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Imperialistide wõitlus
Balkanitel.

MoldaawL Nõukogude
wabariigis.

Rahwnswahelife kodanluse
uus prowotatsioon.

Nöukoguwöimu esitaja Albaanias seltsimees

Krakowetski jõudis Albaania Päälinna Tirani.
Inglise esitaja Albaanias Pani ühes Itaalia
ja Serbia esitajatega Albaania walitsusele
ette, et kui wiimane nöukoguwöimu esitajat
Albaaniast wälja ei aja, hakkawad nad Al
baania walitsuse wastu tegutsewaid mässa
jäid toetama. Juhtumisel aga, kui nõukogu
wöimu esitajat wastu ei wöeta, lubas Inglise
esitaja mässajate Pääletungimise seisma panna-

Et Albaania valitsust raskest seisukorrast
päästa, lahkus nöukoguwöimu esitaja «Al
baaniast.

Sotside JnMsMiiic
istasg.
Rahwasteliidu asjusBrüs j e l i st, 6. jaan. Teise Inter
natsionaali ja Amsterdami ametühisuste
Internatsionaalide büroode puhkepäewasel
istangul arutati Genfi protokolli küsimust.
Selles asjus wõeti wastu järgmine reso
lutsiv on:

„Et küll Genfi protokollis - on mitmed
puudused, teatab konwerents, et ta siiski
tähendab edusammu üleilmse rahu kindlus
tamises. Konwerents tunnistab, et kui
protokoll ei saa kinnitatud ja ei saa kokku
kutsutud konwerents sõjajõudude wähenda
mise asjus, siis katsuwad üksikud riigid
oma julgeoleku kaitseks liituda salajaste
lepingute alusel, mis suurendab sõja tekki
mise hädaohtu. Mõlemate Jnternatsio
naalide ühine istang tunnistab, et wõitlus
Genfi protokolli kinnitamise eest on kõigi
tööliste ja sotsialistlikkude organisatsioonide
ülesanne".
Sõjakäik Inglise tööliste Partei
wastu.
Purcell ja teised Wenemaal olnud Inglise
ametiühisuste saatkonna liikmed ei ole weel
kohale jõudnud. Teisipäewal arutati ka tu
lewase sekretariaadi asumise koha küsimust.
Saksamaa ja Prantsusmaa saatkonnad
nõuawad, et sekretariat saaks Londonist üle
wiidud teise kohta, sest praktilises töös tee
wat see raskust. Kuid selle nõukogu õigeks
põhjuseks on kartus, et Inglise tööliste
partei, kes paljudes küsimustes seisab pahe
mal pool -kui teised Euroopa sotsialistid,
wõiwat awaldada sekretariaadi pääle mõju.
.Wene" saatkonnad näitawad kah
hambaid.
On buwitaw, et kõik „Wene" saatkon
nad: wähemlased, sotsialistid-rewolutsionää
rid, grusiinlased, eestlased ja teised astuwad
üdiselt Inglismaa tööliste partei wastu
wälja.
Et küll Inglise saatkond üksinda, kuid
siiski wiis ta läbi oma seisukoha sekreta
riaadi asumise koha asjus, mis Londoni
jääb.

Nöukoguwalitsusest ei Pääse mööda.
Üks silmapaistwamatest konwerentsi liik
metest seletas Rosta kirjasaatjale:
„Ka siis, kui ei puudutata- Wene küsi
must, tundub kogu aja, et Wenemaa mõju
awaldub iga arutatama küsimuse taga.

Kominterni täidesaatwa komitee
sekretariaadilt.
Jugo-Slaawia walitsuse lehtedes awal
datud „ leping" Kominterni ja Kroaatia
wabariikliku talupoegade partei wahel on
jäme prowokatsiooniline wäljamõeldus.
Komintern ei ole selle parteiga ehk Radi
tshiga läbirääkimisi pidanud. Kominterni
esitaja ei ole kunagi alla kirjutanud lepin
gule Raditshiga ehk mõne teise selle partei
esitajaga. Samuti ei ole üheski Komin
terni orgaanis ehk tema aparaadis esitajat
ehk kaastöölist Smirowi ehk Smirnowi.
Awaldud dokumendi sisu käib 3. kongressi
21 tingimise wastu, ja on kokkuplätserda
tud mõne kirjaoskamatu politsei agendi
poolt.
Kominterni täidesaatwa komitee
sekretariaat.
Moskwas, 5. jaan. 1925.
Jäme wale.
„Lepingu" mõte on juba iseenesest mõt
tetu. Kominternis on üle 50 partei, kuid
ühegagi neist ei ole Komintern lepingut
teinud. Parteid astuwad Kominterni wa
batahtlikult ja nende wahekord Kominter
niga määratakse ära mitte „lepingutega",
waid resolutsioonidega ja määrustega rah
wuswahelistel kongressidel, kui ka nende
poolt walitud orgaanidega (täidesaatwad
komiteed j. m.). Mis puutub Raditshisse,
siis ei ole temaga mingit lepingut tehtud,
ega ole tema ka kunagi Kominternis olnud
ja läbirääkimisi pidanud ei täidesaatwa
komiteega ega selle üksikute esitajatega.

