt, eestkätt ühinguliikmeilt, kaastoetust. Ei jää see toetus hiljaks, siis
wõime ühiselt ja organiseeritult pühendada oma jõu ühiselle asjale — lOONMÜs tsöle.
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Noorte Kommunistliku Internatsionaali Ü kongress!
ANIFEST
Käigi maade itooreb proletaarlased!
Eeltsilnched, wennad!
Nowembns J 9 9 a., mil Noske wa lgekaard lased
taga ajasid ja maha tapsid rewolutfioonilifi proletaar»
lasi, tulid kõige ilma töölis- ja talupoja noorte
20 esitajat Berlirnis kokku. Ilmasõja weriftll aastail
kajas nende kutse julgelt ning kartmatult üle kogu
ilma, äratades töölis- ja talupojanoori, kes hukkasid
üksteist oma rõhujate kasude pärast. Paljud Berliinis kogund feltzunehist istusid kaua aega walitsewa
klassi wangikodades, kannatasid alatist ässitamist ja
tagakiusamist. Nad kogusid, et uuesti sõlmida wõrku,
sõja ajal nii mõnigi kord katkend sidemeid. Töölisnoorte suur häda wirgutas neid leidma abinõusid
tolleks kohtamiseks — taga kiusa miste ning takistuste
kiuste. Nimelt Berliinis, walgekaardliste salaftpitsüste pesapaigas, asutasid nad töörahwa noorte wõitlusorgautsalsiooni.
Noorte Kommunistlik J n t e r n a t •
s i o n a a l üh.mdab 8. O.OOO noort mees- ja nais»
tööllst. kes tüomnd' übiste pingutustega läbi wiia
plaanikindlat wõitlust tööliklassi surmawaenlaste —
kapitalistide ja mõisnikkude ning kõikide wölisasja
äraandjate wastu. Kongress andis neile selge tommunlstlitu programmi ja otsustas ühineda Kõmmuniftllku Internatsionaaliga, luues seega noorte ja
täisealiste proletaarlaste ühtlase wäerinna.
Sest ajast mööous 21 kuud, 2l kuud üleilmse
proletariaadi kannatust ja rasket wõitlust. Kodanlus
püüdis kõigi jõududega uuesti jalule fääda imperia»
listliku sõja läbi lõhutud ilma majandust ja 1 2o a.
läks tal korda saawutada mõningat edu. Ent tema
täitmatu ahnus sünnitas wastseid walmistustingimusi.
„Pole küllalt suuri kasusid — ärgu suitsegu ükski
korsten, ärgu kandku ükski ader"! Kodanluse selle
loosungi mõju sai kogu ilma proletariaat, aga ühes
temaga ka töölisnooisugu. kibedalt tunda oma nahal.
Pahwatas uus kius. Wabrikandid ja mõisnikud,
mitte rahuldudes mõõdukate kasudega, heitsid Ameerikas. Inglis-, Saksa ja reisil mail uulitsaile miljonio töölised. Aga allcsjäänd tööliste wastu awasid
nad sõjakäigu otstarbega, et kindlustada endile üllmääral kasusid. Tööpaiga wähendamine, pecnendet
ekspluateerimine, esimese järgu tarbeasjade hindade
tõus, ettewõtete puhastus proletariaadi arusaajaist
ollusist—„5hutajaist" —, waat mäherdused on nende
wõitlusadlnöud.
Linna- ja külatööliste wiletsus kaswas hiigla
kombel. Nälg on nende elukorterite alatine külaline,
aga samal ajal elawad kapitalistid toreduses. Priis'
kawad ja lõbutsewad. Närudes ja pääwarjuta uida-

wad proletaarlased uulitsail, nende lapsed nälgiwad
ja waibuwad surmale. Kohutaw barbaarsuse kuristik
rullus lahti nende ees; weel samm ~- ja see kuristik neelab neid.
Rahu, mida nii wäga janunesid töölised ilma»
sõja ajal, rahu, mis dekreteerit Persailles, ei säädnud
maakeral jalule rahulikkust. Wanust wastoludest,
mis asuwad iga maa kapitalistide püüdeis — saada
endale suurimat kasu — würsuwad uued konfliktid.
Tõuseb uute sõdade ähwardus. Ameerika-Iaapan,
Prantsusmaa»Saksamaa, Inglismaa-Ameerika,Saksa«
Maa-Poala, — koik need kapitalistlikud riigid sõjariistutawad hambuni ja walmistawad uusile lahinguile. Ühtlasi, muidugi, kodanlusele, omast kõ'ge
silmakirjalikkusega, lobiftwad nad seks otstarbeks
kokkukutsut konwerentsidel sõjawäeliste jõudude wäheadamisest. Ühe sõnaga, kordub sama mäng, milline
peeti enne ilmasõda. Töölised, esikütt töölisnoored, peawad paljastama kodanliku rahu wulskust, et kapitalistlik
riik ei wõi sõjariistu maha panna, sest tollega raiub
ta katki selle oksa, millel' istub kodanlus. Töölised
peawad aru saama, et see kõik on üksnes prillide
tahmastamine, otstarbega, et töölisi uuesti muuta
suunükilihaks uue sõja jaoks ja, hoolimata kõigest
sõjawäeliste jõudude wähendamine propagandast, sõjanismstawad imperialistid hoolsasti ning walmista»
wad uutele sõdadele kasu pärast.
Ent mitte üksnes selleks taowad nad oma sõjariista. Mida wähem kodanlusel läks korda jalule
sääda walmistust. seda metsikumalt toimetas ta proletariaadiga. Ta püüdis lömastada kõcki, kes
üles tõusuud wöitluselle oma klassi wiletsusega, et
^kindlustada oma warandust —wabrikuid, tehaseid,
mõisaid — rikkuse ning eesõiguste hallikat. Peab
ütlema, et selles waldkonnas ilmutas kodanlus suuri
süüteid. Ta sõjariistutas end ning organiseerus.
Tal läks kõrda purustada töölisi, kes poluud weel
õppind wõitlema plaanikindlalt ning liidet wäerinnana.
Itaalias, Saksamaal, Inglismaal — igalpool, kus
proletariaat tõusis oma rõhujate wastu, sai ta
wõidet sõjariistus ja sotsiaaläraandjaist toetet kodanluse poolt. See maksis proletariaadil palju ning
palju ohwreid. Ikka uuesti ja uuesti ülestõuswa
proletariaadi wanknmatuft läbi wihale äritet walitsew
klass ei põlga mingisugnseid abinõusid rahustamist
ning hirmutamist asjas. Walge terror möllab Soomes,
Lätis, Saksamaal ja paljuil teisil mail. Tuhanded
töölised lastakse maha ja kümnedtuhanded istuwad
walge õiglusmõiste otsuste järele wangikodades.
Üksnes Nõukogude Wenes peawad töölised ja talupojad wõimu kindlasti oma käes. Pärast kolme-

-Ne 1 (14)

N O O R E D

K O M M U N A A R I D

aastast ägedat süda käigi maade walgekaardide ühendet
jõududega on nad nüüd sunnit pidama mitte wähem
ägedat ja wisa wõitlust lagunemise ja näljaga.
Nõukogude Wene tööliftd ja talupojad küll ikkagi
nälgiwad ja külmetawad, kuid teewad seda, kaistes
oma wabadust, aga mitte seks, et kodanlus wõiks
toredust maitsta ning logeleda, mida ta kapiialistlikuil
mail teebki. Wene töölised ja talupojad, olles wai«
mustet selle teadwusega, ei kaota lootust, hoolimata
raskest seisukorrast. Nad wõitlewad kommunistliku
partei juhatuse all ning ootawad teiste maade proletaarlaste abi.

Üleilmne proletariaat, hoolimata werisist kaotu°
sist ja tagakiusamisist, hakkab aru saama, et kapitalismi piirides pole wäljapääsu praegusest ühiskond»
likust lagunemisest. Ta imbub ikka enam ja enam
arusaamisega plaanikindla wõitluse tarwilisusest olewa
ühiskondliku ilmkorra wastu. Sotsiaal.patriootlikkude
ja tsentristlikkude, aga ühes nendega ka Amsterdami
ametühingute juhtide jultund osa- saab ikka enam ja
enam selgeks proletariaadile. Tööliftd tungiwad halkadena punaste ametühingute Kommunistliku Inter»
natsionaali juure. Wiimse aasta jooksul kujunesid
kõigil mail massilised kommunistlikud parteid, mille,
des proletariaat näeb usalduswäärilist juhti too
otsustamas wõitluses kapitaaliga. Ja Kominterni
kolmanda kongressi taga, mis peeti juulil Moskwas,
olid lugematud hulgad wõitluswalmis proletaarlast.
Tema pääl lasuwa wastutawast täielise äratund»
misega märkis kongress ära rewolutsioonilise wõitluse
põhijooned, aluseks wõttes praegust üleilmset olukorda.
Ta kutsus töölisi kõige hoolsamalle ettewalmistusele.
Kodanluse strateegialle, missssunebtöölisklassi killustamift püüdes ning osadeks purustamises, säädis
Kominterni kolmas kongress wastu oma strateegia:
jõudude kogumise ning organiseerimise kuni enam
soodsamate wõitlustingimusteni.
I l l kongress ütles kommunistlikele parteidele:
„Oppige minewikust, nüüd on tulnud aeg uuesti

