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14., 15. ja 16. oftoobril tuleb xahwahããletusele eesti

wabariigi pöhiseaduse muutmise eelndu — arwu järgi juba
kolmas weidi rohkem kui ühe aasta festel. Peab tösiselt kartma,
et need ütksteisele jäãrgnewad rahwahããletused on jöudnud pal—-
juidära tüütadaja et moõnigi südametãiega jãtab hããletamisele
minemata. See oleks aga raske eksisamm, mille tagajärjed
oleksid äraarwamata kurwad. Argu tehku ükski kodanik seda
sagtuslibku elsisammu!

Eks poane ometi tösiselt järele mõtlema juba see asjaolu,
et hääletamisele tulew eelnõu leiab sooja poollehoidu saksa
marurahwuslikkude Hitleri-meeste poolt, kes teatawasti on

headeks soöpradeks ja toetajateks meie endistele Landeswehri
parunitele. Eks tkirjutanud alles hiljuti (juulikuu loõpulh) üks

suuremaid ja tuntumaid saksa hitlerlaste lehti, „Kölnische
Zeitung“ (ära tri-kitud „Waba Maas“ 27. juulist s. ad: kui

pöõhiseaduse muutmine ei peaks lbi minema, siis woõilsid Eestis
afet leida wägiwaldsed wöimuhaaramise katsed, milliste taga—-
järjel Eesti woõils sattuda kommunistliku Wene woõimu alla;
et seda ei juhtuks, selleks tulewat soowida, et põhiseaduse muut-
mine läheks seekord läbi. : —

Eti tohi unustada, et salsa hitlerlased, kes nöõnda kirju--
tawad, on oma todumaal püstitanud hixmsaima wägiwalla—-
walitsuse ja igatsewad ka Eestit heita oma moõimu alla, et siin
malsma panna weel hirmsam wöinmuwalitsus parunite orja-
piitsa all. Kui needsamad inimesed niüd heal meelel tahaks
nãha, et eesti rahmas hããletats põhiseaduse muutmise poollt,
siis woõih kinnisilmi ette öelda, et see põhiseaduse muutmine
peab olema fuureks õnnetuseks eesti xahwale. Ei ole ju wi-

malik, et see, mida satsa hitlerlased ja Landeswehri parunid
Eestile soowiwad, woõils eesti rahwale fasuks tulla. See wöib

temale tuua ainult häda, õnnetust ja hukatust. Ei ole raske

näidata; etsee tõesti on nii.

Terwele maailmale on wäga hästi teada, et praegustel
saksa woöiminneestel — Hitleriga eesotsas— on kindel taht—-
mine soõjariistus jouga wöita Saksamaale uut pinda. Hitler
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se jahalsud temamndotteosalisedon kordiwalt könelenud ja
kirjutanud: uute maa-alade juurewoitmine olewat möödapããse-

matult tarwilitk, sest Saksamaa pind on jäänud liiga kitsaks
salsa rähwale. Köige esimeses järjekorras tnlewatbalti rügid
(Eesti, Läti ja Leedn) wallutada 2—

Tosi küll, wiimasel ajal sebetawad saksa woöõimumehed ja
meie maa sakste ajalehed, et Salsamaal ei olewat mötteski
Eestit, Lätit ja Leedut wallutada. Imelikul kombel ajab ka

eesti „wabadussoõjalaste“ häãälbekandja „Woitlus“ sedasama juttu.
„Ta on lkorduwalt seletanud — eesti rahwal ei olewat midagi

karta Saksamaa poolt; koõik jutud, nagu tahaks Safksamaa
meid wallutada, olewat tļhine kollitamine. („Woöitlus“ nr. 7 ja
10, 1933. a.) Ometi pole see mitte nii. Waigistawaid
seletusi on hakatud Berliinist waid selleks laiale saatma,
et eesti, läti ja leedu rahwaste tälhelepanu suigutadaæ ja
körwale juhtida ja sellega teha nende äraneelamist hölp—-
samalks. Missugnne haiglane wööraste maade wallntamise
iha waldab saksa wöimnmehi, seda näitab üks sündmus, mis

hiljuti lõi sunri laineid Rootsis. Nimelt on rootsi „rahwus—-
sotsialistide“ juhile Furugardile, kes seniajani oli sunur saksa
natside austaja, Hitleri parem käsi Göring (Preisi peaminis-
ter) teinud ettepaneku: rootsi rahwussotsialistid aidaku kaasa,
et Saksamaa saaks moöned loönnapoolsed Rootsi maakonnad kis-

kuda oma woimn alla ja liita Saksamaa külge — et sinna
sakslasi elama asundada. Selle eest lubanud Göring rootsi
rahwussotsialistidele rikkalikkn rahalist toetust. Furugard en

selle ettepaneku liükanud polastusega tagasi, sest et ei tahtnud
vma isamaa äraandjaks saada. Sellest asjast olid hiljuti köik

rootsi lethed suurt lärmi täis:
:

Kni niisungnseid plaane Berliinis sepitsetakse Rootsi kohta
ja koguni juletakse nende läbiwiimiseks kanplemist alustada

rootsi poliitikategelastega, ?as woõib siis wähematki kahtlust olla,
et Gesti suhtes sellased wallntamise plaanid on weel palju kind—

Aamad ja kaugemale nlatawad ja et nende läbiwiimiseks tehakse
weel tösisemaid ettewalmistusi? Efks ole Saksamaal suur hulk
endiseid balti paruneid, kel on head sidemed saksa woimumees-

tega ja kes aina unistawad sellest, kuidas salsa riigi abiga tulla

siia uuesti tägasi, et eesti ja lti rahwastele moisate wööõranda—-

mise eest weriselt kätte maksta ja oma moisad, au ja hiilguse
tagasi saada. Pealegi paistab noore ja wäikese Eesti walluta—-

mine olewat palju kergem, kui ühe osa ärakliskumine pölise Rootsi
riigi küljest. Sellepärast ei aita saksa wöimnmeeste, balti

parnnite ja „wabadnssoöjalaste“ „Wöitluse“ kawalakẽnelised
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waigistamised mitte midagi. Igal eestlasel jääb kindel tunne
ja pöhjendatud kartns, et ;
Satsamaa wöimunmeeste ja nende selja taga

Falriswate endiste Landeswehri parnuunite
poolt ähwardab eesti rahwastköige tösi—-
sem allaheitmise ja orjastamise hädaoht.

: Onneks ei anna aga rahwuswaheline olukord saksa woõimu—-
meestele praegu woimalust nende plaanide teostamisele asuda.
Nende jöhker wägiwallaholiitika naaberriikide ja otma endi
*kaaskodanikkude suhtes, eriti aga nende sihikindel ettewalmistu—-
mine uue ilmasoja wäljakutsumiseks on teinud awaliku arwa—-

mise köigis suurriikides Saksamaa wastw waenulikuks. Neil

oludel pole loota, et teised suurriigid jääksid rahulikkudelks
pealtwaatajateks, kui Saksamaa asuks teisi maid soja teel wal—-
lutama, mis tähendaksrahwuswaheliste lepingute jalge alla

tallamist ning wapustaks rängalt riikide tasakaalu. Sellep—-
rast Saksamaa praegusel filmapilgul ei julge kallale tungida ei
Wenemaale, ei balti riikidele. Ta on sunnitud paremaid aegu
ootama. Wahepeal ta ei istu mitte käed riüpes: Ta teeb
igas suunas, kus aga woimalik, suure hoolega ettewalmistuse
tööd, mis woöimalbdaks kindlamini ja wäilsema wacwaga jouda
oma eesmärgile, kui paras silmapilk on kätte jöudnud. —

Ses möottes on saksa hitlerlastele ja Landeswehri paru—-
neile löpmata tähtis oönestada eesti rahwa sisemist joudu ja
nörgendada tema wastupanuwoöimet nii palju kui woöimalik.
See on parim tee tasandamine Eesti wallutamiseks.

Eesti riilk on aga ainult senikaua sees—-
miselt tugew ja wastupanuwsimeline,
kuni köigil rahwalklassidel on öSigus
wabalt kaasa räätida ja faasa otsus-
tada kõigis riigielu küsimustes, see on —

kuni Eestis walitseb poliitiline waba—-
dus ja rahwawalitsuslik riigikord.

Ainult siis, kui koöik rahwailassid saawad cma huwide ja
arusaamiste kohaselt mõju awaldada riigi walitsemisele, on

nemad walmis kogu jouga kaitsema eesti riiki kui oma riüki.
See on dinult siis woimalik, kui riigi walitsemise üldkst suuna
määrab rahwas ise wabade walimiste ja rahwahääletamiste
kandn. Et aga woelimised ja rahwahääletused oletsid wabad

ja et nende kaudu rahwas saaks maksma panna oma toelikku

ja waba tahet, selleks peab walimise-digus obema üldine, otse-
kohene ja salajane, ja kodanibkudel peab olema öõigus wabalt
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awaldada oma arwamisi nii suusönal kui trükitud kirjas,
samuti ka digus wabalt koonduda ühingutesse jg litudesse.

iit ; — — 1
Kui ühel wdöi teisel teel läheks korda ära dönestada ja

maha lammutada waha rahwawalitsuslil riigikord Eestis, siis
; oleks ka eesti rahwa wastupanuwoimel selgroog murtud.

See ongi pohjuseks, mispärast saksa marurahwuslikud
wägiwallamehed ja Landeswehri parunid nii soojalt pooldawad

eesti „wabadussoõjalasi“ ja nende poolt koostatud poõhiseaduse
muutmise eelnöu. Kui eesti rahwa enamus oleks nii ehatead-
lik, et hääletats selle eelnõu poolt, siis olels poliitilisele waba-
dusele ja rahwawalitsuslitkule riigikorrale Eestis antud jurma-
hoop. Uhes fia olets lotia. hitlerlastele ja Landeswehri

haruneileworratult kergeks tehtudEestit pargjal momendil
ra neelata ja orjaibkesse heita.

n

Möni wast ütleb: kas see ei ole liialdus? Eks jãta ometi

„wabadussojalaste“ põhiseaduse celnõusuurema osa meie seni--
Jest pöhiseadusest muutmata. Tähtsam muudatusseisab ainult

jelles, et riigikogu liitmete arw wähendatakse sajalt wiiele-

kiüunnele ja ametisse pannakje president, — Riigiuwanema nime

all, — kel on tarwilik woim tugewa walitsuse loomiseks. Kas

wörb presidendi ametisse hanemisel olla nii suur tähtsus, et

rahivawalitsuslik riigikord saatks sellest surmahoobi?