Peab üldiselt tunnistama, et JugoSlaawia walitsuse dokument on jämedam
ja rumalam, kui isegi Inglismaa „Sinow
jewi kiri". Päälegi on selle dokumendi
awaldamise aega palju halwemini walitud
kui Inglise wanameelsetel. Missugune
korralik waledokumentide sepitseja awaldab
sarnast dokumenti terwe kuu aega enne
walimisi see on aeg, kus küllalt wõi
mälust on selle waledokumendi sepitsemist
selgitada walijatele. Ehk wõib olla on
see dokument niiütelda esialgne ja JugoSlaawia walitsusel on tagawaraks weel
teisi „walelepinguid", mida awaldatakse
alles walimiste eel? Igatahes on täie
line õigus arwata, selle järele, kui likwi
deeriti niinimetatud .patsifistlik ajajärk",
ja pöörati S. N. M. Liidule awaliku
pääletungimise poole, oleme meie ka sattu
nud wale „Sinowjewi kirja" ajajärku ja
need waledokumendid lähewad ikka järjest
häbematamaks.

Kominterni täid. kom. sekretäär
Ember-Dro.
Waledokument walmistati JugoSlaawias
Inglise walitsuse poolt walmistatud
„Sinowjewi kiri", mida nii osawalt kasu
tasid wanameelsed, ei anna rahu ka teis
tele. Seekord katsus seda kogemust kasu
tada Jugo-Slaawia kodanlus oma parla
mendi walimisteks. Jugo-Slaawia „Si
nowjewi kiri" wabritseeriti lepingu mäol
Kominterni ja Kroaatia talupoegade partei
wahel.
„Lepingus" on 22 punkti, mis on suu
relt osalt maha kirjutatud 21 tingimisest
kommunistlikkude parteide Kominterni astu
misel, ainult teatud ümbertöötamisega Ra
ditshi partei jaoks, et sellega seda parteid
ülikommunistlikuks kujutada ja õigustada
selle wäljaspoole seadusi kuulutamist. Kuid
„eesli kõrwad" paistawad selles dokumen
dis liig selgesti wälja. Nimelt ei ole sel
dokumendil kuupäewa. Kominterni poolt
on „lepingule" alla kirjutanud Sinowjew
ja keegi Cmirow, kuna aga Kominterni pre
siidiumis ega sekretariaadis ega kogu Kom
interni täidesaatwa komitee aparaadis üh-

tegi Smirowi nimelist ei ole. Ühelgi
Kominterni poolt wäljaantud dokumendil
ei ole allkirjade ees sõnad .Kominterni
eest", nagu seda nimetud „lepingus" on.
Ralitvuswahelise talupoegade nõu
kogu teadaanne.
Ühenduses Sinowjewi kirja võltsimisega
teatas rahwuswaheline talupoegade nõu
kogu avalikult:
Raditshi partei on üks osa rahwuswa
helisest talupoegade nõukogust, mida hari
kikult nimetatakse talupoegade internatsio
naaliks. Rahwuswaheline talupoegade nõu
kogu teatab kategooriliselt, et mingisugust
lepingut ehk kokkulepet Kominterniga ei ole
ja olla ei wõigi. Komintern yn organisat
sioon, mis koondab oma ümber ainult kom
munistlikke parteisid. Raditshi partei pole
kunagi sarnane olnud. Ta wõis olla ja
oligi rahvusvahelises nõukogus kui orga
nisatsioon, kelle ümber kogusid talupoeg
lised, mitte aga kommunistlikud kihitused.
Tema seadis oma liikmeks wastuwõtmisel
üles need tingimised, mis wastu wõeti
esimese rahwuswahelise talupoegade kon
werentsi resolutsioonides: Tunnistada tar
wilikuks wõidelda maa andmise eest, rahWaste wabastamise eest, tööliste ja talu
poegade walitsuse eest, wõidelda sõja wastu.