wõidelda töölisklassi enamuse kättewõtmiseks. Kasu»
tage soja ajal iga wõimalust ning tehke teda
edukaks".
Sotsiaaläraandjad räägiwad juba täna: „See
tõendah, et meil oli õigus, kui öelsime, et rewolutsioon ei wõi wiia lõppeesmärgile — sotsialismile.
Töölisklass peab weel õppima".
Kongress wastas talle: — „Tõsi, mass peab weel
õppima, teda tuleb weel kätte wõita ning ühendada
tõelise rewolutsioni ideega, sest teie kohutasite teda
ja torkasite talle noa siljasse tol silmapilgul, mil
rewolutsioon tõotas saada wõidurikkad. Teie awitasite
kodanlusel end sõjariistustada. Oli aeg, mil kodanlus
oli nõrk, aga proletariaat tugew. Nüüd, pärast
paljuid lahinguid, milledes teda ära andsite, on pro»
letariaat uuristet wiletsusega, nõrgenend, aga kodanlus suutis organiseerida ning sõjariistustada. Seepärast on meie wõit nii waewaline. Seepärast peab
töölisklass enne köwenema, organiseeruma, õppima
ja sõjariistustama".
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III kongress ütles kommunistlikele parteidele:
„Minge masside hulka, paljastage nende ees nende
juhtide äraandwat osa. Tõendage neile ühtlase kindla,
üleilmse, massilise wäerinna tarwilisust wöiduks
paratamatu wõitluses töölisklassi wiletsa seisukorra
põhjuste — kapitalistliku majanduse, erakasu —
häwitamiseks".
Otsekohe pärast Kominterni III kongressi peeti •
nõukoguwabariigi päälinnas, Moskwa Kremli troonisaalis, tsaari isewalitsuse endises kindluses 3ioorte
Kommunistliku Internatsionaali II rahwuswaheline
kongress.
150 esitajat 43 maalt kogusid seks, et ühendet
jõududega selgelt ja kuuldawalt ära määrata noorte
ülesanded praegusel silmapilgul. Kongress wõis uhku«
sega tagasi waadata noorte liikumise käidud tee pääle.
Noorte organisatsioonid kaswasid 140.000 liikmega
14 ühingust kuni 49 ühinguni 800.000 liikmega.
Ühingud ise omandasid wõitluskogemirfe ja kõwenesid,
stst kommunistlik noorsugu wõttis osa kõigis proleta.
riaadi wõitlusts ning wõitles übes wanemate seltsimeestega. Ta lõi lahinguid külg-kü!je wastu nendega
barrikaadidel Saksamaal ja Itaalias, ta läks nendega
fatalistesse teadwusetu massidesse tööle ning uute
liikmete kogumiseks kommunistlikule parteile, ta suri
ühes nendega walgekaardlaste kuulide all. Hoolimata
ässitamisist ning tagakiusamisist läks ta julgelt töölis»
klassi wabaduse eest wangikodadesse ja sunnitööle,
ning kandis kaebedeta igasuguseid kannatusi rewolutsiooni pärast. Pilge waenlase üle, hüüe: „Elagu
rewolutsioon", — ennäe, mis tema wastus oli kohtu»
.nikkude ning timukate ees. Ja kongress tõotas kõige
ilma ees ka tulewikus samuti kartmatult seista töölis»
klassi rewolutsiooniliste wõitlejate ridades. Wiimsed
rasked wõitlustd räägiwad selle poolt, et wõitlust
kapitalistide wastu wõib pidada üksnes ühtlase dist»
siplineerit sõjawäega, ühtlase targa ning ettewaatliku
juhatuse all. Noorte Kommunistliku Internatsionaali
II kongress, arwe wõttes ftda kogemust, otsustas, et
iga maa kommunistlikud noorteühingud peawad alluma
selle maa kommunistliku partei poliitilisele juhatusele.
Töölised walisid kommunistlikud parteid ning Kominterni wõitluse juhtijaiks wancylma wastu uue ühis»
kondliku korra eest. Kommunistlik noorsugu, kui osa
töölisklassist, allub sellele juhatusele. Kommunistliku
Internatsionaali ridades ning tema näpunäidete järele
saab ta sama energiaga ning waimustusega, nagu
waremgi, töötama lõppeesmärgi saawutuftks. Oma
tulega ja noorusliku endaohwerduftga kannab ta
nooruslikku wärskust ja kõwendab proletaarset armeed.
Ta annab rõõmuga suurema osa omal ajal enda
Pääle wõetud ülesannetest neile, kes, olles wilunum
ja kaugelenägewam, suudab neid paremini täita.
Noorsugu aga pöörab oma täbelpanu nende wastsete
ülesannete pääle, millised asusid ta ette ajaloolise
arenemiskäigu endaga.
Tulewik nõuab töölisklassilt ikka kaswawaid
Pingutusi ning ohwreid. Ees seisawad suured ja ras«
ked lahingud. Newolutsiooniiiftd jõud kuluwad, nagu
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ei funatii. Ning siin ott kommunistliku noorteühingu
ülesandeks täita õredaks jääwaid ridu ning pääle
feffe muretseda uusi jõude ikka kaswawaks wõi't'useks.
Lähtudes ftllch, säädis teine kongress ühingute ette
ülesande: tõmmata uusi laialisi töölisnoorte masse
noorte kommunistliku Internatsionaali lipu alla, sel«
gitada neile proletaarse wõitluse tarwilisust ja kaswatada neid seks wõit!useks otsekohese osawSiu ning
kommunistliku haridustöö läbi.

seltsimeeste toetuse abil. Ise ei suuda me midagi
teha wabrikantide ja mõisnikkude hiiglajõu wastu.
Ent ühendet ühtlase 'osawa ning targa juhatuse all
oleme tugewad ja peame wõitma.
Seepärast ü h i n e g e m K. N . Ü. l i p u a l l a
ja a s t u g e m 'täisealise
proletariaadi
üldise w ä e r i n n a ridadesse!
Teie wiletsus lõpeb üksnes siis, mil astute kornmunilNiw
noorsoo ridadesse ja ühes seega ka Kom.
Kong! ess ei pitritlend ainult nende ülesannete
munistliku
Internatsionaali
ritta, mil nende juhatuse
pääle näitamisega, ta andis ka põhimõttelised ning
all
astute
wälja
ühtlase
wäerinnana
ning lööte
praktilised näpunäited töö kõigi alade kohta, mis seot
kodanluse
käest
maha
sõjariista.
Kiskuge
puruks
nende ülesannete elluwiimistga. Pärast kõigekülgset
wõrgud,
mis
heidet
kodanliku
kaswatusea
teie
aruharutamist andis kongress kõigi maade kommunistlisaamisele.
Kõigi
jõududega
tõrkuge
wastu
katsetele
kele noorteühinguile juhtnöörid nende tulewaseks tege«
teid teha soldatiteks, kes kodanluse käsu perrä annawuseks. Ta tagus walmis selle terawa sõjariista,
wad
tuld oma klassi esitajate pääle.
mille abil proletaarne noorsugu saab wõitlema kapiMitte üksi kapitalistad on teie waenlased. Waentaaliga. Sellega tõendas ta. et K. N. Ü. tahab ka
edaspldi olla linna ja küla töörahwa noorte juhiks, lased istuwad sageli teie endi ridades. Tõsi, nad
näidates neile wäljapääsu praegusest wiletsast seisu» nimetawad endid teie sõpradeks, ent tõepoolest toowad teile rohkem kahju, kui teie awalikud waenlased,
korrast.
sest nad püüawad tuhmistada wõitluse tarwilisust teie
Noored mees- ja naistöölised!
Teie, kes seisate kõrwal, te kannate osawõtma- eluliste huwide eest. Mis arwaksite niisugusest ftbiuli raskeid kannatusi, niilledele sunnib teid kcdanlus, rast, kes annaks teile surmawaenlaftga wõitlusse astuja teie, kes weel wiibib meile waenuliste ehk sot« mise i.e! püssi padruniteta ehk rikut"lukuga? Säbersiaaläraandliku tahtele alluwate noorteühingute rida- duse sõbra tõukaksite põlgusega endast eemale, .hoidke
des, .— teie poole pöörab nooite Internatsionaali endid! Säherdused kahtlased sõbrad, kes tahawad
II kongress abi paludes uute ülesannete teostamiseks. kõlbmataks teha ehk lõhkuda teie paremat sõjariista
Teie töötate kõrwuti meiega wabrikuis ja töö» — K. N . J . — on teil. Need on mõlema sihi kokku,
kodades, külas ja mõi'ates ning satute samuti nagu lepliku liikumise need juhid^ kes tahawad lõhestada
meiegi mõisnikudea kapitalisti eksploateerimise alla. teie ühendet jõude nii nimetet ^Töölisnoorte InterEajadtuhanded teitest istuwad tööta. Te kannatate nalsionaali" ehk „Rahwuswahe!ift Ühingu" looirnsega.
nälga, wiletsust ning kätate endid närudega. Paljud
Hoidke endid nende äraandliku töö eest!
teitest saawad wäljakurnatud ning hukkuwad ennePõlgusega iõugake neid endist ära!
a.'gselt, aga kuni teil on töö, eksploateeritakse teid
kahekordse energiaga kogu ilma töölispinita metsikult. Esimeseks sammuks ettewõtete sõjci* noorteWõidelge
kogumiseks
K. N-. Ü. lipu alla!
käigus teie wastu on tööpaiga wähendamine ja tööK. N. J . teine kongress ütleb teile:
aja pikendamine. Ettewõtjad püüawad teid teie
Ainult selkombel wõite asuda teele, milline wiib
klassiftltsimehist eraldada kunstlikkude tõketega. Nad
sünniwad suuremate diwidendide pärast teid wilet' wälja teid orjusest. Kongress loodab teie pääle ja
susse ja wõtawad wõimalust rahuldada kõiki omi usub teie abi, nagu tema eelkäija kirglikult uskus pro«
tarbeid.
letariaadi ärkamist ilmsõja meeletusest. Koik kanna»
K. N. J . I! kongress kutsub teid
w õ i t l u s e l e noide k a p i t a a l i b a n d i i i i d e g a , k a i t s k e e n d i d nende p ä ä l e t u n g i m i se w a s t u , te w õ i t l e te oma e l u eest!
Me oleme walmis ühes teiega pidama seda
wõitlust. Mitte ükskord juba tuli meil teiega õlg
õla wastu wõidelda ettewõteas, mõisates, külades.
Meie tahame saawutada kooliõppuse paremaid tingimusi, wabrikutöö reformi ja teie tarbete kohast paremat toitmist.
Möödlind wõitlused õpetasid meid, samuti nagu
täisealisi seltsimeni, et seda wõitlust wõib eduga pidada ainult kindla organiseerimise ning täisealiste

tajad noored proletaarlased, kõik rõhutus' kapitalismi ikke all kogu ilmas, I I kongress saadab teile
oma terwituse ja kutsub teid oma lippude alla!
Elagu Noorte Komintern, kes wõitleb ühes teiega
ja täisealiste töölistega 5kommunistliku Internatsio'
naali juhatuse all — teie wabastamiseks orjliftst ning

wiletsusast!

Noorte Kommunistliku Jnte rnats i o n a a l i II ü l e i l m s e k o n g r e s s i n i m e l
Moskwas,
31 juulil 1921 a.

. U. K. Ahingu too nsnndnfts
Wenemaal, kus wäikekodanlik ollus enamuse sünnitad, wõib töörahwa diktatuuri teostada ainult siis,
kui meie kindlalt talupoegade elu jumme. Selle teostamiseks on tarwis kindel majanduslik ja poliitiline
liit luua xtalupoegade ja linna proletariaadi wahel.
Talupoegade juhtimine on tarwiline iseäranis
praegusel momendil, kui stüühilises wäikekadanlikus
liikumises riikliku suurmaapidamise wastu otsustatakse rewolutsioni saatus.
Kommunistliku partei sammud on sihitud oma
mõju laiendamise pääle maal, organiseerides küla
kehwikuid kooperatiiwseil alusil ja toetades neid noukogude wõimu läbi.
Arusaadaw, et suur osa parteilisest tööst lasub
W. N. K. Ühingu õladel, kellel ühine tegewusata
kommunistliku parteiga. Ühingu ülesanne on üldiste
ülesannete elluwiimine noorsoo seas ja olewal juhtumisel talupoegade noorsoo seas. Kuid seda elluwiimist
takistab tuntawalt poliitiline seisukord maal, kus uue
majanduspoliitika tõttu kulakuline ollus oma majanduslikku üüwMmu hakkab tarwitama. Teiselt poolt
hoolitseb ka keskmine talupoeg rohkem o m a majapidamise tõstmise eest, nähes selleks wõimalust uues
majanduspoliitikas. Kolmandaks ei suuda kehwik
tihti uuest poliitikast aru saada ja jääb seepärast

passiiwseks.
Sarnane olukord mõjub nii kommringide kui ka
W. N. K. U. ringide pääle halwawalt, lõdwendab
nende töö^d ehk paremal juhtumisel wäljendub see
^kultuurilises" töös (piduõhtud tantsuga jne.).
Arusaadaw, et niisugusele nähtusele peame rohtu
leidma. W. N. K. U. ringid maal peawad oma
mõju all hoidma asunduses talupoja noorsoo eriti ja
talupoja massi üldselt. Nad peawad kindlas ühendusts töätama kommringidega, sest üksikult, ohus
rippudes, suudawad noored praegusel momendil wäewali oma ülesandeid täita. Pääle kindla, ühenduse
pidamise peawad noored weel piinlikult omi ridu
puhastama kulakuliftst ollusest ning uute organisatsioonide laiendamise juures teha seda ainult kehwemate
noorte kulul.
Teiseks töö edu pandiks on enam kehwemate
ühinguliigete materjaalne toetus, milleks kohtadel
kõiki wõimalust kasutada tuleb. Soowitaw on, et
naorte ühingu liikmed selle eesmärgiga wastastiku