Selle peale tuleb tãhendada, et presidendi ja presidendi
arn mbel onlopmata suur wahe. Nüsugust presidenti, mis tahe-

talso ametisse panna „wabadussgialaste“ eelndu jargi, pole
nãhtud mitte ühesti wabariigis kogu magilnas. Ainsad riigi-

— hrad. tellean tedawöits torwu seada, on omagegneTürgi sul-
tan ja — Wene tsaar enne 1905. aastat. Pandagu waid järg-

misi asjaolusid tähele.
—

—
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woib maksma honna niisuguse korra, et Riigikogu saab ainult
neid dekreete harutada, mida Riigiwwanem heaks arwab Rigi—-
tkogule harutantiseks anda. Kui taneid dekreete, millistegata
muudab riigi eelarwet, ei saada Riigikogule lbiwcatomisels,
siis ei saa Riigikogunende kohta üldse sönagi wötta, äramuutmi—-
sest sootukskönebemata. Pealegi woib Riigiwanem igal ajal löpe-
tada Riigikogu istungjrgu, kui —tema arwates — „seda nöua-
wad riiklikudkaclutlused“, see on — täãitsa oma äranägemisel;
jätta Riigikogu hoolt wastuwoõetud seadused wäljakuulutamata
ja isegi Riigikogu laieli saata, misjuuresta ei taribitse enne
Xuutkuud unsi walimisi toime panna. Ja küi uusRigikogu
tuleb kotku, siis wöidatse see jälle laiale sacta;tuitajubgeb

Riigiwanema dekreetidewastu seisukohta woõtta wõi Riigiwane-
malt mistfis asjas seletust päãrida. 0 nt
— Lihtsameelsete inimeste tijssamine onla jee,kü eelndu
määrab, et riigiwanemwalitatkse wiieks aastaks Kuna rigi
rahakott on täielikultRiigiwanema meelewalla all jatemalon
pecoaegu piiramata woim igasuguste delreetide· andimisels,
siis on temal täielik woöõimalus sellaneolulord uno tus
nimepidi woidakse küll walimised toime panna, kuid tege—-

— 1
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likult need on waid hirwitamine döigete jawabade wali—-
miste üle. Kui kodanikludelt ära wötta söna-, trüki- koos-
olekute- ja ühingu-wabadus, mis delreetide abil on wãga
hoöõlpsasti teostataw, ja kui ohtralt tarwitada holitseilikke
surwe-abinõusid ühelt poolt ja müüdawate olluste ära—-
ostmist riigi rahadega teiselt poolt, siüs saab rahwa tahet
wöltsida ja moonutada nii palju kui süda kutsub. Ei ole
kuidagi usutaw, et see, kes wiie aasta kestel on nautinud Türgi
sultani pinramata meelewalda, eriti rahwa rahakoti üle, oleks

nöõus wiie aasta mööõdumisel selle wõimu juurest lahkuma, kui
seesama piiramata wõim annab temale pihku kõik wöimalused
sellase olukorra loomiseks, et see woõm peab tingimata jããma
tema tätte ka järgnewaks wiisaastatks.

Nii on päewaselge, et „wabadussöjalaste“ põhiseaduse eel-
nöõu järgi eesti rahwas saaks omale kaela Türgi sultani taolise
isewalitseja, kes moe pärast ja silmapetteks laseb küll wiie aasta

pärast toime panna „ümberwalimised“, kellest aga tegelikult
rahwas ei saa enam kuidagi lahti, kui tema ka koõige hirmsamat
moodi lagastab riigi raha ja kurnab rahwast.

Samuti wöib ilma wähemagi eksimise kartuseta ette kuu—-
lutada, et see rahwa poolt walitud Türgi sultan hakkab kohe
pärast ametisse astumist oma dekreetidega pitseid pãhe ajama
kodanikkude söna-, trüki-, koosolekute- ja ühingu-wabadusele
ja peatselt kaotab need wabadused täiesti ära. Nagu ükski kunst
ei jaksa· tuld ja wett ühendada, samuti ei saa üksteise körwal

püsida ühe inimese piiramata woõim ja — poliitilisele wabadu—-
sele pöõhjenew rahwawalitsus. Kus ühe inimese kätte on antud

sedawörd piiramata meelewald, et isegi rahwa rahakott on täie—-
likult tema woõimuses, seal ei saa samal ajal kodanikkudelewöi—-
malust anda igat asja wabalt arwustada, iga wäärnähte üle
awalikult häält tõsta ja wabade ühingute kaudu oma joudusid
kolku liita. Emb-kumb kas piiramata woöimuga „Riigiwanem“
samm-sammult häwitab koöik poliitilised wabadused ja kodaniku—-
digused, mis igal sammul takistawad tema piiramata wöimu
käsitamist, woõi jälle rahwas töstab mässu, kihutab selle Türgi
sultaniminema ja seab hpolliitilise wabaduse ja rahwawalitsus-
liku korra uuesti jalule. Kobmandat woöõimalust ei saa olla.

Rumalate inimeste anekspitüdmine on ka see, kui rahwale
töõotatakse suurt kotikuhoidu selle läbi, et riigikoguliikmete arw

wähendatakse poole wörra. Köige paremaks riigi raha kokku—-

hoidjaks on tegnwoöimne parlament, kelle liikmed on alalises
tihedas sidemes laiade rahwahnlkadega ja selle töttnu tunnewad

pöhjalikult rahwa hädasid ning riigieln wajadusi. Mida nörgem
ja tegnwoöimetum on parlament, seda puundulikumn on järel—-
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walwe rahwa raha kulutamise üle, ja seda rohkem raisatakse seda
raha ebaotstarbekohaselt ning ilmaaegn. On aga päewaselge,
et wiiekümneliikmelise koosseisu juures ei saa enam juttugi olla

teowdimsast riügikogust, kes suudaks wajalikku järelwalwet
teostada koõigi walitsusasutiste üle, ärahoida ilmaaegset riigi
raha pillamist ja taltsutada ametnilkude omawoli. Aäretult
rumal oleks see inimene, kes kokkuhoin pärast jätaks aida ukse
ilma lukuta. Töeliselt see poleks mitte koklkuhvid, waid snur
raiskamine, sest wargate läbi tema kaotaks paljn rohkem, kui ta

lukn pealt kokku hoiaks. Sedasama wöib öelda „kokkuhoin“
kohta, mida sel teel tahetakse saawutada, et rahwa silm — tema

nsaldusmeeste kognu — tehakse teowöimetuks. Pisike kokku—-

hoid, mis selle läbi saadakse, teeks üldise riigi eelarwe kohta
wälja umbes sama palju, kui supilusika täis toobri wee lkohta.
Toeliselt aga see kokkuhoid oleks sootu näilik ja petlik: ühelt poolt
hoitaktse küll sentisid kokku, aga teiselt poolt woolawad just selle
„kokkuhoin“ töttu kroonid minema.

Tartu ülikooli digusteaduse professor D. Grimm, kel on

wäga kuulus nimi öpetlaste hulgas, awaldas äsja Tallinna
wene lehes mitmest numbrist läbitkäiwa kirjutise, milles näitab,
et „wabadussoõjalaste“ eelnoõu järgi Riigikogu muutuks wäike—-

seks nöuandwaks komisjoniks ja wabariigi walitsus miski kantse-
leiks Riigiwanema juures. Uhes sellega, kuna ministrid mun—-

tuksid waid käskndetäitjateks ametnikkudeks, saaksid köige tähtsa—-
maks teguriks riigis need isikud, kes alaliselt ümbritsewadRiigi-
wanemat, see on — igasugused telgitagused wastntamata tege—-
lased ja niiditömbajad. See tähendaks uste ja akende awamist
korruptsioonile. Kobluwoöttes oma pöohjalikte harutlusi, prof.
Grimm ütleb: „Räätkida, et selle eelnön järgi rahwawalitsns
jääãb Gestis alale, wöib ainult see, kes ei tunne selle eelnõun öiget
tunma, wöi jälle see, kes teadlikult tahab rahwast wiia eksitusse.
Selle eelnön järgi loodawat unt korda nimetada rahwawalit-
suslikuks korraks, see on waid tige hirwitamine. See eelnöu

paiskab kummuli köik nüüdisaja öignslikn riigi alused ja häwi—-
tab köik seadnste anstamise, seaduslikkuse ning kodanikuwaba—-

duse tagatised.“ :
Möni wast aga ütleb: kas on see wöimalik, et „wabadus-

söjalased“ tahawad poliitilise wabaduse ja rahwawalitsusliku
riigikorra ära kaotada? Kahjuks on see töesti nii.

Nemad tahawad, et meil samuti nagu

Itaalias ja Saksamaal riigi walitse—-
mine läheks käputäie „köwa käega“
wöimumeeste kätte, kelle wöim ei tu—
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2 eert mitte- 1 we uabatalulituleuol-duselejo wabadele walimistele, waid —
riigi rahaga üũlalpeetawatele wägiwal-
lajöutudele, res oletswalmis wigasets
purema ja ära kägistama iganhte,res
ulaetwätematti rahulolentatust awal-
Ddada woimumeeste tegewusekohta.

Et nad sellase cesmãrgi poole sihityad, seda nad harilikult
pirücwad rahwa eest warjat. Selleks tohaksegi kölawaid sonu
riigiel terwendamisest ja erakondlik korruptsiboni wastu
wöitlemisest. Uks wene wanasöna aga ütleb: naaskelt ei saa
koti sisse ära peita — ikka tuleb ots moönest kohast nühtawale.
Ka „wabadussojalaste“ ninameestel aeg-ajalt libiseb tahtma—-
tult moöni söna üle huulte, misselgelt haljastab nende toelikke

püüdeid ja eesmärke.

„Nii oli lugu eriti kesolewa agsta. algul, kui nad suure
öhinaga ülistasid Hitleri wägiwallawalitsust Saksamaal. Siis
woöis „wabadussojalaste! häälekandjast „Wöoitlusest“ must
walge heal lugeda, et ka Eestil tuleks Salsamaalt eeskuju wötta

„ja samasugune „köwa käega“ wäewoinnumwalitsus ametisse
pauna, millise Hitleri wägiwgllajöugud püstitasid Saksamaal.

Et sellane polgoliete wägimwallajõu-
tude abil rahwa üle walitsep wäewdi—-
inuwalitsus woiks mistkisugust parane—-
mist ja terwenemist tuua riigiellu, sedaei
saa muidugi ütkstki inimene uskuda, kel

on rübeme wordki inimliklu moistust
„peas.

Kus piiramata wõim kodaniklude eln ja surma üle on sat-
tunnd käpntäie „köwa käega“ woöimnmeeste kätte ja keegi ei

tohi woimulolewa kildkonna tegnde kohta wähematki nurinat

awaldada, seal on kelmidel ja riigiwarastel kuldue poli.
Totruseniküüniw rumalus on ka soe, kui „wahadussoja-

lased“ seletawad, nagu pääseks waid siis rahwa tahbmine riigi-
elus motswusele, kui ergkonnad kaotatakse ra. Rahwas koos-

ritmelautten klassidest, kelle huwid lähewad sügawalt
lahku. Küi rahwal üldse ondigus riigi walitsemise kohta oma

sona kaasa rãkida, siis peamad tingimata olemas olema kaks,
tolin woirohkem erakondi, kelle tegelaste ja eeskawade kaudu
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ülsikute etae lahkuminewad huwid ja püüded leiawad
riigiẽlüs waljendust Ega's dineti esurkaupnme—-
hed ja pangahärrad ei mahu ühte etakonda inita- jamnä
ooliotega odi woitebollupidaiatega Nonde pided sa hutvid
lähewad paljudes küsimustes risti wastonisi. te woina-.

lus, kuidas kodanikud üldse saawad mdju aaldada riigi wa-
litsentisele jawotta osa sellẽ juhtimisest, on ju see, et ühesguste
püüetga jaarusaantistega initnesed ühendäwad oma jouja
koguibad omole woimalikultrohkn pbölehoidjaid, et ühisel joul
panna oma tahte riigielus matsia, — ühe sönaga — koondi-
wad erakondädesse ja tegutsewad organiseeritud erakondadena.
Ilma seesuguse joudaude koondamisetka jãäãks iga üksiku köda-
niku hääl riigis hüüdjaks häletks korbes, mis ei jaksa wähe—-
matki möju atvaldada riigi walitsemisele.