Kuid igal maal kaswab talurahva lii
lumine, wabastades end kiirelt kodanliste
part-ide mõju alt. Ikka võimsamalt kas
wab tung rahwuswahelise talupoegade'nõu
kogu peole. Samal ajal kaswab kodanliste
walitsuste hirm selle liikumise ees. Nad püüa
wad talurahwast ära hirmutada poliitika
teelt. Selles wõitluses (ei wali nad abi
nõusid. Teaewusesse tõmmatakse ka kirjade
wõltsimised.

Jugo-Slaawia walitsuse poolt uuesti
meisterdatud kiri: ..Kominterni eest," on
allakirjutatud kellegi Smirowi poolt. Kuid
meie teada ei ole Kominternis ühtegi Smi
rowi nimelist isikut. Nähtawasti pool kir
jaoskamatu wõltsija segas ä7a Smirowi
Smironwiaa, kes on rahwuswahelise talu
poegade nõukogu presiidiumi liige ja sek
retäär.

Sm. Smirnowil pole aga mingit ühist
Kominterniga ja sellepärast ei wõinud ka
allakirjutava .Kominterni eest". Kominterni
ja rahwuswahelise talupoegade nõukogu
wahel pole mingisugust üksteisest ärarippu
wust, mingisugust organisatsioonilist sidet.
Need on kaks rippumata, iseseiswalt tööta

Nõukogude Moldaawia punane söjawägi
annab nöukoguwalitsusele punast wannet,
lubades wabastada rahwuswähemusi wälja
maa kapitaali ikke alt-

Jugo-Staawias saadeti
laiali talupoegade partei.
Raditshi arreteerimine.
Miinist, 6. jaan. Kroaatia talupoe
gade partei juht Raditsh arreteeriti Sag
rebos, oma äia Koschutitshi majas. Arre
teerimisel olewat leitud Raditshi sala ar
hiiw. Jugo-Slaawia siseministeeriumi tea
tel leitud dokumentide hulgas on Make
doonia liikumise juhi Todora Aleksandrowi
kiri, samuti ka kir;awahetus Talupoegade
Internatsionaaliga Moskwas, kusjuures
mõnele kirjale on alla kirjutanud Smirnow
ja Krassin.
Politseinikkudele ei wastata
Wii n i st, 6. jaan. Raditshi partei
arreteeritud juhid ei wastanud politseinik
kude küsimuste pääle ja awaldasid protesti
saadikute puutumatuse õiguse rikkumise
wastu.
Wastasrinna protestMiinist, 6. jaan. Jugo-Slaawia was
tasrinna parteid jatkawad protesti Pa
schitshi walitsuse sammude wastu. Demo
kraatide juht Dawidowitsh teatas, et wa
litsuse põhiseadust rikkuwate abinõude jä
reldusel ähwardab riigi ühtlust ja julge
olekut tõsine hädaoht.
Söjawägi on walmis.
Wii n i st, ö. jaan. Raditshi partei
laialiajamisega ühtlasi seadis Paschitshi
walitsus sõjawäe wõitluswalmis ja kut
sub 28. jaanuariks, s. a. 4 päewa enne
walimisi kuningliku kaardiwäe kokku, kuhu
on koondatud walitsusele ustawad mehed.

wat organisatsiooni.

Ainult wõltsija ja tema peremehe JugoSlaawia walitsuse jultumus ja rumalus
wõib minna sarnase pimeda wõltsimise

Sõjakäik kestab edasi.

pääle.

Kroaatia talupoegade partei astus Talu
poegade Internatsionaali 1924 a. suwel.
Rahwuswaheline talupoegade nõukogu ega
ka Raditsh ei teinud sellest saladust. Sellest
teatatati igale voole awalikult. Rumalalt ja
toorelt töötab Belgradi masin, kuid JugoSlaawia walitsus pole nõudlik. Ta on
walmis igasuguse jõleduse pääle, et aga
mahasuruda talurahwa iseseiswat liikumist.
Põhjendamata wõltsimise kaudu ajas laiali
Kroaatia wabariigi talupoegade partei,
arreteerib tema jubte, hävitab kandidaatide
nimekirju parlamendi walimistel, sellega
kõrwaldades Kroaatia talupoegi walimisteli.
Mitte üksi Kroaatia talurahvas, waid
kogu ilma talurahwas hindab selgelt neid
wägiwalla aktisid, saab aru, et kõigil
talupoegadel on tarwis weel kindlamalt,
kui varemalt, koonduda Talupoegade Inter
natsionaali ridadesse.