abiandmise komiteedest osa wõtaksid ja kehwemaid
liikmeid majanduslikel alusil töötawaisse ühismajapidamisesse saadaksid.
Poliitilise aktiiwsuse wäljendamiseks on tarwis,
et ühing nõukogude wõimu poolt korraldawaist hoogtöist osa wõtaks, nagu toitlusmaksu kogumine, adiandmine näljahädalisile, külwi hoogtöö, poliitilise
kirjaoskamattuse likwideerimine, koolide ainelise seisukorra eest hoolitsemine, kooperatiiwest osawõtmine.
Kõike seda tööd tuleb käsikäes kommringidega teha.
kuid noored peawad siiski ka oma kandidaadid igale
poole läbi wiima. Eriti tuleb tähelpanu pöörata
kooperatiiwide pääle, kellel praegusel ajajärgul suur
tähtsus rdhwamajanduse jalulesäädmises. Töö edustamise mõttes peawad noored oma esitajaid saatma
mitmesugusile kooperatiiwseile kursusille, et nende l~pe«
tamise puhul teadlikkude roolistena koopcratiiwidest
osa wõtta.
Tähtsamaks ülesandeks poliitilise aktiiwsuse edustamiseks on poliitilise kirjaoskamattuse likwideerimine,
mis tuntawalt tõstab asunduse noorsoo kultuurilist
tasapinda. Eriti tähtis on, et asunduste noored
^põhjalikumalt tutwuneksid uue majanduspoliitikaga
ja usuwastase propagandaga. Iseäranis wiimane on
asunduste nooril organiseerimistöös suuremaks komistuskiwiks. Wanapõlw on imbund selle mädaga ja
siin on raske wõidelda teaduse sõjariistaga. Noorsoo,
kui wastuwõtlikuma osa juures, leiab usuwastane
propaganda aga wastukaja, kui seda õ i e t i teha.
Ulaltähendet töö edu oleneb aga täieliselt noorte
organisatsioonide tugewusest, töötahtest, üksmeelsest
tööst. Kuigi arwuüse koosseisu wähendamine keskkohtis oma mõju awaldamata ei ole jätnud, peawad
keskkohad siiski nii kubermangudes, kui ka kreisides
isiklist instrukteerimise pääle rohkem rõhku panema.
Ühtlasi on soowitaw ka sagedam konwerentsia ja
noorte wastutawate tegelaste nõupidamise korraldamine, mis wöimaldab kohtadel saadud kogemuste
arwe wõtmist ja nende järele töö juhtimist.
Et töö eesti noorte hulgas alles lapsekingis
wiibib, peab tõsist tähelpanu pöörama uute töometoo.
dide leidmiste pääle. Partei sektsioonid, nii keskkohas
kui ka kohtil, pidagu terawalt tööd noorte hulgas silmas
ning tamitagu koik wõimaluftd selle töö tõstmiseks.
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Proletaarse noorsoo liikumine Eestis
Pilku heites üle proletaarse noorsoo liikumise
Eestis kaugemas ja lähemas minewikus, wõime märgata kahesuguseid wahelduwaid ajajärke.
Kord olles kitsapiirilises organisatsioonilises ajajärgus, sisaldades endas ainult wäheseid enam
arenenuid ja intelligentsemaid seltsimehi, kord jälle
kaswades sumiks massilisiks noorsoo organisats
siooneks.
Säälsamas waldab mõõn, paisates tagasi endisesse olekusse — organisatsiooniliselt piirtläud ajajärku.
Arusaadaw, et sarnane hõlzuwus on tingit fuu>
reit osalt kohalikest poliitilisist silmapilkeist — rewolutsiooni ja reaktsiooni waheldawusega, mis omane
Eestile wiimasel ajal tema „ walitsuste" ja ,,lippude"
wahetust ajajärkel
Rääkimata 1905 a. rewolutsiooniajast, kus tegutfesid rewolutsioonilised üliõpilaste ja kooliõpilaste
grupid, wõime ütelda, et kindla massilis-organisatsioonilise kuju omas proletaarne noorsoo liikumine
alles weebruarirewolutsioonis 1917 a. ning ühtlasi
sellest ajast wõib noorsooliikumist kui liikumist käsi.
tämä hakata, sest rahwuslik noorsoo liikumine sai
samuti suurema algtõuke weebruarirewolutsioonist.
Nii asuteti Tallinnas Eesti Noorte ühing „Tungal"
proletaarse noorsoo organisatsiooniga ühel ajal, kes
tol ajal' nimetust kandis Tall. SonVdem. Noorsoo
Klubi, mis asuteti 1917 a. maikuul ning nimetas end paari kuu järele Täll. Sots.-dem. Noorsoo
Ühinguks.
Alles organiseerit noortel ja asutet ühingul seisis raske töö ees. Et täielikumalt neist raskusist aru
stada, tuleb laskuda aegjättu — Kerenski aeg sisse w
wolutsioom päiwisse.
'Rahwahulgad, kes seni polnud omand mingisugust poliitilist' teadwust, olid äkki üleujutet mitme»
sugusist parteidest, nende mitmesuguste meelitawate
programmega, ning kyigi ees seisis küsimus: millist
teed minna? Nende hulgas ka noorsugu, kuid wiiMllkd wastasid oma revolutsioonilise instinkti tõttu
õieti sellele küsimusele. Sest esimesel Sots.»dem. N.
U. koosolekul wõeti rõhuwa häälteenamusega wastu
resolutsioon, milles tunnisteti sotf.-dem. enamlaste
partei programmi ja taktikat.
Kuid to! ajal oli-sotsialism moodne ning igaüks minetas end sotsialistiks ja pidas oma kohufeks liituda mingisugusesse sotsialistlikku organi!atsiooni. Neid aga, kel oli arusaamist sotsialismist,
oli õige wähe. Sellepärast seisis ka asutet noorsoo
organisatsioonil raske kaswatustöö ees, et neist, kes
olid instinktiselt ühinend enamlastega, kaswatada
täielikke ja kindlaid rewolutsionääre ning töörahwa
huwide kaitsjaid.
Sisemuselt tuli noorel organisatsioonil tol ajal
wõidelda juba oma ridades „parem-" ja „pahemvoolsetega", — pahempoolsed" olid tol ajal wäga

moodsad anarkistlised rühmad, kuna paremal pool
olid wähemlased, es-erid ja tõik sarnased, kes aitasid noorsoo osawõttu poliitilises wõitluses. Kuid
kõigi nende raskuste pääle' waatamata suutis ühing
hoida õiget joont, ja proletaarse noorsoo ridust tõusid tublimad punakaardlased. Sest kui puhkes oktoobrirewolutsioon, siis leidis ta noorte ridadest oma
südimaid kaitsjaid.
Juba detsembrikuul wõidi oma häälekandjat —
„Noor Sotsialist" — wäljaandma hakata ja ühtlasi asuti energiliselt ühinguid kogu Eestis asutama.
Tallinna ühing oli juba 700 liiget suur ja Narwa —
400, kuna teised wäikearwulisemad olid. Weebruarikuul 1918 a. kutsuti kokku üle-eestiline s.°d. ühin.
gute kongress, kus n pandi alus Eestimaa Kommunistliku Noorsoo Ühendusele ja kõik teised kongressi! esitet ühingud kuuluteti selle ofakondeks. Kuid
ühing ei saand "elutseda kaua, sest salsa militarist»
liku okkupatsiooni tulek lämmatas ja halwas kogu
maa poliitilise elu. Eesti töölisnoorsoo organisatsioonid olid purustet ja laiali pillat, paremad
seltsimehed enngreerisid Wenemaale ja paljuid häwitas Eesti kodanlus „demokratismi" ja „wabaduse"
katte all.
Mida metsikuni oli kodanluse surwe, seda enam
tulid töölistehulgad rewolutsioonilisele arusaamisele,
ning rewolutsiooniliue meeleolu kaswas ka noorte
hulgas: tükisid rewolutsiooniliste noorte rühmitused ametühisuste kesknõukogu ja- iseseiswa sots. partei
kõrwal. Ning esimesel mail 1920 a. wõtsid noored
juba oma lipuga mairongikäigust osa.
Tundus ühtumise wajadus! järjest kaswawaale
rewolutsioomlistele rühmitustele.
Esialgu waieldi
selle üle, kas töötada' legaalselt wõi illegaalselt,
kuid wiimaks asuteti legaalne Ü.-E. Noorproletaarlaste ühing.
Dina awamise koosolekul 5. dets. 1920 ä. wõttis
ühing resolutsiooni wastu III Internatsionaaliga ühinemise kohta. Tallinna ühing kaswis mõne kuu
jooksul massiliseks organisatsiooniks — ühing tegi
laialdast agitatsiooni massi hulgas, toimides massilisi koosolekuid, kontsertmiitinge, samal ajal tehes
poliitilist kaswatustööd oma liikmete seas, korraldades liikmetele ettelugemist poliitiliste küsimuste ja
kommunismi teooria üle.
Et wirgutada noori suuremalle isetegewusele ja
- et kergem oleks polnt-kultuurilist tööd teha, selleks
jagunes ühing ringesse, nagu: poliitiline-, muusika-, näite-, kultuur-kirjauduslik-, spordi» ja karskuseringid.
Kohe pääle Tallinna ühingu asuiamist tekkisid
paljuis kohtis Eestis noorproletaarlaste ühingud,
näiteks: Tartus, Pärnus, Wiljandis, Wõrus ning
mitmel pool maal. Üldse oli organisatsioone 12, kus
liikmete arw kokku üle 1000.
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Koosseisult esitas Tallinna ühingus kaaluwal
osa töötaw noorsugu, kuna õppiw noorsugu umbes
80°/o wõrdne oli. Selle wastu oli aga muis ühinguis kaalllwas enamuses õppiw noorsugu, näit. Tartus ja Pärnus.
Kõigis ühinguis sündis töö ja tööjaotus ülalmainit Tallinna ühingu eeskujul, fest Tallinna
ühing, kui tugewam organisatsioon, oli juhtijaks
Wäiksemaid.
Silmas pidades neid edufaawutusi mõnekuulises töös, peab ütlema, et töö edenes edukalt ja
oli küllalt produkliiwne, mis pärast üle^eestilist noorproletaarlaste ühingut' kongressi, kus olels walitud ja rajatud kindel keskendus poliii-töö juhtimiseks, weel hoogsamalt oleks läind. (Kongress määrati
nelipühits I92i a. suwel, mis aga ühingute sulgumise
tõtiu pidamata jäi).
Ühingu töö suureks takistuseks oli kodanluse wakitsuse ja politsei poolt tehtawad surweabinõud. Nii
tegi seda haridusministeerium noorsoo tallal kooIibe kaudu, ühinguliikmeld tagaliusates, neid koolist
wälja heites, ehk sundides ühingust lahkuma, wastase! korral ähwardades kaolist wäljaheitmifega. Agiiatsioonilisi tööd takistas suuresti ajak rja puudus,
mille wäliaaudnnseks ühingul materiaalseid kui ka moraalseid takistusi ei olnud. On isegi wastawa walitfusasutilse poolt sarnane „luba" oiemas, kuid lauta*
mehed omas helduses ei wõtnud trükki, ehk kui
leiduski sarnane, kes lubas trükkida, siis hoolitses
politsei selle eest, et omanikul pärast lepingutegewist akti tahtmist ei olnud kommunistlikku ajakirja
trükkida.
Nüüd saeme noorproletaarseile ühinguile Word»
luseks- isamaalsrid noorsoo organisatsioone, ning me
wõime lindkiKti rõhutada rewolutsioonilise liikuunse
tõusu noorsoo keskel Eestis.
Kodanlik noorsoo ühendus asutas mitmeaastase
töö järgi sama pal u osakondi, kui oli noorproletaarlises organisatsioonis, kuid tiwtselewaid ja lagu^
newaid saamatuses ning tegewusetuscs, sest neil ei
ole sihti ega ideed, mig waimustaks ja tõmbaks
kaasa noori.