Et moöned erakonnad sageli autult hetäwad oma walijaid,
talitades risti wastupidi oma eeskarbadele ja walimistel antud
töõotustele, ja et mone erakonna ninamehed ona isiklikkudes ja
kildkondlikkudes huwides sahterdawad riigi ja rahwa huwid
maha, seda tuleb kahjuks küll ette. Rahwas pealks niisugused
erakonñad ja nende tegelased pdlastusega oma suust walja
sülitma. Mida kindlamini rahwahulgad seda teewad ja mida

parentini nad öpiwad erakondi ja nende juhte digesti hindanma,
seda härwemaks jääwad ka niisugused wäärnähted. Raske eksi-
tus olefks aga see, kui niisugustest wãrnähetest tehtaks järel—-
dus, et erakonnäd tulewad üldse ärakaotada. Erakonnad on

üüks hädatarwilik osa waba rahwawalitsusliku riigikorra masina-
wärgis, ilma milleta see masin üldse ei saaks korrapäraselt li—-
kuda, niisama nagu mootorei saa töötada, kutemas moni blu—-
line polt wöi kolbe puudub:. Ilmma eräkondadeta on woimalik
ainult üksiku isiku woi kildkonna despootlik wgiwallawalitsus.
Wahba tutnr— ilma erakondadeta on niisama woimatnun

asi, nagn kniw wesi woöi ümargnne nelinurk. ;
; Köik see on nit päewaselge, et monigi wast imestitsega
küsib: kuidas ometi wodidctkse sellast rumalat juttu ajada, nagu
saaks waid siis rahwas oma tahtmise riigielus maksma panna,
kui etäkonnad kaotataksos ra? Kuid ga seda juttu riunaluse
pärast ei räägita. Ei, seda rägitakse selleks, et kaudseid teid —

mööda liikudes pinda walimistada wäewdimuwalitsusele ja
rahwa orjastainisele. Ei saa ju ometi awalikult seletada, et
rahwa käest tahetakse iwwabadus ja walitsemise woim ära woötta
ja fhutle „köwa käega“ wdöimutwalitsejatekätte anda, kelle

tegewutse kohta rähwal poleks encm nidägi delda. Palju pare—-
mini saaks sellesania eesmärgi kätte, kut önnestuks koit erkbn—-
nad — ilma wahet tegemata — teha polatawateks röhwa sil.
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mis. On wabad erakonnad häwitatud, siis on ka wabal rahwa-
walitsuslikul riigikorral jalad alt ära löödud.

Ent mispãrast ihkawad „wabadussojalased“ „köwa käcga“
woöimuwalitsust, mis oleks rippumatu rchwa wabast tahtest?

Sellepärast, et nemad on marutagurliste waadetega. Iga
rahwa seas leidub teataw hulk äärmiselt tagurlise hingeeliga
inimesi, kes sügawamast hingepoöhjast wihkawad demokraatlikkn
rüigikorda, poliitilist wabadunst ja kodanikkude üheöiguslust.
Wenes nimetati sellaseid marutagurlasi mustasajalisteks.
Eesti „wabadussoöjalaste“ ninamehed — need on eesti musta—-

sajalised. —

Demokraatlikku riigikorda mustasajalised wihkawad selle—-
pärast, et selle korra juures ei saa nii lahedalt rahhwast wälja—-
kurnata ja nii takistamatult riiki paljaks warastada, nagu dik—-

tetuurilise wäewöimuwalitsuse juures.
Waba rahwawalitsusliku riigikorra juures koik erakonnad

walwawad üksteise järele ja teewad kohe suurt lärmi, kui möne

teise erakonna mehed teewad midagi halba riigile ja rahwale.
Nü erakonnad hoiawad wastamisi üksteist waos. Waba ar—-

wustamine ja awalik tuulutamine ajalehtedes, koosolekuil ja
parlamendis on aga suureks takistusets saagiahnitsejatele hai-
kaladele ja rahwanöörijatele, sest awalik lärm ajab tihti-peale
monegi raswase sehwti nurja, ja mönda sehwti. ei juleta üldse
ettegi wötta, kartes awaliku meelbepaha tormi. Kuni wörratult

hölpsamini ja lahedamini saab tumedaid sehwte teha, rahwast
koorida ja riiki pügada, kuni pole waba ajakirjandust, wabaid

erakondi, wabaid koosoleknid ja riügikogn! Kni jumalikult
mugaw oleks siis „oma meeste“ ärisid rahwa rahaga „sanee-
rida“, „oma meestest“ pankrottmeistrite woölgasid riigi kulul

korstnc?se kirjutada ja üldse rahwa raha mitmesugunsel wiisil
woöimuneeste eneste ja nende söpruskonna taskutesse sokuntada!

Et just niisugustel pöõhjustel eesti mustasajalised wihka—-
wad meie demoklraatlikku korda, waba ajakirjandust, erakondi

ja riigikogu, selle kohta on ilusaks näiteks ja toöenduseks üks
Siberi optant W. Tikk, kes möödunud aastal andis Tallinnas
wälja ajalehte kölawa nime all „Isamaa“. Tolle lehe weergu—-
del teotati eesti riigikorda nii wängete sönadega, et kohtuwoi-
mud olid sunnitud tolle kisakori kinni panema. Too optandist
„isamaalane“ kogemata lobises oma lehekeses wälja, mispärast
ta nii hirmsasti wihkab eesti waba riigikorda. Mees oli nimelt

„köwa käega“ dikttaatori Koltshaki ajal teinud Siberis suure—-
pärast sahkerdamise äri: „pannud käpa peale“ wiina tagawara—-
dele kahes suures maatkonnas, s. o. ostnud nad üles ja sahkerda—-
nud siis hinge-hinna eest talumeestele maha. Wahutawal suul
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hooples mehike, kuidas ta omale sellaste „hiilgawate otstega“
seebiwabrikud ja muud ärid kokku angeldanud. Et eesti demo-
kraatlikus wabariigis wabade ajalehtede, erakondäde ja riigi-
kogu tottu ei saa rahwast sellasel jultunudkombel paljaks koo-
rida, — waat see ongi pohjuseks, mispãrast mustasajalised
„isamaalased“ ei woi demokraatlikku riigikorda silnta otsas sal-
lida. Niisugused täitmata isuga schwtimehed ja rahwa koorijad
ongi need, kes koige waljemini räuskawad erakondade korrupt-
siooni üle ja könelewad demotkraatlikust riigikorrast nii hal-
wakspanewalt, kuis aga oskawad. Nendega seltsiwad mund

marutagurlise hingeeluga inimesed, nagu endised tsäriwalit-
suse ja mdisnikkude kintsukaapijad, okkupatsiooniaegsed bei—-

raadid, tagurliste üliopilaste korporatsioonide liikmed jne.
Suurt osa „wabadussoöjalaste“ ridades etendawad ka altkäe-
maksude ja muude pattude eest teenistusest wäljapetsetud polit—-
seinikud ja muudriigiametnikud.

„Walbadussoöjalaste“ nime nad on omale walinud waid
öngesöödana poolehoidjate woitmiseks wabadussofast osawotnud
inimeste ja muude ausate kodanikkude hulgast. Just niüsame,
nagu too Siberi optant wöttis' „IJsamaa“ nimeks onta lehelbe-
sele, milles eesti isamaad rüwetati ja mustati köige pesuehtsa-.
mas Siberi sunnitööliste shargoonis. Toeliselt aga selle musta-
sajalise liikumise waim ja eesmärgid on täielik wastand eestü

wabadussoja waimule ja eesmärkidele. Wabadussöjas eesti

põllumees ja töõline wöitlesid selle eest, et eesti rahwas woiks
oma elu korraldada waba rahwawa!ltsuse alusel; Larka, Sirgu
ja Röugu „wabadussoöjalased“ aga tahawad poliitilise wabaduse
ja ralhwawalitsusliku korra Eestis häwitada. Toöelistele waba-
dussojalastele Landeswehri parunid olid surmawaenlastels.
Sirk-Larka-Röugu „wabadusfojalaste“ ja Landeswehri paru-
nite wahel aga walitseb „salbgamatu sümpaatia“ ja „ilmawaate-
line üksmeel“. : ;

Et „wabadussojalaste“ ridadesse toõcpoolest on koondunud

koöiksugu tumedad tüüübid ja läbikulkunud tegelased, see on silma
torganud köigile erapooletuile waatlejarle. Rii kirjutas „Päe-
walehe“ toimetaja L. K. 8. juunil a:

;
—

—

„Wahadussoõjalaste“ tuuma moodustawad igasugu läbi—-

pdölenud ja pankrottilinud woõi pankroti ãärel seiswad ärimehed,
kes kogu maailma peale kurjad, siis kriminaal-adwokaatide
klientuur, kellele nuhtlusseaduse paragrahwid aegajalt liiga
teinud, siis igasugu optandid, kellest möned wabadussöja päe-
wil meie wastu wöidelnud, kel meelbes ikka weel tsaariaegsed
lihahotid. Köik suuremalt osalt inimesed, kes meie wabadus-

soöjast ihuhingega eemale hoidsid.“
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Et L K. ollukordekujutab nii, nagu see toõeliselt on, selles
woib kergesti weenduda, kui ainult waadelda, kes on „wabadus—-
söjalaste“ ninameestetks ja juhtideks. . —

Eks ole ometi enam kui iseloomulik, et nende juhtide seas
ei leidn ainustki tegelast, kes oleks silmapaistwate teenetega maa

ja rahwa ees ära teeninudüldiselugupidamise ja rahwa nsal—-
dnse. Hoopis sellewastu! „Wabadussoöjalaste“ ninamehed on

jnst nagn eriti wälja walitud seda sorti „tegelastest“, kes ansu—-
sest ja riigieln terwendamisest köneledes tahtmatult tuletawad
meele karskuse jutlustajat, kel kange wüinalehk käib sunst wälja
ja keel ei taha hästi söna kunlata: Waadelgem waid mönda

üksikut sellest riigielu „terwendajate“ bulketist.
;

Seal on niteks Tallinna adwokaat Theodor Röuk. Uks
„wabadussöjalaste“ pohiseaduse koostajatest. Suurtde pro—-
grammi-könede pidaja „wabadussoöjalaste“ kongressidel. Uhe
sönaga — „wabadussöjalaste“ üks „waimlisi juhte“. Kes aga

ei mletaks; kuidas see mees, olles siseministriks, pidi 1. det-

sembril 1924. a. oma andeksandmatu lohakusega hukutama eesti

riigi Asi on kiüll seda wäärt, et selle juures weidi pikemalt
peatuda.