Rahwuswahelise talupoegade
nõukogu pcäsekrctariaat.

Kommunistide arreteerimised Lee
duumal.
Kow n o st, 6. jaan. Poliitiline polit
sei teatab, et ta awalikuks on teinud Scha
wesiewi raioonis mitmes paigas laiaula
tuslikke kommunistlikke organisatsioone. Selle

eesotsas seisid kommnoorsoolased. Leiti hulk

kommunistlikku kirjandust, samuti palju sõja
riistu.
Kaitsepolitsei teatel kawatsesid kommu
nistid mässukatset korraldada, esimeses jär
jekorras oma alla wõtta kõiki riigi kesk
asutusi Kownos ja Schawlis. Juurdlus
materjaalist wõib näha, et Kownos oli
400 inimest, kes walmistasid end wäljaasLumisele. Selles asjas arreteeriti 30 ini
mest.

Kow n o st, 6. jaan. Poliitiline polit
sei toimetas terwe rea arreteerimisi Ja
nischki ümbruskonnas. Läbiotsimisel leiti
hulk kommunistlikku kirjandust. Mnngistati
16 inimest.

2

G fr « f i

Nelianäewal. 8. jaanuaril a. Rr. f>
Himukate Eestilt.

ZMm Him loämü

Tõstame töõwiljakust. parandame
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walmistuft.

„Enamluse hädaoht" ei hulgu Euroopas
enam tondina ringi, waid see on saanud
juba reaalseks j jõuks, mida igaüks oma
silmaga näha wõib. «Enamluse hädaoht"
ei ole enam mitte ainult paljas hädaoht,
waid see on juba jõud, kellega senine maa
ilma walitseja kapitaal rehkendama peab.
Ja ta rehkendab oma wastasega, kapitaal
näeb. et see wastane tugew on, et wõitlus
selle wastasega äärmist jõupingutust ja
sõjalist kawalust nõuab. Ja kapitaal hak
kab aegsasti ennast selle wüitluse wastu
walmistama, hakkab oma jõudusid koon
dama.

Kui Chamberlain omal aial Euroopa
reisu ette wöttis, tähendasime meie, et selle
reisi eesmärgiks on rahwuswahelise kapi
taali jõudude kogumine Wenemaa töörah
wa wastu. Seda näitasid mitmed tun
nismärgid, kuigi ametlikult enamluse was
taste jõudude mobliseerimisest kellegile ei
teatatud. Meile ei olnud seda tarwiski,
sest teadsime, milleks „liitlnsed" oma jõu

Tööpalk tuleb wälja anda täpselt. Tööwiljakuse tostmme on
noukoauwalitsuse pää ja otsustaw ülesanne. Tema layenoa
misega on seotud kõik töölised.
Tööpalga kasw on ülekaswanud tööwil
jakuse kaswust. Päewaülesandeks seisab
meil: tõsta tööwiljakust, laiendada ja oda
wamaks teha walmistust. Sel puhul on
kõrgemad riiklikud asutused saatnud terwe
rea asutustele ja am.-ühisustele ringkirja,
kus seda küsimust käsitatakse.

Üheks tööwiljakuse tõstmise abinõuks on
tõsta walmistuse tehnikat.
Teatud lühikese aja wältel on waja me
haniseerida walmistust, õigelt korraldada
ettewõtete sisseseadeid, sellega lihtsustades
ja koondades saaduste toimetamist ühest
töökojast teise.

Walmistuse tõstmiseks tarwisminewaid
abinõusid peawad andma ettewõtted ise.
Igasugused tehnilised parandamise küsi
mused, walmistuse uuendamise ja ülesehi
tamise küsimused tulewad läbiarutada selle
kohaste! nõupidamistel. Osa wõtma tuleb
kutsuda neile nõupidamistele ka tööliste

dusid koondawad.

esitajaid.

Nüüd aga hakkab kapitaal juba awalikult
kõnelema enamluse wastasest wäerinnast.
Enne kõneldi sellest Inglismaal, wiimasel
ajal aga ka Saksamaal. Saksa sascism on
pahane, et teda enamlusewastasest wäerin
nast wälja on jäetud ning tõstab küsimuse
kas liitlaste wõitlus enamlusega
wõib edukas olla, kui sellest wüitlusest. „Eu
roopa süda" Saksamaa wälja jäetakse.
Saksamaa sascism ei taha ennast kuidagi
liitlaste fascismisi halwemaks pidada, seda