Eesti Kounnunistliku ffioorloo Ühiltqu tegewuse
päärõhk aga saab koonduma Kommunistliku Noorsoo
Internatsionaali II kongressi näpunäitel nende ühingute rewolutsioniseerimisele, kuhu teatawasti on eksind palju noori proletaarlast, seda enam, et luainit
ühingute osakonnad maal toctuwad pääasjalikult koha*
listele mõisa» ja maatööliste noorsoole.
Kõdunew ja surmawaakuw Eesti kodanlus nägi
proletaarsesse ühingusse organisecrit noorsoos ja
kaswawas kommuninlitus liikumises oma surma; ta
nägi noortes omale hanakacwajaid ja sellepärast tuli
tal ühinguga lui jõuga redlen^adi ning — sulus
ta 15. aprillil 1921 a., sellega lõpetades ühingu moaliku tegewuse.
Ent kodanlus ei rabuldand end ainelt sellega,
waid ta hakkas noori jnlmimalt tagakiusama ning
wangutama. Nii arreteeriti ühingu juhatus peaaegu täiesti ning hiljem pandi hu ealine noorproletaarlaNe waugisiamine ülemaaliselt toime, millest
täpipäälsed andmed ja arwud siinkohal puuduwad.
1. mai rongikäigns märgatud õpilastelt nõuti koguni
kammnnistllkust 'ideest loobumist ehk wastase! korral
ä wardeli jällegi koolist wäliaheitmiseaa. Säärase
noorsoo wägistamiscga ei suuda kodaulus end haka»
tu est päästa, — kuigi noortelt on wõetud wõiwalus awalikult tegutseda, f4s organiseerunud ja töötawab nad põranda all.
Eesti kodanlus on näidanb, et tema poolt tit*
det „euroopalised" ühireun^ewadaduscd meile täiesti
barbaarsed on. J a Eesti proletaarne noorsugu näitab, et ta' ka ilma nende „euroopaliste" wabadusteta suudab põranda all töötades massiliseks organisatsioouiks saada, ning et tund lährneb, mil ta
kodanlusele kadu wõib tuulut da«
Liiategi pole Eesti proletaarne noor'ugu u s i :
temaga on N o r t e Konnnnnisilik Internatsionaal,
temaga on 49 maa noored kommunaarld. Sest Eesti
Kommunistlik Noorsoo Ühing on täisõiguslik Noorte
Kominterni liige.
Elagu põrandaalune Eesti Kommunistlik Noors

soo Ühing!
Elagu Noorsoo Kommunistlik Internatsionaal!

M. Uadssn

ja ng
Eesti kirjakeele alal on praegu äge heitlus käimäs, küll siin kui säälpool Naroowat. Keelest ja selle
sõnastikust püütakse häwitada kõik kaarlcwab ja looktewad ning ebaluäära'eid lõppe omandawad sõnad ja
asetada neile wastawaiks sõnad, mis oma ^iluduse,
kauniduse ja kõlawuse" poolest midagi soowida ei
jätaks. Paljud on juba teelt heidetud, kuid palju on
ka juba uusi juurde siginenud ja suurema „remondi"
*) Järjekorras waidlusainens awaldet. Auwri kirjawiis
muuUnata. Toün.
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alt läbi käinud. Keel on palju muutunud ja kohati
isegi nii, et sellest raske on kui „armsast eesti keelest"
aru saada. Miuul isiklikult on keelest wähe tolku ja
seepärast ei tahaks kuidagi selle kallal käperdama
hakata. Kuid mind trööstib see asjaolu, et ma keele
Kaunistuse" ja „kõlawufe" otstarbekohasuse enese jutu
eesmärgiks ei teegi, waid küsimust sellelt seisukohalt
käsitada mõtlen, las praegu on aeg midagi põhja ilumat selles asjas etle wõtta, s. o. puht praktilisest
senulohast. Mäletan waremaid aegu, mil Eestis kodanlik uuenduswool kõiki neid armuta konserwatismi

s
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(totmameetfufe) nimega kroonis, kes" wanale keelele
truuks jäid. J a et ma nntte üks neist sinatsitest olla
ei taha, ega ole, siis esineugi küsimuses teise plat»
wormiga.
Saadan küsimuse nimelt järgmiselt: esiteks —
kas õigustab nleelataw aeg keeles põh^alillu uuendust
ette wõtta, kui keelt wõitlusabinZuna peab tarwitama?
teiseks — kas täiendab uuendus keelt kui lvõitlusabinõu? ja kolmandaks — kas on lubataw wõitluses
wäennda lahti iätta, et wõitlusabinöusi „remonti"
anda? Nende küsimustega loodan mööda hiilida keele
fiirirnufeft kui seesugusest ja wiia küsimust ülemaltoodud alusele. Proowime wastata.
Meie kinnitame ja seda kinnitab kogu wõitlew
proletariaat — ,et tuliste ja külmade sõjariistadega
koos ka teadust kui jsama abinõu tarwitama peab.
Kuna s jariist sääl on tegewuses, kus tingimused neid
tarwitama sünniwad — wägiwaldse jöu wastu —, on
teadus neil wäerindul sõjariistaks, kus hulgad waim»
lises pimeduses olles meile wastasrinna sünnitawad
ehk wõitlust ühel ehk teisel kujul raskendawad. Kuid
ühe kui teise wõitlusabinõu tarwitamine saeb üles
teatud algnõuded, mida kõrwale jätta ei wõi, kui jaata waid järeldusi tahame tabada.
Püss meie kätes ei awalda oma tegewust mitte
enne, kui waenlane selle tegewusawalduse piirkonnas
ei ole. Samuti wõimi näituseks öelda, et kellegil
mõttesse ei tule püssi kuuliga kindlust häwitama
hakata. Mida märkame sellest?
Seda, et me enne tegewusawaldust waenlase
tundma õpime ja tema oma suuruse ning tugewuse
järele sõjariista walime. Rääkides teadusest, kui wõitlusabinõust, mis wäljendab end kirja- kui ta elawas
sõnas, tuleb meil sama terminiga tegemist teha. Ka
siin on tarwilik waenlase jõu suurust tähele panna.
Õnneks on ta meil teada.
Meie ees seisab mass, kes kobades teed otsib
walguse poole. Raskused ja komistused on teda tuimaks teinud igasuguse eluawalduse wastu, millest ta
esimese pilgu järele aru saada ei suuda.. Igalpool
näeb ta ärawõitmata waenlast, mis teda omakord
meie wastu waenuliseks muudab. Tähendab — tegemist ei ole mitte waenlaseda, waid ajaloolistel majanduslistel tingimuste! arenemisteel kängu jäänud ühiskonna liigetega. Teaduse ülesanne on neid uuesti
liikuma panna. J a et ühiskondlik rewolutsioon nad
juba liikuma tõuganud, siis tegewuses olla, et liikumine õiget sihtjoont läheks. Millisena peame siis
teadust, kui sihtjoont määrawat abinõu tarwitama?
Kahtlemata te:ua kõige lihtsamas kujus; kõige populäärsemas wormis. Seda teha wõib ainult teaduse
wäljenduswiisiga. Mingil tingimnjel ei tohi me teadust nii wäljendada, et me ta kõwa koore sisse peidante, mille katkipuremine iseäralist energiat peaks

•Nä 1 (14)

nõudma. Seda on senini tarwitused olew uuendud
keel tõega olnud. Et teaduse sisust aru saada, et sellest
midagi omandada, pannakse omandaja esiteks keelega
maadlusesse. Suudab ta selle ära wõita, alles siis
läheb tal korda teaduse sisuga tutwuneda. On seda
kahekordset raskust tarwis?.? Ei, aeg ei anna aru
pidada, ta nõuab oma osa kindlalt ja kiirelt." Kui
abinõu, millega me hulkade arusaamatust wõita
tahame, peab ta seesugune olema, et iga löök järeldusi
kannaks.
Seepärast ei õigusta üleelataw aeg uuendusi
ladwast tegema hakata, waid nõuab, et see juurtest
algama pead.
Edasi. Keele uuendus, mis põhjened pääasjalikult tema „iluduse ja kõlawuse" nõuetel ei täienda
keelt kui sõjariista, waid annab ülemaltähendud
põhjustel talle koguni waslupidise wäärtuse.
Sõjariist on „ i l u s " ja „kõlisew", kuid wöimetu
waenlase häwitamist.
Kolmandaks on keele «remonti" andmise faktiga
wäerind waenlasele lahtiseks jäetud, mis 'koguni lubamata nähtus ning mida ükski strateeg andeks anda
ei wõi.
Miks pigistame silmad kinni ega taha näha, et
suurem osa meie poolt antud hoopidest õhku tahawad!
Meie wäerind nõuab tugewust, kindlust ja edasitungid
wust. Praegu ei ole aeg «mugawustega" tegemist
teha, see tuleb omal ajal. Agitatsioonis, mille teenistuses nii elaw- kui ka kirjasõna on, ei ole pääasi
mitte kõlawus, waid tuum, tuum, mida me ilma
koore wõi kaunata edasi anda wõime. K m aga nüüd
näituseks wõtaksime meie noorele ja wärstele wõitlusjõule pühendud „Noored Komnlunaarid", mille eesmärgiks on noorte hulkasi süwendada teadusesse, siis
tuleb kahtlemata kibe muigatus näole: rewolutsioni
asemel, mis peaks purustama ja häwitama noortes
orjastawad traditsioonid, mis peaks"wabastama noorsoo teda ümbritsewatcst mõjudest ja kindlustama nende
iseseiswuse nende wabat mõttewiisi, selle rewolutsioni
asemel lõõmab seal keeleline rewolutsioon l Kas ei
tundu fee praegustel tõsistel rewolutsioni päewil
enam wärdjana, lui wõitlusabinõuna! Sedasama
wõime mujalgi kirjanduses näha.
Küsimust on tarwis tõsiselt rewideerimise alla
wõtta. M a ei kahtle,' et mul selles teataw wastas»
rind olemas ei ole, kuid mõõduandwaks ei tohiks
saada mitte ühe ehk teise arwamised, waid asja ot&
tarb. Wiimane igatahes saab kinnitama, et me 'agitatsioonilises wõitluses wale taktikat oleme tarwitanud.
Tähtis ei tohi olla järjelikult mitte keel, waid see,
mida me keele abil kätte saada tahame. J a see eesmärk nõuab, et keel lihtne ja kõigile arusaadaw peab
olema.
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Waba, jah, waba on jälle me rahwas,
wabaks saand töörahwa Wenemaa pind
wabalt wõib wõidelda tööline wahwas,
wabalt wõib tuksuda lauliku rind.
Hüüdkem süs üle nüüd mere ja m a a :
«Maailma tööline, ühine sa!"
Jäädawat wõitu tulewal ajal
soowin ma lauldes nüüd südamest
kodusel koldel ning lahingu wäljal
tööliste klassile igawest.
Lenin ja Trotski, kes käiwad me eel,
olgu meil juhiks ka tulewal teel!
Johannes

x

Ülesse, wennad, meid uuesti kutsub
wägiwald wõitluse wai j ale:
Ta jõudu nüüd kogub Ja jällegi katsub
suruda alla meid orjusse.