On sageli köneldud, — ja täie digusega, — et 1. detsemb-
xil 1924. a. eesti riikline iseseiswus rippus juutsekarwa otsas.
Möni juhuslik ebasnnestumine walitsuse wägede pool ja nii—-

sama juhuslik önnestumine mässuliste pool, ja — fkui kergesti
poleks sündmused woöinud wötta sootuks teise pöörde! Ent and—-
mete hpohjal, mis nitiütd awaldatud, triülkis, woõib kinnitada:

seda mässu ühes köigi täitsa ilmaaeg—-
sete wereohwritega nii ühelt kui teisehbt
poolt oli täiesti wöimalik ära hoida, ja see
oletks ka ilmtingimata ära hoitud,kuiriik—-
lise jubgeolekn wastutaw juht — sisemüinis—-
ter — oleks seisnnd oma ülesannete kör—-

gusel.
Nimelt on „Söduris“ nr. 50—52, 1932. a. kaitsewäe

arhiiwi dokumentaalsete andmete pöõhjal awaldatud artikkel —

K. Lauritsi sulest, — millest nähtub, et pörandaaluste mässu-
kawatsused olid meie luure-asutistele warakult teada wäga täh—-
selt ja suurte peensusteni. 30. nowemibri hommikul oli isegi
see meie wöimudele teada, et sama päewa dhtuks on põranda-
aluste löögirithmade mehed suuremates hulkades kolkku käsu—-
tatud,muuseas Julhlentaali ja Kristiine heinamaale, ja et soja—-
wäelastel on kästud ismuda mundreis ja aumärkidega: Kaitse-
wäe luureosakond on köigist neist andmeist järeldanud: „on
tunne, et midagi on tulemas“, jan nõupidamisel politsei-esinda-



jatega 30.nowembri hommikul onmuuseas axutatud küsi-
— spoletartakommannistidewäljgastumist· juba täna

ooel? — —

Niiword tãielikkude andmete juuresolirigi julgeoletneest
walweleseatudwoõimadeltäiestiwöimalik Higeaegse wastulöo-
giga toõmmatakriips lãbi mässnmeeste

ötest. Tarwitses
ainult 80/ nowembri õhtupimeduses moh rerida politsei joõud,

tarbekorralneid woel· kaitsewãe·osadega töwendades, ja teha
suurejooneline haarang Juhkentalis ja Kristiinoheinamaal
ning muudes kahtlastes kohtades. Oleks seda tehtud, siis olels
mässulised mässueebohtul tabatud, ja seda mässu, mis tergesti
oleks wöinud hukutada eesti riigi, poleks·olnud· —

Noupidamisel 30. nowembri hommikul ongi otsustatud
öhtul kell 14 teha suurem haarang Kristiine heinamaal, millest
pidid osa wötma allohwitseride kool ja soõjakool. See haarang
on aga jäãetud teostamata. Mispãrast — seda kaitsewãe arhiiwi
andmetest polewat nha.

Kindel on aga üks: oleks siseministriks olund kohusetrun
inimene, kes ihn ja hingega oleks walwel seisnud eesti riigi
julgeolekn eest, siis poleks nende andmete juures, mis mässu-
eelsel hommikul meie woöimudel olid käsntada, seda sunrt haa—-
rangut milgi tingimisel jäetud tegemata. Ukski siseminister, kel

tübeme wäärtki on kohusetrundnstja riiktlikkn wastutusetunnet,
ei oleks lihtsalt hingerahn saannd, enne kui ta polelks liikuma
pannud koöik abinöud riigi julgeoleku säilitamiseks. Aga meie

julgeolekn eest walwele,seatud siseministrist Rönk'ist on teada, et

tema 30. nowembri öhtul wäga löbunsas seltskonnas aega wiit-
nud ja siis öndsas südamerahus magama heitnnd ning alles siis
üles äürgannd, kni mäss oli jnba enam-wähem likwideeritud.

; Nagu teoda, õnnestus 1. detsembri mässumeestel wallu-

tada waid ühe wäeosa, nimelt lennuwãe diwisjoni. Sellepärast
anti soöjawäljakohtu alla kaks noort lennuwäe ohwitseri. Kohus
lleidis, et nemad ė olnud ülesnãidanud seda korralduse- ja

teguwöimet, millells ohwitser on kohustatuò. Oma surmaga
pidid need kaks noort inimest lunastama oma sitit. ;

Kes on aga sunrem süüüdlane, kas need kaks noort ohwit—-
seeri, woõi siseminister, telle hooletus pidi hukutamakogn
xestiriigi? — — ——

Eht küll K. Lauritsi artiklis awaldatud ütsilkasjad tol ajal
jãid teadmatuils isegi juhtiwatele holiitila-tegelastele, ometi oli
ilma selletagi fõigile selge, æt siseminister Röuk oli oma wastu-
usrißtfal kohal ülesnãidanud nii suurt hooletust, mida esti
rahwas ei woõt iialgi unustada ega andeks anda. Oli ju te-
mal käãsutada wãga torralik luure-agentuur ühes wastawvate,
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üsna suurte krediitidega, mis oleks pidanud wöõimaldama mässu
ära hoida. Sellepärast oli järgnewate walitsuste moodusta—-
misel juhtiwates poliitilistes ringides otse endastmoöistetaw,
et niisugune inimene ei woõi Eesti riigis iialgi enam arwesse
tulla riigitegelasena mistisugusel juhtiwal ja wastutawal ko—-

hal. Pole imestada, et mees nüüd on hirmus wihane poliiti—-
listeerakondade peale ja laia suuga räuskab „erakondade kor-

ruptsivoni“ üle. Ega's ühegi korralikn poliitilise erakonna rida—-
des niisugnsed skandaalselt läbipölenud tegelased enam ei saaks
miskit osa etendada. Aga waat — „wabadnssojalaste“liidn
jaoks sellane /„tegelane“ kölbab kognni juhiks ja eestwedajaks!
Ja temal endal jatkub — pehmelt öeldes — „kodanlist julgust“
esineda suuresuulisena „riigielu terwendajana“ ja halwaks-
panewa kolhtumdistjana eesti erakondade ja riigitegelaste üle,
kes ei oskawat eesti riigiwankrit küllollt targasti julhtida!

Kuid — mis teha, kui ükski korralik ja lugupeetud tege-

sane ei tihta kaasa minna selle mustasajalise liiknmisega! Sct
pärast pole ka „wabadussojalastel“ paremaid junhte kusagilt
wötta. Näiteks on nad kaitsewäe koörgematest juhtidest — kind—-

rxalitest — oma tegelaseks saamud waid üheainsa, ja eks ole ise-
loomulik, et selleks on koõige mannetum ja teenetewaesem meie
kindraleist —

kindral Larka, kes wabadussoöja esimestel nädalatel eesti rahwa—-
wäge juhtidesolili

just nagu kana takus,
jättes otse masendawa mulje oma täieliku saamatusega ja wi—-

metusega olukorrast selget ülewaadetki saada, olukorraüle walit—-

semisest sootnkskönelemata.
Wast ehtk weelgi iseloomulikum on see, mispärast kindral

Larkahaktkas „wabadussojalaste“ mürgeldamisi kaasa tegema:
sellepärast, et riik oli sunnitud wähendama kindralite pen—-
sioone, mis omal ajal olid määratud otse hullumieelselt koörged.
Kui kindral Larka pension wähendati 18.000 sendini kuus, mis

isegi weel on enom kui rikkalilk, eriti kuna too kindral on riigilt
jaanud ta pool miljonit senti ühekordset autasu ja ühe pare—-
maid moisaird Tallinna läheduses, — siis hakkas hindrali-härra
möõda maad ringi rändama ja hirmsat tkihutustööd degema
erckondade ja riigitegelaste wastu, kes oesti riigimajanduse
wiiwat kuristikku.

;

Aga kui mees sai 575.000 senti aas—-

tas pensivoni—lisaks uhkele mõisale —

siis ei röökinud ta sugugi, et eesti
riigimajandust juhitakse kuristitku.



Ei, säs oli mees eesti riigiga üpris wäga rahul ja nosis
aga waikselt oma möisas oma würstlikku pensivoni, mille saami—-
seks temal öieti polund mitte miskisuguseid teeneid eesti waba—-
dnssojas ega üldse eesti rähwa ees.

Quulates niisuguse mehe halwakspanewaid räuskamisi
meie demokraatlikuriigikorra, riigitegelaste ja erakondade
kohta, on päris raske ennast taltsutada, et mitte südametäãiega
sülitada ja möne soolase söna ütelda.

iain

Narwas on „wabadussoõjalaste“ eestwedajaks keegi Podrãt-
sik, kes omal ajal oli Tallinnas politsei-jaoskonna ülemaks.
Peatselt tulid tema tegewuses ilmsiks sellased korruptsiooni
asjad, et übemus oli sunnitud meest ümber paigutama teisele
kohale Tallinnas. Aga ka siit tuli ta jällegi dige rubtu ümber—-

paigutada esmalt Haapsalusse, siis Wiljandisse. Kahele kor—-

rale oli ministri poolt koostatud ettepanek wabariigi walitsu—-
sele tolle härra wallandamiseks, riigiteenistusseaduse 842
põhjal, s. o. kuna tema tegewus leiti riigi huwidele kahjulik
olewat. Esimesel korral mees lubas meelt parandada. Järg—-
misel korral poleks uued meeleparandamise töotused enam
lbeidnud usfkumist, jaselleprast mees andis ise wiimasel silma—-
pilgul teenistusest lahkumise palwe. Ekls ole jällegi paras
mees „korruptsiooni wastu woitlemiseks“! —

; Tuliseks „wabadussojalaseks“ on ka üks wäga tuntud

härra — Gustaw Landmnann. Eesti wabadussojaga temal pole
küll wähematki pistmist, sest wabadussoöja aegu ta elas Peter—-
buris. Sealsetes segastes oludes mees oli osanud omale suu—-
red warandused kotklu hangeldada, nii et 1920. aaasta loõpul—
Eestisse tulles ta oli ütks ritfkamaid mehi Eestis. Et oma rik—-

kust weelgi swurendada, ta astus Nöukogude Wene saatkonna
teenistusse alalise äriagendina ja hallas laiaulatuslikke äri-
operatsioone ajama. Kuna ta aga waid segases wees oskas kala

pitüda ja harilitkku äritegewust normaal-oludes sugugi ei tund-
nud, siis lälsid köõik ta ärid uperkuuti ja lühikese ajaga ta oli
koöigist oma majadest, laewadest, autodest ja muudest rikkustest
lage nagu ennegi.. Wiimase hädaga mees hpani toime suure-
joonelise kelmuse: warastas wöltsdokumentide abil tolli pealt
päratu suure partii wöõraid tallanahku wälja — umbes tkiümne
miljoni sendi wäärtusets. Asi tuli aga wälja ja mees mdisteti
mitmeks aastaks wangiroodu. Wanglast wabanedes vn ta
pitüdnud jãlle äri ajada, aga haljabe olsale ja endisesse riblu—-
sesse pole need ärid teda mitte wiimud. Mis siis muud kui
— hakata „wabadussoõ jalaseks“, „korruptsiooni wastu wdöitle-

jaks“ ja „riigielu terwendajaks“! Els anna ju „wabadussoja-
laste“ liikumine koõige enam lootust, et ehk tulewad jälle segasod
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ajad, kus riigiwdim r „lowa täega“ wägiwallamoestekãtte.tissus jate sats segassiers rannhundasasuririt
kuji rottu hongeldadal in