Kõlagu laulud ja leliwigu lipud
üle me tööliste warastud maa.
Päikesest säragu metsade tipud,
säragu töölise süda k a !
Wägewal woolul ning aadete -aul
kolagu kõrgesse wabaduslaul.

Kadugu, wennad, kõik waen meie keskelt,
wõitluse wai j ale astume weel.
•Kui wendlikult ühes me sammume julgelt
siis orjuse ike ka sureb me eel.
Las leegitseb mässulik wõitluse lõke
nii kaua kui orjus on punamas meid.
Ainult siis läheb rusuks me wastane tõke,
kui wendlus nii kindlasti ühendab meid.
Ja tõttab siis äiksena üle maailma
lunastud priiuse tormine hoog,
ja pisarad igawest ajaloo hõlma
matab me wõitluse laenetaw woog.
Ärman Tuul

Kdvw

. Esimene iunil
Juba siis, kui raske orjuspoli
hallil kodupinnal waljult walitses,
kakkas lõkendama Wabaduse tuli,
sädemeid ta pildus oma leekides.
Sädemed need sala talurahwa põuss
äratasid lootust, püüdeid kenamaid ;
ei alandlikult tahtnud mõisa õues
walada weel rahwas walupisaraid.
Tihti sädemetest sündisiwad leegid;
teed wabaduse poole püüdsid rajada,
ent tugewad weel olid wägiwalla löögid,
leeki kustutasid ilma armuta.
Palju aastaid ajamerre wajus,
tihemalt weel leegid lõiwad lõkkele,
üle wõllade ja kuulirahe sajus
wähehaawal wiisid priiust wõidule.
Ei kauemine suutnud seista orjusajad,
pea jõudis kätte wabastuse tund,
aga kalmukünkal leegi süütajad
rahul puhka siwad oma wiimast und.
Wee! weereb aeg ja aastasajad laewad,
wihm kalmukünkad uhub pea laiali.
Mälestused aga igawesti jääwad,
ei ajaloost nad kustu iialgi.
M« L i n d w e s t

Liugleb esimene lumi,
üle porise maa.
Omab talwise jumi
heinamaa.
Hääbub päin* kära
lume langusse.
Kustub päikse sära
taha pilwede.
Ah, püüda neid helbeid
ta nendega mängida!
Pehmes lumiwillas
tahaksin wäherdada . . .
8 i1 wer

Woldi.

• Winjett
Ju liugleb walgenewas taewas
salk lumihelbeid korratult
l a wajub sinna abitult,
kus hahtuw nurm näib talwe waewas
nii nukralt seiswat silmapiirel.
Siidsiledusel imekiirel
nüüd peidab lumilina lamedalt
jääkaane järwel kristallisel.
Ja kaugel, kaugel künkalisel
käib kaldal wana weski tumedalt.
Aia

R a u a a l e §t

ROOSA
Streik
Maksim

Gorki

Z^eapoliZ streikisid trammitöölised: Kogu Rivera
Chiaia ulatusel seisis tühjade wagunite rida, kaua
aga Wöiduplatsile kogunes salk wagunijuhte ;a konduktoore — koik rõõmsad ja kärarikkad neapolitaanlased, liikuwad, otsekui elawhübe. Neude pääde kohal
ja aiawöre kohal sätendab peenike kui mõögatera
Purtskaewa juga; neid ümbritseb suur kogu inimesi,
kelledel waja asja pärast sõita igasse hiiglalinna
nutfa, ja koik need sellid, meistrid, wäiksed kaubitse»
jad, õmblejad laidawad waljult ning wihaselt streikijäid. Kuulduwad wihased sõnad, terawad pilked ja
wahetpidamata wehiwad käed, milledega neapolitaanlased kõnelewad sama ilusalt ja selgelt kui oma talt'
summata keelega.
Merelt puhub kerge tuul ja linnaaia hiiglapalmid
hõütsuwad oma tumeroheliste okstega, kuna aga nende
liiwad sarnasmwad imetaoliste elewantide puisetelle
^algadelle —justkui oleks nad raiut wälja kiwist. Poisijõmpsikad —- neapolitaanlaste uulitsate halasti lapftd -^aelewad ringi kui warblased, täites 6hku heleda
kisa ja naeruga.
Linn, mis sarnastub mõnele wanaaegselt grawüürile, on 'heldelt üle walat kuumast päiksest ja
laulab nagu orel. Merilalie sinised lained peksawüd
kaldakiwe^ kajastes linna askeldust ja häälitsusi kolawate löökidega — otsekui poraks wafttrumm.
Stteitijad suruwad tasaselt üksteist lähidalle,
waewalt wastates rahwakogu ärritet hüüetele. Nad
roninud aiawõrele. wahiwad ärewalt üle inimeste
pääde uulitsirisst, — tuletawad meele hundikarja, kes
ümbritftt penidest. Kõigil on selge, et neid ühetoon*
selt riidestet inimesi seob üksteisega kõikumatu otsus,
et"nad järele ei anna, ning see ärritab weel enam
rahwahulfa. Ent rahwahulga keskel leidub ka filosoofe:
rahuliselt suitsetades walgustawad nad üpris wihaseid
streigiwastaseid.
— Hei, sinjoor! Aga kuidas olla siis, kui ei
jätku lastele makaroonide jaoks?.
Kahe ja kolme kaupa rühmades seisawad walwates hästi riidestet politstiagendid, järele walwates,
et rahwahulk ei raskendaks tõldade liikumist. Nad on
waljult erapooletud. Nad waatlewad ükskõikse rahuga
süüdlasi ning süüdistawaid ja kutsuwad rahule nii
ühesid kui teisi, kui kisa ja liigutused omawad liig
ägeda iseloomu. Tõsiste kokkupõrgete puhuks seisab
ahtal uulitsal karadiinerite wäerühm, käes kerged ja
lühikesed püssid. See üsna wihakuulutaw rühm ini*
mesi kolmenurgalists kübarais. lühikesis mantlites,
oükstel kaks punast wingu kui werwjad...

Sõimlemine, pilked, etteheited ja manitsused
waikiwad koik järsku, rahwahulga kohale ilmub kui
miskit uut, otsekui inimesi waigistaw puhang —
streikijad silmitstwad weel tusasemalt ning koonduwad
samal ajal ühtlasi koomalle, ent rahwahulgaast tõstawad hüüded:
— Soldatid!
Streikijate aadressil kuuldub pilkaw ja w'itrõõmuline wile; kostuwad terwitushöisked soldatitele,
kuna keegi paks inime kerges hallis sabakuues ja
paanama kübaras hakkab tantsima, jalgadega uulitskiwe rampides. Konduktorid ja wagumjuhid tungiwad
pikkamisi läbi rahwakogu, lähewad wagunite manu,
mõned roniwad isegi waguni esistele; streikijad muutuwad weel tusasemaks ja wastuseks rahwahulga
hõigetele kiristawad karmilt hambaid, sundides andma
teed. Jääb waikseks. Rabwamassist läbitungides,
karistasid nad neile waenulist rahwahulga tükkideks,
üksikuiks rühmeks ning otsekui wõttis neis wõimust
uus meeleolu, mis enam wäiksem ja inimlikum.
/ Kergel tantsiwal sammul tulewad Santa Lucia
kaldalt wäiksed hallid soldatid, mõõdukalt kõpsides
jalaega ja wibutades mehaanilise ühetoonsustga pare«
maid käsa. Nad oleksid kui pakist teht ja aprad kui
üleskeerat mängukannid. Neid juhib kortsus kulmuga
nägus kõrgekasvuline ohwitser, suunurgel Põlgust,
ärataw joon; tema kõrwal hüpeledes jookseb paksmao«
line mees tstlinder pääs ja kõneleb miskil kasima*
tutt, wibutades õhku arutute shesndega.
Rahwahulk taganes wagunitest kaugemalle —
nagu hallid helmed walguwad soldatid nende keskelle,
seisates waguniesiste man, kuna aga waguniesistel
seisawad stleikijad.
Tsilindrimees ja weel mingisugused teda umbrit»
sewad soliidsed härrad kisawad, meeleheitlikult kätega
webkides:
— Wiimane kord... Kuulete?!
Ohwitser, pääd norgu lastes, keerutab igawalt
wurre; tema juure jookseb inime, kõrgelt tsilindriga
webkides ning kisades kähisewaa. Teda koori pilguga
riiwates ajas ohwitser end sirgu, kehitas rindu ja —
kõlasid komandosünad.
Siis hüppasid soldatid waguniesistele, igasse
kaks ja —samal ajal —ilmusid säält wälja wagunijuhid konduktoritega.
Rahwahulga! tundus see naljakana — pahwataslõkkele möirgamine, wile, naer. ent silmapilk —
waikis, ja inimesed, pinewil ja hallide nägudega,
silmad punnis imestusest, hakkasid wagunitest kauge,
malle taganema, kogu massiga walgudes esimest waguni poole.
Ning nagis, et esimest waguni ratastest kahe
sammu kaugusel lamab soldati näoga wagunijuht üle
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rööbaste, hallelt juustelt on ta maha wõtnud mütsi,
lamab — rind ülespoole, kuna wurrud ähwardawalt
taewa piiluwad. Temaga körwuti wiskab end maha
noormees, wäike ja osaw kui ahw; noormehe eeskujul
langeb maha weel ja weel inimesi...

Rahwahulk sumiseb tummalt, kuuldumad hääled
hirmunult Madonnat kutsudes; müned kiruwad wihafelt, naised kiljatawad ja ohkawad ja waatepildist
üllatuna karglewad igalpool poisijõmpsikad kui kummipallid.
Tsilindrihärra röögib miskit huluwa häälega,
ohwitser silmitseb teda ja kehitab nftutalt ülgu — ta
peab wagunijuhtide asemelle asetama soldatid, ent tal
vuudub käsk wõidelda streikijatega.
Piiratuna mingisugusist nõumehist, tormab tsilinder karabiinerite juure — ja, need liiguwad kohalt,
lähenewad, kummardawad rööbaste! lamajate üle,
tahawad neid üles tõsta...
Algas wõitlus, rüselemine, — ent häkki wüpaias
kogu see hall ja tolmune waatlejatekogu, karjus,
hulus, heitis rööbastele— keski rebis omal kübara
pääst, wiskas selle õhku ning heitis esimesena maha
streikijate kõrwale, patsutades talle õlale ning karjudes julgustawalt:
— Ewiva lltalia e la liberta! Elagu Itaalia
ja wabadus!
Nmg ta järele hakkasid langema maha — nagu
oleks neil jalad alt löigat — mingisugused rõõmsad, lärmitsewad inimesed, inimesed keda alles paar
minutit tagasi sellest momendist näha polnud. Nad
heitsid maapinnale naerdes ja üksteisele weidralt nägu
moonutades ning kisendasid waljult ohwitseeri, kes
fsilindrimehega rääkis, wehkides wiimase nina all
kinnastega ning muheledes ja wõngutades oma ilusat
pääd.
Ent rööbastele walgus inimesi ikka juure;: naised
pildusid oma korwikesi ja kompse; naerdes wiskasid
poisijõmpsikad endid plkali, kokkukiskudes kui külmahädas koerad — wäherdasid tolmus ühele ja teisele
küljele mingisugused hästiriidestet inimesed.
Esimese waguni esisel silmitsesid wiis soldatit
wagunirataste ees lamawaid kehi, ja naersid lõbu»
salt, waarudes jalgel, hoides kinni käsipidemeist,
wisates päid kukla ja sirutes ettepoole kehi; nüüd
polnud nad enam ülcskeeratawate plckistnukkude

sarnased.
. . . Poole tunni pärast kihutasid kogu Neapolis
trammiwagunid, seisid wõitjad lõbusalt muigates
wagunicsistel, ja ka waguneis käisid nad, wiisakalt
küsides:

— 511* tii?
Inimesed ulatasid neile punaseid ja kollaseid
rahapaberid ning naerdes urisesid nad hääsüdamlikult:
— Olete rahul, muidugi?
;

Tülk. K. O. *
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Meie läheme..,
Hall sügispäew. Tibab peent wihma. See katab
kõiki õhukese weekorraga, tungib läbi riiete sooja
ihu juure.
Meie läheme . . .
Pori, wesi, märg hein ulatab meil põlwini;
kohati wajume sitkesse porri, rabeleme lahti, satume
wette — läbi! ikka edasi!
Wäsind ja roidund oleme. Hingame raskelt,
paled õhetawad, pää on märg, selg walutab. Püss
käes tundub raudlatina; wöö küljes rippuwad granaadid kisuwad maa külge, jalad ei kuule sõna —
oleks nagu tinutet maa külge.
Meie läheme — läheme kindlalt edasi uduwinas
paistwa eesmärgi p o o l e . . .
•

Meie ei pane tähele rasket koormat. Sitke pori
tundub sileda lauana. Wastutormaw tuul annab
nagu hoogu meie edasirühkimistele. Kraawid, Md,
sood, rabad, metsad meie teel — need ei kohuta meid.
Meie läheme!
Ainult edasi!
Eesmärgini!
Ei kohuta meid teadmattus, ei kohuta igal sam«
mul waritsew hädaoht, ei kohuta kõrwalt langewa
seltsimehe surm, ei kohuta ikka harwenewad read —
meie läheme!
Edasi!
Tulewikku!
Naske on tee, kaugel weel eebmärk, kuid julgelt
sammume märgit rada.
Eesmärk ligineb!
K. Dixi

Täht widewikua hellalt siras taewas,
Tuul laulutades hoowas üle aasa...
8a naeratellid — ja mu mõistu waewas —
Hell ootewärin, tundes kaasa.
Sa naeratellid sala . . . Panid rinda
Mull' hüatzindi wärske, kastemärja;
Ja omale — täis õnneleiu hinda —
Ei tea miks? — oiiäkokaspärja.
Su hella pilgu sügawuse taewas
Ma nägin muinasjutte imelisi.
Sa naeratellid... Ja mu mõistu waewas:
Et muinasjutt — sa olid ise..,
See muinasjutt reaalseks saanud ammu —
Ja täht nii weripunane mull sihiks teel,
Saan julgelt saada oma kindlat sammu **Ei wa ärata mind ükski tõke eel!
Ar no K ewad e
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tukuwad. Nad koonduwad. Rebenewad. Ristlewad.
Wõõrad, salapärased warjud higiniiskete akende taga.
Äkki sajab üle kiwitee kimp wadistwaid walgusKui miljon hullund hobuseid kihutab tuist üle
lagedate, lumiste wäljade ning murrab fagarpuid kiiri. Uks haigutades awaneb kesk pimeduste Aima<
mata . . . Kiirte põlewas raamis weedab pilgu süstne
põldstrwal kui pehkind pilliroogu.
siluett.
Siis ftgancb ja sumbub. Pimedus näib
Taewas on kui üle törwat; ei kärise ainustki
külgehakkaw, kui tint.
pilweriba, ei paista ainustki tähte.
Enne hääletud, wäiksed warjud, kui uni. Nüüd
Teerajad on uppund hangedesse. Ei kuuldu
aga
säärane
t õ e l i s u s , hämming, segadus kokkukoerahaukumist, ei leidu ümbruses ainustki inimeste
Ümberringi susiseb waid tuisk, kui tuhat sulatis« kõlas, pomm mõttcniidile. Küsida tahkas: mis see
ahju ja püüab inimest paisata hangele, kui lumipalli nüüd oli ? . . . '
Siis hakkab pääaju walgustust ees jooksma lui
wõi iista õhku, kui sulgtordikest.
Pigimustas öhukatlas keerlewad terawad lumi* kinofilm, näidudes mälestuse linale:
— mehe mustas mantlis. Lihttöölise. Krae
helbed, kui tulised nõelad; tuul pureb riideis kui õel
löödud
üle kõrwade, käes pamp. Wäiklast ja wanapeni, ent süda naerab — naerab tormi üle, tormi
poolse.
Harimat^us palghabemes. Kohmaka, küüraka.
üle, mis häwUab haiglast ilutsemise, pühib maa
päält koik, mis iodew, mis weercb tigusammul wanu Kõwera nina all kustuw paberossi silm. Nii.
Walgust pritsiwad parallel-read aknaid. Ohtutallat radu. Ta murrab uusi teid pöliseis padrikuis,
warjud
jookswad niiskel teel. Ohtu ist aga süsikus peituwad kõigist puutumatud warandused.
silmine,
hääleta, mähit widewuse läbipaistmatu
Murra torm! . . . Häwita ja lõhu! Häwita
koik, mis on jõuetu, mis ihkab alatist rahu, ja päikse- looriga.
Äiu Rs nn* leet
paistet, kuid mis wäriseb kokku, kui tuleb katsumisi
aeg, sest ta organism on läbi ja läbi mäda.
Kõige ilusam muusika maailmas on surmamarss
kõigele kõdunenule ja pehkinulle. Laul, mis kõneleb
häwituftst, kus ei jää kiwi kiwile, on püha — kolmkord püha, stst temas kõneleb inimkonna õnn, mille
Käib majast maija
suurust mõistawad waid tormis karastet rahwad,
kui kerjus, waene —
teed pikka, laia
mille wäärtust hindawad tulewpõlwed.
kui sõjalaene, —
Ent jälk on surmawaikus, pehmus ja õrnad
^paitused — täna, homme ja alati. See teeb lihaksed
ja õuest õu©
ning põuest põue
^ oiuks ja kaswatab parasiit^
kui waldaw kõue
Ainult see püsib kindlalt, keda tormid on igast
suur põua jälg,
küljest wintsutaich. Ainult see mõistab hinnata
must wari — nälg:
wõite, keda kaotustd on karastand.
Ta nägu trotsiw
Elu on wõitlus, ja wõidab ste, kel küllaldaselt
rööwsaaki otsiw...
osawust ja julgust. Seepärast — edasi tormiga!
Kui kiskja wiha.
Osa meist wäsib — jääb maha; osa on umbta ülbe iha
lööb üdi, liha.
usklik — jätke neid! Laske neil nutta pehkiwate
korjuste ümber, laske neil oodata elu, kuni nad ise
Ja sris, ennäe,
kõdunewad, korjusiks saawad. Nad ei sega meid,
kuis oma wäe
kui rööwlikäe
sest meie muusika on wägewam, meie tee läheb neist
ta sirgu aab
kaugelt mööda.
ja ohwreid saab.
Hulu torm! . . . Mässa ning murra! Häwita,
Kui teraspuss
mil aeg on täis, sest häwinemises on elu, on wõit!

Tmsuteel

sööb näljauss
end lihha, werre;
ning iga kerre
lööb waluwits
kui kuuliprits.

^ilisõhtune skizze
Õhtu. Walgustet aknad. Pikad parallel.read
higiniiskeid aknaid. Ohtu aga on süsijuuksine, süsi'
silmine widewuse kangastes.
Kaffe. Aken^nelikant, kui orangeköllane ekraan,.
Wäljas jookswad kahwatud warjud. Ja sääl pimedusse sööbuwas nelikandis liiguwad, libisewad wärd-,
jätma inimkujud. Nad kossitawad. Weniwad ja

Näeb surma, walu
küll iga talu,
kus kõnnib nälg —
suur põua jälg.
Oskar Kuller kupp

ÜÜefcnlrmstutfgttliiitt' Gs^ti nmvit
KommM
MMV
tmeVsnw VstsVbVvw li)—13 Zets
10—13 dets. 1921 pesti PetcrburiZ Eesti noorts
kommunaaride ülekubermanguline konwerents ära,
millest wõttis osa mandaatkommisjoni aruande
järele 33 saadikut. Neist otsuZtawa häälega 25 ja
nõuandwa häälega 13. Kohtade järele jagunesid
saadikud järgmiselt: Kõrgemast parteikoolist 11;
E . T . Ülikoolist 12; Oudowa kreisist 9; Iamburi
linnast 1; Keskbüroost 1; Peterburi noorte komitee
büroost 2; „Noorte Kommunaaride" toimetusest 1;
Peterhofi kreisist V Wanaduse järele: 18—20 a.
22; 21—23 a. 12; 24 a. ja wanemad 1. Partei«
liikmeid otsustama häälega 16, parteituid ots. h. 9,
ühinguli'ckmeid üldse 36, ühingus ei seisa 2 saadi»
kut. Sotsiaalse seisukorra ja ameti järele: töölisi 25,
talupoegi 13, teenijaid 6, õpilasi 24 ja teisi 8.
Hariduse järele: algharidusega 24 ja keskkooli haridusega 14 saadikut.
Konwerentsi presiidiumi waliti smd Linkholm,
Rammus, Nadson, Palm ja litter. Mandaatkom»
misjoni smd Kullerkupp, Mesipuu ja Eglon.
Aruannetega esinesid sm. Koni — wabariigi
walis- ja sisepoliitikast, sm. Ingermann — Peter»
buri kub. noorte büroo tegewusest, sm. Rammus —
Eesti noorte sektsioonide tegewusest, sm. Linkholm ~
ülewenemaalisesi W. N. K. Ü. IV kongressist, sm. Linkholm—organisatsioonilisest küsimusest, sm. Rammus—
poliitilis-hariduse küsimusest, sm. prof. Mallner —
usuküsimusest, sm. Kullerkupp — kirjanduse kttsi«
musest.
Pääle selle tegid mitmed seltsimehed aruande
ühinJute tööst ja tegewusest kohtadel. Eriti elawaid
waielusi tekitas snr. O. Kullerkupu aruanne kirjanduse küsimusest, kus puudutati iseäranis „Noori
skommunaare". Mõned üksikud seltsimehed astusid
„N. K." wastu üles täiesti mahategewalt, kuid^
konwerentsi rõhuw enamus wõttis õige seisukoha
ning awaldas oma arwamisi seekohases resolutsioonis,
tus öeldud:
„Eriti „Noorte Kommunaaride" küsimust läbi»
harutades, tunnistab konwerents „N. K." sihi
õ i g e k s ning koik süüdistused, mis ses suhtes
tehtud,- p õ h j e n d a m a t u i k s .
Konwerents
leiab tarwiliseks „N. K." sisu rikastamise artiklitega,
mis pühendet otsekoheste ühingute praktilisele tööle.
Ulitarwiliseks tunnistades „Noorte Kommunaaride", kui ainukese Eesti noorte kommimaaride
häälekandja ilmumist, tõotab konwerents teda toetada
nii moraalselt kui materiaalselt, ühtlasi W. N. K.
Ü. K.-k. Eesti sektsioonide keskbüroolt nõudes
k i i r e t k o r r a ! d u st, et kõrwaldada kõik wäärnähtused, mis takistawad „R. K." ilmumist".