Suurets „riigielu terwendehats“ ja -wabadittsojalaste--
hälokandja Whitluse· kagstdolisets onta gohannes Juhtund.
kes“ 1924. “aastalawatles Kose metsa 2 toppisJeal oima
soöbra— thäliėrninisteeriumi kassa·cmetniku Peiteri röõwi-
mise otstarbel, mille eest ta indisteti elutsajatks sunnitöõle.
Tänulls solle eest, et wabariigiwalitsusarmuanduise teel wähen-
das temã karistist/ nii et tamöödunid acstal wanglast lahti
sai,mees tech nirüd süure agarusega demokraattiku korra wastu
suu ja sülega kihutüstöod. Eks ole jällegi parasmees,kes otse
jumalikult sobib „riigielu terwendajaks“! 1

—

Kas nimetada weel Tartu „wabadussojalaste“ juhti eru—-

kolonel Kubbot, kelle kohta kindral Laidoner iürhes lehes hiljuti
kirjutas, et teda oldi sunnitud kaitsewäãe teenistusestwallandama
liigse alkoholi tarwitamise pärast? Wor jälle Maarja-Magda—-
leena pastorit E. Tenmanni, kes on ülemaalise kuulsuse
omandanud igaweste kohtuprotsessidega oma koguduse lijkmete
wastu jaskandaalsete kirikutirlidega, kus altari ees on kakeldud ja
imimesi jalust maha löödud? Woi Tartu „wahadussöjalaste“ ju-
hatusliiget Ed. Saareperat, kes ühes pastor Tenmanniga käis

Tartumaal koosolekuid pidamas ja eesti riigitegelaste „korrupt-
sidoni“ üle räuskamas, ja nitüd — augustikuu loõpul — sattus
isekohtuwoöimude kätte, sest et oli „Dööta Haritlaste Uhingu“
raha ligi 380 krooni körwaldanud ja pintslisse pannud?

Seda „wahadussojalaste“ juhtiwate tegelaste pildigale-
riid wöits jatkata ilmlopmatuseni, kuid — jatkub sel—-
lestk!! Woib ainult velda, et nende reeld aina kubisewad iga-
sugustest läbipolenud tegelastest ja tumedatest önneküttidest, kel

on kange igatsus segase wee järele, kus saaks jälle „ilusaid
otst“ teha ja ülesse pinna peale kerkida. Ausaid ja lugupeetud
tegelast selbe wastu ei leiaks nende seast ükski Diogenes later-

ntuleg« pife pãewa ajal. : —

—Kas wöoibkeegi imestada, et seda sorti trgelied päewast
päewa teewad kölawaid sönn „ansusest“ ja kunlutawad iseendid
sangariteks, kes ohwrimeelselt tahawad anda oma jön, tahte
ja eln rahwa teenistusse“ („Woitlus“)? Eks see ole ju wana
tuntud nähe,etkoöige sunremad kelmid ja sunrpettnrid alati koöige
waljemini krüskawad oma suurest „aususest“, kuni nad ühel ilu-
sal päewal nabitakse möne kelmustüki pealt kinni japistetakse

Et seesugused tumedad titübid ja läbipoõbenud tegelased
woilsid efineda miskisuguse läbimdeldud eeskawaga riigielu
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terwendaeniseks m dra teenida vahwausaldarse ning poolehoiu
niihästi oma ecskawaga, kui fa oima juhtide isitutega, sellestei
saa muidugi juttgi olla. Nende ecsmãrtkonainult — ls-
koit midsuguste abindudega saada riigiwoim oma katte, et süs
hakata rähwast paljaks koorima. Sel eesmärg-l nad piüüawad
wabarähwawalitsusliku riigikorra wäärtust rahwa silmis iga
abinduga niahakiskuda. Sellepärast pushutatse demotraatlitu
korra wärnãhteid ja poliitiliste erakondade warjukülginii suu-
reks, ku aga osatatse. Meelega jãetakse ütlemala, et dikkatun—-
rilise wägiwallawalitsnse junres wäärnähted on weel sada korda
hullemad, nende wäljarookimine aga sootn wöimata, knna köi—-
kide sund on wägiwaldselt suletud ja rahwal pole miskit wdi—-

malustrahulikul teel lähti sanda tema kunkil istuwatest wöimu—-

meestest, kui need ka köige jultunnmal kombel kurnawad riüki

ja lagastawad rahwa raha.
Toöeliselt on üksnes wuba rahwawalitsuslikn korra jnnres

wöimalik kuritarwitusi ja wäärnähteid rļgielust samm sammult
wäljärovkißa — sedamööda, kuis kodaniknd muntnwad ikka
enam teadlikkudeks, — sel lihtsal pöhjusel, et selle rügikorra
junres kodanikud on wabad ja woöiwad takistamatnlt woöidelda
wäärnähete wastn. Ka sellest muidugi waigitalkse. Umberpöbr—-
dult —rahwale luisatatkse ette, et diktatuurilise wäãewoimuwa—-

litsuse juures walitsewat tode, ausfs ja digus, kuna demokraat-

likku riiki püütakse kjutada köige hullema korruptsiooni mäda-

amülbkana. Igale wigastamata mdistusega inimesele heatks aga
olema päewaselge, et toeliselt on kugu risti wastuoksa, nagu

seda muuseas ka nãitawad hirmsad korruptsivvnilovod Itaalias,
Ungäris ja teistes diktatuuri riikides, mis aeg-ajalt sacmwad
awalikult teatawaks, ehk küll wägiwallawöim püüab korrupt-
siooni igawiisi sumbutada ja warjata. Rahwawalitsuslikus rii-

gis küll kirjutatakse ja koöneldakse wäärnähetest palju rohkem
kui diktatunuri riigis, — just sellepäürast, et poliitilise wabadnse
töttn see on woöimalik. Tegelikult aga sellesama pärast kor-

ruptsioon ei saa nii sügawale junrdunda ega laiale lewineda,
nagn diktatünri sumbunud öhkkonnas.
; Köige paremna meeleg mustasajalised woimuahnitsejad
haaräksid riigiwdimu oma kätte wägibaldse riigipöörde teel.

See on aga seobiurd tosise hädaohugq sest wägiwaldne woimu—-

haaramine wöib loõppeda samasuguse nurjaminekuga, milline

sai saks kornmunmistidele . detsembril 1924. a. Sellehäãrast
ongi „babadussojalaste“ nincanehed aribanud päremats tasu-
tada kandset teed demotkraatliku korra häwitamises. Demo—-

kraatlikn korra lanimutamine — see on „wabadussojalaste“
pöõhiseadnse eelnoõn töelik otstarb ja ainuke eesmärk. „Riüigieln
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terwendamine“, gerakondade korruptsivoni ·wastu woitlemine“
ja muud kolawadsonakoltsud, millega seda eelnn
leha meeldiwale ia sunptrasets pole mundtui tirgantasskuld ja petlik laadareklaam. Nerd mustasajatised woöimnah
nitsejäd vehkendawcd wäga diettetkui rahwa enamus lasets

ennast pimestada sellest kassikullast ja laadareklaamist ning
hääletats selle ebademotraatliku poõhiseaduse poolt, siis an—-
gelks riigiwoöim iseenesest warem wöihiljem nende sülle justnagu —
ussitanud dun. Küll siisalles algaks pöörane korruptsioonja
rahwa xaha lagastamine! 25

Päcwasßelge on aga see, et küi riigiwöium nii woi teisiti
peaks sattuma selle mustasajaliste kamba kätte, siis nemad

ometi ei jaksalsznistki „koöwatkäelise“ hirmuwalitsuse warall seda
woöimu püsiwwalt vma käcs pidada. Kuma nende wäcwoimuwa—-
litsus peals alaliselt seisma söjajallal laiade rahwahubkadega,
kes waid hambaid kiristades oleks sunnitud seda röwsalga
walitsemist kannatama, siis oleks eesti riik seesmiselt äärmi—-
selt noörgestatud ja igaks tosißsemaks wastupanuks wälilstele

hädachtudele täiestü woõimetu. Niisugusel olukorral on waid
kaks woöimalust olemas: emb-kumb kas kommunistlik Wenemaa
neelab selbe noõrgestatud riigi peatselt ära, wõi — mis on palju
töenäolikum — Larkad, Sirgud ja Röugud peawad hädasunnil

albi ja toetust palluma oma südamesöpradelt — salsa Hitberi—-
meestelt, les muidugi ei beeldu neile oma abiandwat fätt

sirutamast. Oma jüngritele ja järcleashhwijatele — Lartadele

ja Sirkudele — majanduslikku, diplomaatlikku, soõjalist ja
muud abi cdes, olels sļs saksa Hitleri-meelstel ütlematahol-
bus eesti riiti liüthitkese aja lestel niiwoõrd omna moju allla saada
jal oma rakukeste wörku mssida, et Eesti loõpulik allaheit-
mine saksa marurahwuslaste sacpatontso ja parunite piitsa
alla woils ühel ilusal päewal toimuda ihno ühegi püssipau—-
guta. Toredeanat arenemistãiku ei oslals satsa hitlerlased ja
Lande?wchri parunid wist soowidagi. :

Sellepärast on ka arusaadaw, mispärast saksa hitlerlasod.
ja meie parunid nii soojo poolchoiuga suhtuwad eesti walba-
dussojalaẽtele“. Nii kirjutas Salsemaal ilmuw Landeswehri
parunite hääãlekandja „Baltischer Beobachter“ 15. sept. 1932. a.:

„Cestimaa rahwuslsiku satksluse ja

wabadussöjalaste wahel pole küll just
ametlitkku liidu-wahekorda, kuid teata—-
wad sümpaatiad ovn salgamatud. Leia—-
wad aset wastastikused mitte-ametlikud
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ja mittesduwadläbiräãtimtjed,jamo
lemirühma ilmawaatelineütsmeel on
wiinud „piiratud wastutusega“ presi-
dendi walimise ühisele tagasilütkami-
sele.“ ne n — -

Olgu tähendatud, et too parunite hääletoru pole weel
kunagi ectsti „rööwriigi“nimesuhu wötnud ilmae hammaste
kiristamiseta — nii sügawalt tema wihlkab cesti riiki ja riigi·
tegelasi. Aga ennäe, kui soojalt ta köneleb eesti „wabadus-
sojalastest“l)

ot
: — —

; Kuid els tee emeti „waboldussojalased“ hirmus suurt lärmi
nöndanimetatud „uussatkslaste“ andisate cest tasumatẽmise
asjas. Kas see ei toõenda, et Larkad, Röugud ja Sirgud on

Loamndeswehri parunite jo muude satkslbaste wihasemad was—-

tased?
TOh ei, mitte pörmugil „Wabadussojalasbe“ lrm „uus—-

sakslaste“ moõisatasu asjas pobe muud kui tühine kömu ja ralh-
wale puru silma puistamine. Et parunitele moisate eest malks-
talse tasu, seda Riigikogu otsustas juba 1826. acstal, wöttes

wastu mdisatasu seaduse. Uhtlasi anti walitsusele digus sol—-
mide tasu asjus exikoikkuleppeid ütksiküte mdisnibkudega soo—-
dustatud tingimuste alusel, niteks pantkirjade wäljalunsta-
misega lühemc tähtaja kestel jne. Ainuke erakond, bes oli

möiẽnilkudele tasumalsmise wastu, olid setsialistid, tes selyta-
sid, et ahaloolistel, tõlblistel ja poliitilisdel kaalutlustel tulbek-

sid möisad wöörandada ilma tasutc. Riigikogu enamus otsus-
tas aga — hoolimata sotsialistide wastuseismisest — moisate
seest tasu matsta. Köigil on meeles, lkuidats sotsialistid tegid
ägedat kihutustööd selle otsufe wastu. ja püdsid rahwalhääãlctuse
teel tasumotkẽmise seadust ära tiülhistada. Kartes rahwahäletuse
tulemusi, kodanlised erakonnad otsustasid oma häũlteenamu—-
sega, et moisnilludele tasumaleẽmis- küsimust poõhiseaduse järgi
üldse ei saawatli rahiwalhääletusele pemna. Nii ji rahwalhã-
Tetus ra ja moisatafu seadused jid jousse. —

Kus olid „wabadussoöjaluste“ tisatörid siis, kni sotsialis-

*) Tallinna wene lehe „Westi Dnja“ kaastöölisele on balti paru-
nite „Saktsa klubi“ abiesimees parun E. von Ma ydell seletanud:
„Wabadussojalaste liidule saksa rahwussotsialistid suhtuwad poole
hoiuga. Kui wabadussöjalased saaksid sunremale möjule riigielus,
fiis loodawad rahwussotsialistid leida nendelt heatahtlikku suhtumist
nii enestele, kui ka üldse saksa wähemusrahwusele.“ („Westi Duja“—
5. aug. 1933.) Oh seda liigutawat soprust ja salgamata sümpaatiat!
Oh seda naaskelt, mis wägise wahib kotist wälja! *
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tid lõd ägedaid lahingnid nende küsimuste pärast?
nad stis ei töstnnd häalt ja ei aidaund tihntnstöößd
tasuta woorandamise heats- Süs need sunred cho
wait nagn silkad.

See näitab, et nad olid moisn-tku
dele tasu maksmisega täiesti nõus.

Nendeseimnetde seaduste ja korralduste põhjal tuli parata-
matult lahendeda möisatasu küsimus ka uussakslaste suhtes,
keda kögu jöuga toetcs j kartses scbsa riigiwalitsus. Kas pole
selge, et„wabadnssojalaste“ praegunne kisa tegemine pole muund,
kui puhahs silmakirjalsus ja kahekeelne wigurdamsne? Kotku—-

lepet, mida eesti rļk oli sunnitud saksa riigiga solmimo uus-

satkslaste midisatasu asjas, ei jellhso enam ükski woõrm ära muuta.

Sellepärast wöib nüüd selle küsimuse ümber teha silmatkirjalist
lärm nẽi palju tkui südoa futsub. Ja mispärast seda lhärmi
mitte tdeha, kui sellega saab wäheteadlikkude inimesta silmis
tekitada petlikku aupaistet, nagu oleks need lärmitegijad ei
tect kui hirmsad parunite ja salslaste wastased.

Kui aga sel lärmitsentisel vletks kü—-

beme wördki tött taga, siis peaksid vmeti
endised parunid ja landeswehrlased
eesti „wabadussõjalasi“ lugema oma

weriwaenlastets ja wihkama neid oma

südame põhjast, nagu nad wihkawad sot-
sialiste.

Selle aseémel näeme, knidäs Landeswehri parunid otse löken-
dawad armastnsest eesti „wabadussoöjalaste“ wästu, kellega neil

olewat „salgämatn sümpaatia“ ja „ilmawaateline üksmeel“. Eks

see ole selgeimats töenduseks, et kogn lärmi tegemine unssaks—-
laste tasn asjas on waid suitsukate ja nurjatn silmakirjalsus.

Samasügune kahekeelsüs ja demagoogia on ka see, kui

„wabadussojalcsed“ laial suul lärmawad wanade asjade üle,
nagu kullafond- summade wäljalaenamine ja lootuseta wolgade
kustutamised Eesti Pangas jne. Eks telkki otsekohe jällegi küsi-
mus: mispärast need lönämehed nüüüd tagantjärgi lärmawad

nende wanade asjade üle? Mispärast nendest siis polnud midagi
näha ega kunlda, kuni need asjad olid walnsateks päewa-
küsintnsteks riigikoguns, ajakirjanduses ja mujal? Tolleaegsete
weüelüste ja ioitluste tuleinusena sai Eesti Panga wildakule

laenupoliititale löpp tehtud ja rida wäãrnãhteid riigielus koõr-

waldätud. Eks olnnd „wabadnssoöjalaste“ jnht Th. Roöuk just
tol ajal, — 1924. ästal, — wabariigi siseministriks. Mis—
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t terar neet tenr el
temalnendeküsimiste harutamise ande era lowãuninagn
Ibetsembriol1991-Agasus eimatsato selle ülenind
tagantjrelenii fuunrt larmi teha. n

Miseestirahwast siis ootab, tui„wahqdnssõjalaste“ kã-

tegatasandatud teed mööda saksa hitlerlased xatsutawad Ees—-

tisse ja panewad scin parunite piitsawalitsusenestimalsma,
seda ei tarwitse pikemalt seletama hakata. Olguainult lühi-
dalt öeldud, et eesti vahwastsiis votakssihitindel jahalasta-
mqtu wäljasuretamine. Algaks suurejovneline meie naa

asundamine saksa natside löögirühma-meestega ja endiste Lan-

deswehri rööwsalkade söduritega, et meie maad köige lühema
aja kestel munta puht-schksa maa-alaks. Eriti peab seda iga
asunik pidama silmas.

Aärmiselt rumal ja lapselik oleks see,
kes arwats, et egas vmeti tümneid
tuhandeid asunikke saa nende kohtade
pealt ärg ajada. ——

Ei niüisuguse tühise asja ees saksa wägiwallamehed jäã pea-
tuma! Samawähe on neile takistuselks ka see asjaoln, et suur
jagn paruneid on oma mdöisatasn pautlehtede näol woi xahas
juba kätte saanud, ja et „nussaksa“ parunid koguni on annud
alltirja, æt uneil pole enam mistisugnseid noudmisi eesti rügi
wastu oma wöörandatud moisate pärast. Ei need asjaolztd ta-
tista saksa wägiwallamehi eesti asnnikke moõisnikult „rööwitnd“
maa pealt ära ajamast! Ennem woib küll arwata, et asunikult
fa toit tema liikuw wara nii woi teisiti ära riisntakse — et
parnnitele malsta waluraha ja „kahjutasnu“ maawöõrandamise
eest. Et maast ja warandusest paljaks riisutud asunik mööda—-
pääsematult langeb näljasurma ohwriks, see mitte üksnes sugugi
ei fohnta saksa wägiwallamehi, waid hoopis selle wastu — seda
nad just tahawad. Nende südame soow on ju see, et eesti rahwas
wöoöimalikult rutem sureks wälja. Seda xruntem saaks siis meie
maa salsa asunitkudega täãis asundada.

4 —

Seda peatks meie asunikud omale
hoolega koörwa taha kixjutama. Teadku
iaa asunik, et toetades „wabadussõja—-
laste“ demokraatia-waenulitku liiku—-
mist, mis on waid teetasandajaks maa-
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deahnitsewale saksa marurahwuslusele
jaLandeswehri parunite piitsawalitsu—-
sele,nad oma käega punuwadiseenes-
tele poomisenöri. —

Aga ka pöliste ostutalude omanilud ärgu arwaklu, et
s awäg iwallamehed jääwad aukartuses peatuma nende pöllu—-

nratbe ja kupitsakiwide ees. Küll leitakse abindud;, kuidas ka

nend lt ära riisuda nende maa ja warandus, et muretseda maad

asundaimniseks hitlerlaste löögiriühmlaste jaoks. Pidagu meeles
igaüts, et saklsa marurahwuslikud woöimumehed ei arwesta
miskisuguste kolbliste ega diguslikkitde kaalutlustega. Ainult
toores ja halastamatu rusikawdoinn on see, mida nemad austa—-

wad ja mis peab koik tüsimused lahendama.
Waat, mispärast hitlerlaste ja Landeswehri parunite lehed

nii soojalt pooldawad eesti „wabadnssöjalaste“ marutagurlist
demokraatia-waenunlitku liikumist. Küll need rahwa röhujad juba
oskawad digesti ära tunda ja aimata, mis nendele on kasu—-
lik! Nad teawad,„t „wabadussoöjalgsed“ on waid teetasandajateks
japinna ettewalmistajateks hitlerlastele ja Landeswehri rööw—-

salkadele. Kas woib teegi kahelda, et nad ka oma rahadega
heldesti toetawad seda liikumist? Kust siis muidu need hiigla—-
rahasunnmnadon saadud, mida „wabadussojalased“ kahel käel

wälja lboobiwad, ujutades oma kihutuskirjandusega, mitme—-
wrwiliste platatitega ja palgaliste tihutuskonebejatega terwe
inaa üle? :

Sihmaspidades koiki eespool kirjeldatud asjaolusid, peaks
iga aus eesti isamaalane lugema oma pilhamatls kohusetks
selgitada oma kaaskodanikkele igalpool, kus solleks leidub
sobiwat wdimalust, milline surma-hädaoht ähwardab eesti

xcihwast, kui parunite ja hitlerlaste palawam südamesoow
läheks tätde ja waba rahwawalitsuslik kord Eestis

weitiseks kokku. Raudteewagunis, nuulitsal, wallamajas,
piimameiereis — igallpool, kus fkuulete halwakspanewat moõni-
tamist rahwawalitsusliku riigkorra kohta ja wäewoöimuwalitsuse
ülistamist, — igalpool tuleb sellele koõige kindlamini ja järsu—-
inini wastu astuda. Kaaln peal on eesti rahwa wabaduns, elu

ja önn! Seal ei tohi keegi külmaks ega loinks pealtwaatajaks
jäããda!a Raske ja hädaohtliku elsituse teewad need, kes „wabadus-
lojalaste“ eelnõu loewad küll wäga puudulikuks, kuid siiski ar—-
wawad paremaks selle poolt hääletada selbepärast, et praegust
pöhiseadust nende arwates on ilmtingimata tarwis muuta. Kui
moöni wast loodab, et edaspidi saab need·puudused uue rahwa—-
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hääletusega àraparandada, siiswoib seẽ lootuskergesti osu-
da petlikuts- Kui „wabadussojalaste' eeinöu wdetakse
wastu, siis on demokraatlik kord Eestis purustatud ja odas-
pidine asjade areng ähwardab minnaomaraudset rada,kuni
ühel ilusal päewal saksa pruunsärgimehed ja Landeswehri
parunid on Eesti peremehed.