Pääle selle wõeti wastu resolutsioonid -büroo
aruande, usuküsimuse ja W. N. K. U. ülewenemaalise
IV kongressi kohta ning saadeti terwilused noorpro»
letaarlastele walges Eestis ja W. N. K. U. keskkomiteele.
Lõpuks waliti W. N. K. U. Peterburi komitee
Eesti büroo järgmises koosseisus: liikmeteks — smd
Rammus, Linkholm ja,Ingermann, kandidaatideks
smd O. Kullerkupp ja SipsakaZ.
—ui

Gsstk nos«d Siberis
Eest noorte liikumise „ajalugu" Siberis on w3rd«
lemisi noor. Kui Wene noortel Siberis juba kaheaastane tegewus seljatacla on, siis on Eesti noortel
organiseerimistöö algusest waewalt aasta mööda.
Selle nähtust p hjusrks ei ole mitte Eesti noorte
pöhjusm tteline eemalftismine liitumisest, waid waswate juhtiwate jõudude puudus. Alles 8. aprillil
1921 a. saadi sellest küsimusest üle ja organiseeritu
W. N. K. U. keskkomitee Siberi büroo juure Eesti
sektsioon, kelle ülesandeks oli stüühiliselt tekkind ja
ilma mingisugust juhtnöörideta töötawate asunduste
noorte wahet sideme loomine.
Jõudude puudus, mis Siberis kunagi lahe ei
ole olnud ja mis iseäranis terawana tundub töös
noorte seas, ei-ole noorte organiseerimistööle weel seda
awarast wõimaldand, mida nuuaks Eesti noorte arwuline rohkus Siberis.
Seni on organisteni kubermangu büroo ainult
Jenissei kubermangus, kuna Omski, Tomski ja Altai
kubermangudes 3 noort instruktorid töötawad. Nowo«
Nikolajewi ja Irkutski kubermangudes, kus eestlaste
arw üldiselt wäike, puuduwad juhtiwad keskkohad.
W. N. K. U. keskkomitee Siberi büroo Eesti
sektsiooni energilisel tegewuse! on organiseerit Omski
kubermangus 10 organisatsiooni l i l liikmega, Tomski
— 5 organisatsiooni 63 liikmega. Altai — 2 organ.
10 liikmega. Üldse on Siberis organisatsioone 22,
kuhu koondund on 23^ organiseerit noort.
Siberi kohta, kus umbes 250 kuni 3000 tuhat
eestlast, on organiseerit noorte arw wõrdlemisi wäike.
Kuid siiski wõime waewalt aasta kestnud tööga rahule
jääda, kui silmas peame Siberi olusid. Walge Eesti
palawik, usuhullustus, puskari ajamine, mis Siberi
Eesti asundustes üldine nähtus, takistawad noorte
organiseerimist. Wanemad stplewad weel wanailma
köidikutes ja keelawad, tihti ka wägiwaldselt noort
«kommunistide seltsi" astumast.
Tarwis weel palju ja wisa tööd asunikkude sü*
made awamiseks, mille tagajärjest oleneb ka noorte
töö edu Siberis.
Jl. Pr."

MHSHNÄ6

RJANDÜS6ST
T o r m i p u h a n g u d . N o o r t e l u u l e t u s e d . ZoU
metanb J u h a n H u r t . W. N . K. Ü. keskkomitee Eesti stktsioouide keftbüroo kirjastus.
Peterburis 1921. 48 lhk.
„Kahtlemata suudab proletariaat jõuda waid
^wältawate aastate kestel omma täielisse ja tõsisesse
kuustiwalda. Eiiö'saabub aeg, mil wõime kodanliku'
kunsti kui iganend ja tarbetu ära heita — ajaks
igaweseks , . . Need „Saateks" öeldud Juhan Hurfi
laused ütlewad juba meile, et noored oma luuletuste
kui täiuse pääle ei waata, waid kui otsimiste, katsete
pääle täielisse ja tõsisesse p r o l e t a a r s e s s e kunsti«
walda. See oma wõimiste õieti hindamine äratab
juba lugupidamist noorte esimeste katsete wastu. Stda
enam, kui silmas peame, et . . . . . Need on tööd,
mis loodud weriseil heitluspäiwil, ajal, mil nooril
sageli tuli hoida käes tääki — waenlast surmawa
ähwardusena."
Kogus awaldet luuletused on ilmund enamasti
..Noortes Kommunaarides" ja „Noores Asunikus",
kuigi mõnda luuletust teistndet on. Kogus esinewad
oma töödega O s k a r K u l l e r k u p p ,
Eduard
J u h a n i (Arno Kewade), K u s t a Ü k s p e r e ,
Ain Ranna leet, Peeter Uuetoa, Elise
T e n t e r , J oh. W i e d e m a n n . Luuletused on
oma aja lapsed — täis wõitlusea, waimustust, julgust,
usku eesmärki.
Põues meil tulised tunglad, walmbusiha:
me külwame säbenmd pilkases ö ö s . . .
l a u l a b O . Kullerkupp oma „ N o o r e d K o m m u n a a r i d " .
Oo, kuis keeb. kuis kitzaZ noorte soontes weri,
nad häwitawad tõkked raudfetli teelt...

Täis kindlat usku ettesäetud eesmärgile jõuDm'*
seks — ste kõlab wastu Kullerkupu igast luulest.
Ei kohuta" teda mässam toran, sest
. . . Ent tormist,
mis neile n i kole,
me salmime laule! -

Mis läheb temale torm kõrda! Ta teab, et ste
on alles wõitluse algus, et wisa wõitlus weel ees
seisab, kuid te* nacb eesmärgile juhatawat tähte ja
see annab talle julgust, annab julgust ilma uueks
loomiseks.
Saabund on orjade wõitpäewa a l g u s . . ,
Hnkkuwad troonid troiüpeetide käras.
Hellma planeedi! löönd wirgastaw walgus.

Wastselt ilm sünnib ses kürgawas säras.

Wastne ilm — see on Kullerkupu eesmärk. Ta
näeb korjust teel, näeb wereloike, näeb „punaste"
werest joowastanuid „walgid", tähendab — kodusõda
paksemis wälwes, kuid ta ei ehi luulekannelt mitte
musta looriga, ei riputa seda mitte seinale, waid ta
on uhke, et sarnasel ajal laulda wõib, kus pro!e«

tanaat, waatamata ohwrite pääle, eesmärgile sn
jõudnud
. . . ohwriks me toonud
end waoabusaateil; me orjnsmaast tüörngi loonud
ja lihutand mäsfazna orjastet rahwa.

Kuid mitte mässamisele kihutamises ei näe Kuller'
kupp eesmärki, waid
Töäilma algusel loome komnmunade riigid;
taome sääl haamriteks, fahkadels tapluse piigid.

Kullerkupp on kidsi aine walikus. Ta süda tuksub
ainult rewolutsioonile, ta näeb wõitluses eesmärgi
panti, ta laulud on kõige kibedama wõitluse ajal
lauldud. Mitte palwetamist, mitte sosistamist ei
tundu neis, waid woolusse, kommunaaride riigi!oo«
miftle kutset.
Kullerkupp laseb enesest palju loota. Tal ei
puudu andi ja alaline otsimine laseb paista ta edenemift püüdu.
E d u a r d J u h a n i (Arno Kewade) on täieline
tormilaps. Ta teeb wähe sõnu, kuid iga lause mo'
jud kui wasarahoop. Tal
Tormis on matkata imelik hää —

tuksatab süda ja selgeks lääb pää!
Ja ta ei matka mitte lihtsa uudishimuliftna.
mitte päältwaatajana, waid
Punaste lippude lehwiwa! saatel
juurte aadete selginud waatel
me wõiilusse ruttame.

Päikese rõõmusärawal helgil
ajaloo mõtteil, kainil, selgi!
me edasi tõttame.
Wõitlustääkide kohutawas säras,
waenlase surmalaulude käras
me w õ i d u l e sammume.

Tõin Ed. Juhani ..Wõitluslaulu" täieliselt, sest
see ei ole mitte ainult luule, waid see on ta tormis
matkamise programm — wõitlus ja wõit. Ta on
kindel wõidasse, sest
Wägewat woolu nüüd sulgu ei saa:
waba on rahwas ja waba on m a a . . .

Kuid ka eesmärki näeb ta lähedal
J u peagi lööb me w õ i d u kell.
Ah, aeg on ülim, aeg on hell.. .

Wõitlust ajal on aeg ülim ja hell. J a ta elab
wõitluses, ta ei saa rahu ilma wõitluseta. Ta on
proletaarlane, kelle! kogu elu wõitlus on olnud, ta on
waimustet wiimasest, otsustamast wõitlustst. stst lau<
liku pilguga näeb ta
J a purustet on kõik waenlase wäed,
meie filmis wõidurõõmu läike —
ja aatelippu hoidwad wõimsalt me käed:
on säramas ju komnmuna päike...
J a uhkelt nüüd wõitluse järgi
lehwitame wõitude pärgi!
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Raske on ütelda, mis Ed. Juhanit töörahwa
luuletajate seast armsamaks teeb. On fee ta julge
toon, täis usku,inimkonna uute ajajärku, wõi lihtne
keel, millega ta oma tundeid wäljendab. Kahtlemata
wõime aga Ed. Juhanit kogus esinend poeetidest pü«
remaks nimetada, kuigi wõitlusea teosed ta wõimist
täieliselt wälja ei lase pirista.
K u s t a Ü k s p e r e , kui poeedi hinge on raske
tungida. Raske on ka aru saada, kas jälgib Ukspere
futuriste wõi imasbiniste wõi püüab ta koguni Whitmanni jälgida. Miks ei ole aga Ukspere Al. Gas«
tewi oma ideaaliks wõtnud? Kahtlemata oleks ma*
sinate hammasrattad • wastand K. Ukspere wormile
pannini, kui „Kahe ilma wahel"

Töötada Rannaleedil maksab. Ainult tarwis
rohkem rõtcku panna luuletehnika pääle,. loobudes
laenamistest.
P e e t e r U u e t o a esineb nelja luuletusega.
Kahjuks on wõimata nende järele autori wõtmist
hinnata. Need on hariksed wõitlusaga toodangud,
palju sõnu, wähe mõtet. Päälegi tuletab „Talwel^
Ado Reinwaldi meele.
E l i s e T e n t e r näib loodust armastawat. Ta
neljast luuletusest on kolm loodusele püheudet. Täuu«
wäärt ja alati uus aine, kuid wähe on ta käsitanüst
leidnud wõitlusaastatcl.
Tenter, kui peterburilane, armastad Peterburi.
Ta .,Talihommik Peterburis" on suurlinna hümn, kus

. . . et wõidelda, wõita ehk surra... weel ihas
keeb r i n d . . . J a mässuleegi tormises kihas
tõstet suitftwllil lorstnail punane töölipp üles.

. . . uhab hiiglalinna laiul uulitsatel
täöpäewa rõõmus ärkamine wõiülsas tempos
ja tõmbab enesega kaasa tundeil ülematel
uus looma tegewuse eluwägew rütmus.

K. Ukspere ei saa tehasest kuidagi mööda minna,
ilma et ta suitsema korstna otsa punast lippu lehwiwa
ei pane. J a mitte ainult suitsema korstna o.sa, waid
ta näeb. et toimik on teostct siis, kui iga telegraafiposti ots s punane lipp lehwib. Ta paneb selle ka
^Proletaarse Majalu" torni,
. . . et ühisjõuga su wõimsat pWet
su tornil plals'wa lipu hüüet...

K. Ükspere ei suuda ühes kutsuda massi.
ütleb ka ise,

Ta

M a waljusti hõiku tahan loomuliseks tormi
ja inilnfust wõidule tassi.

Ta tassib ühes,' massi, kui see ta hüüete wastu
külmaks iaäb. Ta ei suuda p o e e d i n a massi oma
järele kainusele õhutada. See on ka põhjuseks, miks
K. Ükepere wõõraks jääb massile, mis teda massile
lähendada ei last.
Kuid luuletada jü K. Ukspere wõib. Ta peab
aga oma wäljenduswormile uue aine leidma.
A i n R a n n a l e e t i niuit wiltsatas kõige enne
„Noortes Kommunaarides" jt paistis teiste algajate
seast csiincste toodangutega silma. Wara on Ranna»
leeti wõtmisest kogus awaldet luuletuste põhjal kõ«
ne'.da. Ta on weel algaja ja tihti tundub tas wööx st mõju. Ka tema ei näe poeedina oma eesmärki
massi ees sammumises, waid — taga
Kuid raiu, wõida, wõida, wiimist hoopi anna
et wabanets ilm, teoted rahwused!...
M a tulen kaasa, lauldes Hosianna.

Ei, proletaarse poeedi kohus ei ole-massile mitte
ainult kaasa minemine, waid massi hinges wastukaja
leidmine kõigis ta kurbusis ja rõõmudes. Ainult
siis, kui poeet massiga katkematasidemetegaon seo«
tud, kui tal massiga üts tee, üks eesmärk on, siis
on ta massi poeet, atoom massist.
Siin tundubki Ain Rannaleeti juures wõõrast
mõju. Ta luuled .NoorTepp", .,Noored", ,,Püüd"
annawad ülowootawast noorusest ja waimustuses! tunnistust. Siin peegeldub noore hinge wastukaja.
„Wõitlushelinatcs" ja „Nägemuses" on tunda aga
laenamist ja seepärast jääwad nad ka kahwatuks.

Kui tõsine peterburilane igatseb ta ka looduse
järele ja mitte ainult ei igatse ta looduses wiibida,
waid ta oskab ka loodust waadelda, elu looduses tä«
hele pan':a. Ta ..Künnil" wiib meid «hiljuti alles
lehtind" melftselwale^ h\\
. . . traktori terashambad, purusten niisket sööti,
kobedaks lõigaten kesamaa paandunud wööti,
tuhniwad hemjuurte puntrain raudiste kärssadena.

Ta armastab maad, armastab tuhnida selles,
armastab teda rohkem kui taewast.
Maa nagu weripatt täis tulist kirge
nüüd hoogub loomistungil! him.nan.
Maa tõrwetawan lõõsan noorus wirgs
ja igawefen ean figiwan.

Wõitluse ajajärgul armastame meie wõit/usse
kutsuwat, sütitawal luulet ja seepärast jääb Tenteri
loodusse kutse meile wõõraks. Kares edasitormawas
elus täis wõitlusi ja wõite puudub aeg looduse imetlemiseks, kus alati midagi uut leiad, kus parem koht
wõltluskärast puhkamiseks. Tenter ligindab meid
loodusega, õpetab loodust armastama. Tenter on
looduselaps, ta luuled hõõguwad armastusest looduse
wastu.
Loodame, et Tenteril kogus awaldet luuled wiimasteks ei jää.
J oh. W i e d e m a n n elab ainult wõitluses.
I s t u n tuas ehk kõnnin õues
wõiilusiha kannan p õ u e s . , .

See wöitlusiha käib punase joonena läbi kõigist
ta luuletusist. Ta ei taltsuta ennast põrmugi, waid
isegi siis, kui ta sunnitud on „ootamise seisukorras"
wiibima, laulab ta
Wõitlust nieie enne järele ei jäta,
kuni wmnne ühiskonna söödik löödud mätta Z

„ T o r m i p u h a n g u d " on aja laps. Koik
töörahwa poeedid elawad kaasa hiigla heitlusele miin*
konna wabanemiseks. Kõik wõitlewa proletariaadi
mured ja rõõmud on nende mured ja rõõmud. J a
just see on joon, mida proletariaat oma ja w ö ö r a s t e poeetide wahele tõmbab. See on joon, mis
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eraldab p r o l e t a r i a a d i seast w õ r s u n d poec«
did p r o l e t a r i a a d i l e k i r j u t a j a t e s t poeeti»
dest. Just see joon on õige terawalt tõmmatud
„ Tormipuhangutes".
^Tormipuhanguid", kui proletaarsete poeetide
esimest kogu, tuleb palawalt tenvitada. Ärgu jäägu
see wiimseks.
Keeleliselt on kogu kättesaadaw ka laialise mässile. Küll tuudub siingi nii mõndagi konarlust,
k u i d , , . need on algajate esimesed katsed ja
seepärast wabandawad nii mõnedki wead ja eksimused,
mis neis leida.
Ka tehniliselt ei ole raamat just wäär. Halb
on ainult paber. Tähtsam on aga sisu. Sisuga
wõime aga rahule jääda.
K. DixK
Voor Astmik «*• 1 (4) II aastakäik. «Siberi
Töölise" kirjastus Nowo-Nikolajewskis, 1922.
24 lhk.
„Noore Asuniku" — Siberi eesti noorproletaarlaste häälekandja esimest kolm nummert ilmusid lai*
nud aastal, ent mitmesuguste takistuste tõttu pidi
ta oma ilmumise lõpetama. Nähtawasti on seisukord nüüd seewörd lahenend, et „Noor Asunik" wõib
uueste ilmuma hakata ja olla eesti noorproletaarlaste
tõsiseks häälekandjaks Siberis.
Esimene nummer, mis olewa aasta jaanuarikuul ilmund, näitab, et Siberi nooril pole puudund
hääd püüet ja energiat oma ajakirja wälja anda õige
tuumakana, sisurikkana. Kuna „Noore Asuniku" esimesed numbrid ilmusid ainult 4»leheküljes ja wõdlemisi üsna sisukehwad olid, on aga kõnesolew minu
mer 28 lehekülge paks ja hästi mitmekesise materjaa»
liga. Siin esinewad õige mitmed autorid oma töödega ja, kui silmas peame, et nad koik noored, siis
on igasugune laitew otsus nende kohta lausa ute*
kohtune. Nii artiklid noorte liikumisest, kunstiküsi»
musest, kui ka luuletused ja proosapalad on korralikult
wälja töötet, samuti ka tõlked wene-, läti- ja saksa
keelest. Kuigi iseäranis mõned luuletused wormi ja
tehnika poolest weel paljugi soowida jätawad, siiski—
nende autorid on ju noored, proletaarlased! — ei
wõi neid „maha teha".
Üsna laialdane ja sisurikas on ka k r o o n i k a
osakond. Sääl leiame teateid noorte liikumisest ko«
danlusmail^ ja eesti noorte organiseerimistööst Siberis.
Lõpuks osakonnas ^ K i r j a n d u s " paar asjalikku
arwustusi „Noorte Kommunaaride" ja K. Diri algu-,
päraste näitemängude kohta.
Üldiselt kokku wõttes on ^Noore Asunik^ uuesti
ilmumine haruldaselt rõömnstaw nähtus. See tunuistab, et meie noortel ei puudu hääd tahtmist ja
energiat awaldada tegewust igal alal, kus aga see
iganes wõimalik ja kus tingimused soodsad.
Olgu terwitet „Noorte Kommunaaride" kaas*
wõitleja „Noor Asunik"!
Arno Kewade
P . B . H . .INI 981
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Toimetusele saadet kirjandus
1) Krimmi Eesti Ühistöö Kooli kuukiri „Nenera" nr. I.
Jaanuar 1922 a. 20 Ihk. (Käsikirjas.)
2) «Siberi Töölise" kirjastuselt: „Noor Nsumk"nr. 1(4).
Siberi oblasti büroo W. N. K. Ü. Eesti sektsioonide kuukiri.
Nowo-Nikolajewis 1922. 24 M Hind 6 rbl.
3) W. K. P . Eesti osakonna kirjastuselt: I l u l u g e m i s e d I. Toimetand Juhan Hurt. Peterburis 1922. 32 !hk.
Hmd 25 rbl.
4) „Noor Proletaarlane" nr. 1, 1 (2) ja 2 (3). Eestimaa Kommunistliku Noorsoo Ühingu (Noorsoo Komm. Internatsionaali Sektsiooni) häälekandja, ä 4 lhk. (Ilmub walges
Eestis põranda all.)
ö) H e r m a n n H s i e r m a n s : Amnestia. Karakter»
pilt ühes waatuses. Tõlkind Walter Rätsepp. Töörahwa
näitekirjandus nr. 8. W. K. P. K-k. Siberi oblasti büroo Eesti
sektsiooni kirjastus. Nowo-Nikolajewskis, 1921a. 2Nhk. Hind?

lirzamastnse!
Ä r m a n T u u l , Kuubanimaal. ^Keelelisest küfimu«
sest" järge ootamas.
M a g n u s L i n d tõesta Luuga kr. Kah.
H a n s O s s i p , Omskis. „Laul Eestist" wähe wälja
töötet nii sisult kui worrnilt.
, E. Z k i , Krasnojarskis. Luuletus segane: riimitu, rüt«
mitu, sisutu ja sihitu. Nui luule wastu huwi tunnete, nagu
tõendate, siis austage seda ka hoolsama tööga. Tõlget M. Gorki
tööst usaldaksime ainult siis redigeerimisele wõtta, kui oleks käepärast originaal — nüüd aga mitte.
L i n d a P i h l a k a s , Siberis. Esimene saadetus
nõrk. Pole wõimalik awaldada ka kõige parema tahtmise juures.
K. R., siin. Meile pole kohane.
B. R., Moskwas. Rohkem hoolt ja tööd — siis ehk
wõib''Teil edn olla. Esimesed katsed on ilma kõigist neistsinatsist kolmest.
A n t s M a a m e e s , Oudowamaal. Põllumajana
duslikkude küsimuste harutamine pole meie fpetsiaal ülesanne,
seepärast pole meil ka wõimalik awaldada nii fpetsiaal kui ülbU
seid sesse asjasse puutuwaid artikleid. Oleme walmis küll aga
ruumi andma erakordse:! juhtumisi!, kui tuuakse ette midagi uut
ja huwitawat, mi* teenib üldist iähelpanu ja mis täiesti algupärane.
K a r l K u n i n g a s . Kuigi olete jätnud salaja oma
asupaiga ja, arwatawasti, warjand end anonim ^Kuninga"
taha, ei kohuta teie lunglit sõjakuulutus meid ega teisi noori
kommunaare põrmugi. _________
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11 neebx. „Noorte Kommunaaride" toetuseks korraldet
pidust üldse sisse tulnud 13.456.750 rbl., wälja läind
5.485.000 rbl., puhastkasu jäänd 7.971.750 rbl., millise summa
tänuga kwiteerime. Ühtlasi awaldame proletaarset tänu „Edasi"
toinletusele maksuta kuulutuste. Kõrgema Parteikoolile maksuta
piduruumide. Peterburi kub. Eesti nooxtt büroole ning toisile
annetuste ja lahke kaastegewuse eest.
„Noorte Kommunaaride" toimetus.

Toimetuse aadress:
Peterburis, Fsntauka nr.' 27. — Tel. * 28-48.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse Kolleegium,
Wäljaandja:
W N K Ü K.-k. Eesti Sektsioouide Keskbüroo.
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