Ei ole lahtlust, et meie riigi walitsemise korda tulels dige
pöhjalikult harandada nãimitmestki suhtes. Osalt on seda wäãga
hästi wöimalik teha praeguse poõhiseaduse piirides, mille alusel
eesti rahivas woitles läãbi raste wabadussoja ja ei millestki ra-
jas korraldatud riigi- dahtlemata leidub aga ka poõhiseaduses
monesuguseid puuduseid, mille parandamist tuleks tösiselt kaa-
luda. Utks sellane puudus on nitekls see, et rahwas ei saa otse--
kohese rahwahääletuse teel riigikogu laiali saata. Erakordsetel
aegadel, kus rahwa meeleolud woõiwad lühikese aja kestel jär-
sult muutuda ja riigikogu meeleoludest koõwasti lahku minna,
peals rahwal woöimalus obema wana riigikogut enne tähtaega
laiale saata ja uued walimised toime panna. Aganiihãstisee,
kui ka teised põhiseaduse muudatused, mis woiksid tosiselt kone
alla tulla, pealsid olema asjatundjate poolt pohjalikult bãbi-
harutatud awalikkudel koosolekutel, ajakirjand-ses, kongressidel
jne. jne. Ainult siis saab pöhiseadus toõepoolest parandatud,
aga mitte halwemaks mundetud. —

Seda hpoõhiseaduse eelnõu, mis nirñüd tuleb rahwahãäletu-
sebe, pole aga mitte kusagil awalikult söelutud ega läãbikaalutud.
enne kui ta esitati riigikogu juhatusele — rahwahãletusele
panemiseks. Isegi „wabadussoõjalaste“ kongressile ei antud wõi-
malust selle kohta oma arwamist awaldada, kas teda wast ei
tuleks ühes wöi teises punktis muuta. Neli meest olid sala—-
mahti eelnou üle4pea-kaela kobku klopsinud ja kolm-—neli päãewa
enne kongressi riigikogu juhatusele· äraannud. Kongress woõis
seda ainult tagantjärgi tdeatawaks wotta, ilma et talenam
wälhematki woöimalust oleks obnud ühtegi komma wöi semikoo-
loni parandada. Pärast näidatigi asjatundjate poolt digus-
teadlaste seltsides ja digusteadlaste pãewal, et see eelnõu ãhwar-
dabriigi walitsemise korra hoopis sassi ajada, kuna temas pei—-
tub suur hulk wastolusid ja arusaamatusi, nagu sellase üle-pea-
kaela tehtud töö juures teisiti ei woöinudki olla. Nii tahetakse
„parandada“ riigi kõige tähtsamat seadnst, mis on kogu riigi-
eln aluseks ja wnndamendiks! Ja rahwal pole köige selle kohta

mund öelda, kui hääletagn embkumb kas poolt wöi wastu!

Raske on vmale etteknjutada jöhlramat ja hoolimatumat ümber—-
käimist rahwaga ja awalikn arwamisega! 7



parandada,— ras soe poleometi· Aorda hulletty —

diktatur“ ja walijate wägistatmine? Kas soe jcillegi ei pal- —
jasta päcwaselgelt, kitiwörd „wabadussöjalaste“ ränstantine
„eralkondade korruptsiobn“ üle onläbi jaläbi sihmckirjalik jo
seesmiselt tkis walskustningkahokeelsust? Aga need inimesed
ise konelbewcid weshutval sinil aususest ja „riigiel terwenda-
misest“! —

Me oleme agakaljukindlult weendunnd, et „wabadus-
söjalaste“ wolts ja kahekeelne demagoogia oömetiei jaksa neid
ihaldatud eesmärgile wiia. Eesti rahwa elnjönd ja elutahe
pole mitte weel mnrdunnd. Me tėine, et meie rahwas oma
sügawamast hingepöhjast armastab wabadust ja wihkabhitler-
laste ning Landeswehri parnnite piitsäwalitsust, mida „waba—-
dussoöjalaste“ ninamehed — kas täãie teadmisega, woi ääretn

rumalnse ja wastntamata kergemeelsuse pärast — tahawad
eesti rahwale kaela kisknda. Sellepärast sülitab eesti rahwas
köige sunremapölastusega oma sunst wälja selle mnstasajaliste
woöimnahnitsejate bamba, kelle kogn tegewuns pole mund, kn

haua kaewamine wabale eesti rahwale. Nende pöhiseaduse eel-
nöu suhtes ei tohi ühelgi eesti isamaalasel, ühelgi ansal eesti

kodaniknlolla teist seisunkohta, kui

hääletada sellele wastu
ja teha köige energilisemat kihntustööd, et köik kodaniknd ilmuk-
sid 14., 15. ja 16. olktoobril hääletamise kastide jnure ja hääle-
taks selle eelnön wastu.

Pidage meeles: iga üleliigne hääl
selle eelnoun wastuvn ühets üüleliigsetks
telliskiwiks selles müüris, mis peab
eesti rahwast kaitsema Laudeswehri ba-
runite hädaohu wastu! Mida körgemale
2— —

—
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„wabadussöjalastelt“?
üts kirjastuseühing on pööranud rea kultuurtegelaste poole

järeleküsimisega, küidas nemad suhtuwad „wabadussoöjalaste“ liikumi—-
sele. Saadud wastuste hulgas, mis peatselt ilmuwad trüükis, wäärib
Jsuurimat tähelpanu Eduard Wilde oma. Tolle kirjastuse ja Ed. Wilde

lahkel leal awaldame siin selle wastuse — ruumipundusel weidi
lühendatult. Nagu näeme, langeb eesti kirjanduse suurmeistri hin—-
nang „wabadussojalastele“ täpselt ühte käesolewas raamatus antud
hinnanguga. Olgu jrrelisatud, et Ed. Wilde on hea asjatundja polii—-
tilistes tküsimustes, ntida tema on pöhjalikalt tundma öppinud wälis—-
maal maapaos clamise agastail.

Ed. Wilde kirjutab:

; „Kas on fashisur nmeie niinirretatud wabad: ssöjalaste liikumise
kujul meie oludes loomnlit? Kahllemata, kui wotta see liikumine

sellena, mis on fashism mujalgi, nimelt haiglase nähtengn. Sest
els ole meilgi omajaga neid oliuseid, kes on pöruntada saannd maa—-

ilmasojale järgnetud ümberpäisatustest majanduslikul ja sotsigalsel
alal. Wägiwallale kalbuwad au- ja woöimuanhtned hüsteerikud neile
omase energiaga on haranund jußtide!s, nende sugestioonile kergesti
alistuwad neurasteenikud moodustawad sunrema osa nende poolda—-
jaist, luna teine osa rekruteerub katselisist seiklejaist, kriminaalseist

saagitsejaist ja tawalikest passipoistest. Kaļ Satsamaagl just majan—-
dusiitult lasstatud ja sotsigalselt deksasseeritud kodanline kesttiht on

see, kes andis ja anncb Hitleri armcele selgroo, siis etendawas meie
Sirgnkese wäes peale waraliselt allakäinute töhnsat osa samast ühis-
konnatlassist pärit elewad „balja oksa“ otsijad — köik need noored
pettunud, keda paiskawad mete kesicoolid ja ülikool igal poolaastal
iseseiswasse ellnu, ilma et neil leiduks wöimalust nende haridusele
wastawats teenistuseks, liiati weel loodetud heaks härrasmehe kar-
jũũrits. Niüisuguseil· ainelise pundusega lootusetult rabelewaile des-
peraadodele on teretulemast iga liikumine, osgu see nii rumal kni
tahes, mis totab laiadest demagoogi-koöridest mürtsuwat löppun köi—-
gele olewale ning hiilgawat algust ja iga kösigele tulewale riigis.

Poeliitilifelt enamasti wöhitud, on need paremuse lootjad sõgedad
imenskujad: tüilap „Duce“ teeb! Et selle „Duce“ ja tema käsilaste kö—-

ned ja kirjutised kubisewad läega ?kotsutawaist tobedusist, walelikest ku—-

jutlusist, petlitest lubadusist, fseda imeuskunja tunnetada ja taibata ei
tahngi, luigi ta eht jatsats. Ta unidkui joolseb lötsutades oma ime—-

tegijaile järgi ja röögibr „Heil! Heil!“ Mis on ammu teada köigile
maailmale, see ei saa sellisele sogedale kunagi teatawaks, et nimelt fa—-
shistlit Itaalia poeb trunisti kansa köiki riitlike hädasid, ntida pöe—-
wad teisedki riigid, et ta wölad rapiidselt kaswawad, et tööpuundus te—-

mas vn wördlemisi suurem kui moöneski mittefashistlikus riigis, — et

fashistlik Itaalia näitelks on derrokraatlikuja parlamentaarfse Prant—
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susmaaa koörwal waid heet suhn elaw kehwik. Ja seda 11-aas—-
tase fashistlikh joöupingntuse ning „imetegemise“ järele!“ Samuti
wöiksid meie järeltehtud fashistid teadlikud olla tösiasjast, et Sak sa—-
maal ikka enam pinda hakkab woöitma pettumussealse imetegija
suhtes, kes tegemist teeb aiwa tühitillukeste opereti-„imetegudega“
(nagu raamatute poöletamine awalikel platsidel, kodanike aarialise
päritoln unrimine, laennandminepruutparidele/ idiootide sterilisee—-
rimine jue.), tuna wähemat kui algustki pole tehtud nende
suurte, poöhjapanewate uunendustega, millegn meelitati masse
rahwussotsialistlikktn mörda, nagu suurkruntide riigistamine sise—-
kolonisatsivoni tarbeks, pantkade natsionaliseerimine, sunrejooneline
töömuretsemine köigile“ ja palju muud. Pettunud ollakse

samuti jumaldatud„Führeri“ wälispoliitikast. Laialöualiselt töotatud
Versailles'è lepingu purustamisest, mis mun seas pidi „kolmanda
riigi“ taardilt kustutama wihatud „Poola koridori“, on waheajal
saanud häbclik wiiksatus, et Salsamaa enne kümmet aastat ei taha
(see on: ei jöna) „Versailles'i diktaadi häbiplekkide“ kustutamisele
asuda. Aga kindlasti ei jöna ta seda soõjalisel teel ka kümne aasta

pärast, sest Saksamaa on, tänn rahwussotsiglistlikule reshiimile,
kaugeteks aegadeks nii hiilgawalt isoleeritud, nii tihedasti ümber-
piiratud waenulikest wöi wähemalt mittesoöbralistest riikidest, et
sda wöiks talle ihatud loorberite asemel kergesti tuna une ja palju
kibedama rahudiktaadi. Satsa wälispoliitilistele fioskodele paneb tipu
otsa tema wahekord Austriaga. See wäike hömumaa, mis enne

Hitlerit waimustusega propageeris ühteliitumist suure saksa waba—-
riigiga, ei taha sellest enam kuuldagi, waid on rahwussotsialismile
sulgenud kiẽ uksed ja aknad, sest ta ei tihka kaasa teha Saksa langust
iguseriigist keskaegsesse barbaarsusse. Wäike Austria ei karda Saksa
suurriiti, teades, et riik, kes enam kui poole oma kodanikest sigusli—-
kult on ära wägistanud, seisab sawist jalgel. Ei karda Hitleri Saksa-
maad ka suma wäitke Tshethoslowakkia. Isegi tilluke Läti julges Sak—-
sale toona näidata hanibaid. Napoleoni ajast saadi!? ei ole satsa nat—-

siovni prestiish näinud nii madalat taset kui praegu.

Mis saaks küll waese Eesti prestiishist, kui wastutustundeta
dentagoogial ja poliitilisel nürimeelsusel lühets korda teda hitlerlikuts
„totaalriigiks tasalülitada“- üks on kindel: need demo!raatlikud
riigid, kes meid meie wabadusesöjas aineliselt aitasid ja moraalselt
toetasid, jätaksid meid moönes tulewases soöjas külma rahuga köigest
sellest ilma. Unt wälislaenu me enam kusagilt ei saaks. Meie liit

Lätiga laguneks, meie soöprus Sobmega jaheneks nullpunktini. Me
oleksime eraldatud nagu rott löklsus.“ —

Edasi kirjanik näitab, kuidas „wabadussoöjalaste“ siikumise lewi—-
kuks on kaasa aidannd see, et wäikeste olude töttu meie parteieln vn

weel wäga wiril ja andekaid parteitegelasi riikliku ja sotsigalse südame—-
tunnistusega on wäga wähe. Ka praeguse walitsuse tegewus on palju
kaasa aidannd Sirk-fashismi lewikuks. Edasikirjani? jatkab:

„Arwustades meie erakondi ja walitsusi on poliitilisel woöhilul
kohe argument westitaskust wäljas: demokratism on süüdi!
See on otse seesama, kui wäãidaks keegi: kirik on süüdi, et pastor hal—-
wasti jutlustab! Asi tunmneb lihtsalt selles, et eesti kodanlus weel
demolraatlik olla ei sunda ega oska, ta peab seda alles
öppima. Ta on weel wärskelt pärit moonakluse koltkadest ja-laane-
körbedest. ; tn;
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Aga tas siis need, kes meie erakondi ja nendest koostatud walit-
susi nii üleolemalt tahawad asendada, — kas siis meie „wahadussoja-
lased“ on parit tuskilt mujalt“ Kust künast on nemad siis riigi—-
mehelisi tarkusi ja woorusi joonud, et woida meid nüüüd korraga pare-
mini walitseda? Nende juhid on tuntudkui isikud, kelle waimne
kwalifikatstoon ei ületa üühegi suhtes kestyärasuse halli taset, tipub
aga inone suhtes jääma kaugele alla selle· Kui mitte teatud kasarmu—-
tultuuriga rahwad maailmasoöjast saadit poliitiliseltnii kohutawalt
peleks rumalbunñud, siis poleks meil praegu fashistlikku liiku—-
mist, sest rumalus on antud aegadel nattushaiguseks ka muidn täie

aruga rahwaste alawäärilistele osadele. ; ;
Millist hädaohtu näen „wabadussoöjalaste“ liikumises waimu—-

elule, demokraatiale, Eesti iseseiswusele?
See liikumine seisab meie ees — ühel käel landeswehrlik

parun, teisel täel kaasakutsutud papp. See koalitsivon on pro-
gramm. Ja see programm on sitikmust tagurlus. Pääseb see
koalitsioon oma programmiga wöimule — olgu
legaalsel, olgu wägiwaldsel teel —siäs lüüatkse
meil kohe köigist tornidest surmakella wabale
waimunelunle ja demokraatiale ning kord hiljiem
riiklikule ifseseiswusfele. Kpdanikust sanb nlam.

Politsei hitlerliku komissari näol kirjutab rügialamale täpselt ette,
kuidas ta peab motlema, koönelema, kirjutama, teretama, köhatama,
nina nuuskama. Kes ei pareeri, see antakse rawimisele sadistliku
„abipolitsei“ tätte ja saadetatse, kui tal weel pisut hinge sees, järel-
rawile kuhugi koonduslaagrisse. Nii walitsetakse, kui on ergkonnad
tapetud, et sagks walitseda tapjate erakond üksinda. Ja ilma mil—-
legi kontrollita. Sest ajalehti toimetab sama walitsuse politfei ning
Riigikogn peab igawest puhkust.

Siis nalles, wnaene exrsti, tnat opitsid
tundma, mis on korruptsioon! Egasasiis enam
küsida tohi, kuhun sinn mnaksudenn wüälijapressi—-
tud kroonid lähewad. Sina muudkui maksa
ja pea löõnad. Kui söandad Toompeale ronida ja
wiätsatada, siis läheb sul nagu Anija meestel
75aasta eest. Sest ihunuhtlus, kallis wend, see paruniteriigi
peamine kultuuritunnus, on Saksamaal seaduslikult maksmas, ning
Satsamaalt tulewad ju meilegi koik head asjad, nagu adwokaat Sirgu
ja erukindral Larka kogu ürituski Eesti riigi hunniseerimisels. Kui need
päewad minu önnetuma Eesti üüle peaksid tulema, siis löö silmad
maha haritud maailma ees ja nutan häbä pärast, et olen eestlane.

„Kas ja kuidas selle liikumise wastuwoidelda? Muidugi wöidelda,
ja waimurelwadega wöoidelda. Waimuwöitlus lakkab alles siis, kui

tullatse füsilise wägiwallaga. Sellele pannakse sama relw wastu, kui
riik peaks unustama oma pöhiseadusliku kohustuse tüüril olewa walitsuse
noörkuse wöi oimetuse pärast. Ega me sakslased ole, et ajame lõdisedes

FHitlerite pusti, kui bandiitide tügid juba meie taela toditawad.“
Ed. Wilde mehistele sönadele olgu weel järgmist juurxelisatud.

Eesti „wabadussojalased“ loewad kangesti „isamaalikuks“ ja
„rahwuslikuks“ toöike seda, mis wabas Eestis riigielu alal kordasaa—-
detud, halwatspanewalt maha kiskuda ja hästi paksu pori sisse tallata,
teiselt poolt agafashistliku dtaalia „sacawutisi“ koigil aladel taewani
ülistada. Töelikud arwustiku andmed aga näitawad, et
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köitkidelabadel on Eestiriigis iesie s—-
wnuse ajal tehtud rohkem ülesehtawat töüöde kui
Jltaalbias sama ajakestel (muidugi tkui ei jäũeta arwesta-
mata, et Itaalia on enam kui 40 korda Eestist suurent). Meil on
eostatud maareform — üks suunremaidjasügawamaid Euroopas: On

asutatud ligemale 50.000 unt pollupidamise ütsust. Selleks on riik
kulutanud aukartust äratawad summad. Sellele laiaulatuslikule refor-
mile pole Itaalial mitte midagi körwu seada maaolude korraldamise
»alal, mis Itaalias pole taugeltki ·hiilgawad. Aga ka maaparanduse
ning üldse pöllumajanduse edendamise alal on Eestis woördlemisi roh—-
kem ära tehtud, kui Itanlias. Needmönisada footalu, millega Mus—-
solini öuelaulikud teewad „Duerle“ sunresuulist veklaami, on tühine

äpe sunre Itaalia kohta. Ka chariduse, kooli ja muude alade kohta
wöib sedasamakinnitada.

—

Arwesse wötta tuleb agaweel seda, et eesti riigitegelased alus-
tasid riigi loomist täitsa paljakäsi ja ilma rahapennita, ja et meie

maa oli soöjast, rewolutsioonist ja okkupatsioonist rãngasti ära laasta-
tud, kuna Itaalia vn wana riik ja hulga wähem kannatas ilmasöjast.
Eesti riigi wundamente rajades tuli samal ajal pidada rasket waba—-

dussöda. Kui koöike seda silmas pidada, siis oletks küllalt pohjust
teatawat uhkust tunda selle üle, mis Eestis sellest hoolimata on

kordasaadetud. Mujal maailmas isamaalased ja rahwuslased kiidawad
oma isamaa saawutisi ja katsuwad neid isegi suunreks puhuda. Gesti
„wabadusssjalastest“ „isamaalased“ talitawad aga risti wastupidi.

Piibel jutustab Nvna poegadest— nemad hirwitanud oma isa
üle, kui see joobnult poörisse kültkus Cesti„whabadnssojalased“ trum—-

pawad Noa pojad weel kaugelt üle: nemad ise töttawad oma isamaad
halwakspanu poriga üle walama ja hästi mustaks määrima, —

Liiati weel päris ülekohtuselt, — ja silmanähtawalt
walmistab niisugune sadistlik toiming neile wäga suurt hingelist
löbu. Seda näeme nende häälekandjast, mille weergudel wäsimatult

korratakse, et „riigi ja rahwamajanduse alal ei ole Eestis mitte
midagi positiiwset loodud“ ja meie wabariik olewat „nagu möni
kraawijooksnud logu“. Warematel aastatel woöis niisu-
gust ilmselt pahatahtlikku, ülekohtust ja halwakspanewat eesti riigi
mönitamist leida waid Landeswehri parunite Saktsamaal ilmuwates
hääletorudes. Nüüd on parunitele siginenud trunu abimees eesti
„wabadussöjalaste“ näol. —

Aga kas wöib „wabadussoöjalaste“ juhtidelt midagi paremat
oodata? tks wanasoõna ütleb: iga lind laulab nii, nagun ta nokk vn

loodud. Kas wene ajalkeegikunlis midagi Andres
Larkast? Kas on see mees wene ajal sörme otsakestti liigutanud
miskisuguse isamaaliku woi rahwusliku eesti asja heaks? Sellest pole
keegi mitte midagi kunlnuitd. Teenis waid truuilt wene saari. Cesti
isamaa tuli mehel alles siis meelde, kui ssjast tüdinenud wenesoldatid
hakkasid ohwitseremaha tapma. Kunt eesti viigilt fai hiiglapensivoni,
oli rahul, kui aga kehw riik oli sunnitud pensiooni kärpima, stis hakkas

märatsema ja lapuat tegema. Kuiwoörd Roöngünl isa-—
maka onnja käetätitfeisabsüdame lühedatk —eks
fellest könele l detfember 1924 küllett selget

Ae ett! Rüsugunevn uende meeste „isamaalfus“ Pole imestadaet
parunid on nendest nii waimustatud.— —
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