Tähelpanu Pööramine tööliste üles'
leidustele.
Tuleb suuremat tähelpanu pöörata nende
tehniliste sisseseadete parandamise üles
leiduste pääle, mis iseäranis töölistelt
wälja lähewad. Üksikutes ettewõtetes eduga
iarwitatawad ülesleidusid ja täiendused
peawad saama laialt ka teistes kohtades
tarwitatud. Nendest tuleb kirjutada aja
kirjanduses, nendest tuleb teha ettekandeid
tehnilistel nõupidamistel jne.
Organiseerida walmistust ja tööd.
Teatud osa tööstusest tuleb üle wiia
talupoegadele tarwismine
wate saaduste massilise wal
m i s t a m i s e pääle.
Samuti massilise walmistamise jaoks
turu ostjatele.
Tuleb kiirelt ettewõtteid täies hoos käi
ma panna. Selleks koondada töid tehaste,
töökodade ja osakondade ümber. Niisama
koondada üksikuid walmistusharusid selleks

enam weel, et iga tapetud enamlase pää eest

Ameerika hääd hinda lubab. Nimelt kuul
dub wiimasel ajal Ameerikast, et säält Eu
roopa riikidele ainult siis laenu antakse,
kui nad enamluse wastasest wõitlusest osa
wõtawad. Poola olewadki selleks otstar
beks 69 miljoni dollarid saanud. Laenusaa
mise lootusi olewat ka teistel Balti riiki
del. Seega on siis enamluse wastasesse
wäerinda tõmmatud ka ookeanitagune Amee
rika. Ka see ei ole meile sugugi uudiseks.
Ameerika etendab praegu maailmas liia
kasuwõtja osa, kes kõrgete protsentidega
oma kapitaali teistesse riikidesse mahutab.
Wiimaste wäljaarwamiste järele saab
Ameerika niiwiisi laenuks antud kapitaali
päält aastas umbes 600 miljoni dollari
protsente. See summa oleks wõinud palju
suurem olla, kui Ameerika kapitaal ka S.
N. W. Liitu oleks wõinud tungida. Et siiu
aga tal tee kinni on, siis on ka arusaadaw
Ameeerika jankede püüd maksku mis
maksab seda teed awada.
S. N. W. L. wastane ühine wäerind on
peaegu organseerimisel. Öeldakse, et aja
lugu ei kordu, kuid ometi kordub siin sama
sugune jõudude koondamine nagu see sün
dis lord Curzoni walitsuse ajal. Ka siis
mobiliseeriti terwe kapitalistlik ilm Nõu
kogu-Wenemaa wastu, kuid leides eest We
nemaa töörahwa teraskalju, purunes see
kapitaali wäerind iseenesest.
Ka nüüd ei kohku meie kapitaali algawa
pääletuugimise eest. Weel energilisemalt
asume meie rahwamajanduse tõstmise juure,
meeles pidades, et see on kõige õigem tee
meie jalgealuse kõvendamiseks ja kodan
lusele otsustawa hoobi andmiseks.
K. T.

liodanluje maalt.
Lätimaa soetab omale weealuse
laewastiku.
Riia st, 6. jaan. Sõja- ja mereminis
teerium komandeens Touloni weealuse
laewastiku kooli 5 meremäe ohwilseri õp
pimisele.

Fascisti põgenemine.
Roomast, 6. jaan. Rooma parla
mendi endine abiesimees fascist Giunta,
teda süüdistatakse saadikule Farmile kalla
letungimises, põgenes Egüptusse.

sisseseatud ettewõtete ümber.

On waja, et ettewõtted ise, alandades
saaduste hinde, muretseks omale tellimisi,
sellega suurendaks ettewõtete tööd.
Liiga Palju kaasaitajaid ettewötteid
Meil on liiga palju kaasaitajaid etteWõtteid (remondi, metsasaagimise, nõukogu
mõisa j. m.). Nendest tulewad järele jätta
ainult need, mis on lähedalt seotud wal
mistusega ja pole kahjutoowad. Tuleb pa
randada tooresaine sa poolsaaduste oma
dust. .
Tuleb kokkuhoidlikult tarwitada toores
ainet, kütet ja muid materjaale, samuti tu
leb nende jäänuseid ära kasutada.
Wähendada Prakki.
Ettewõtete juhatajate üheks lähemaks
ülesandeks on profi wähendamine. Iga
edusammu juures, mis sel alal saamuta
takse, tuleb wastawalt autasu anda töö
listele ja tehnilise koosseisule. Meie tehni
kakoolid peawad walmistama
kerisi.

täielik ärakasutamine.
Tööpäew peab saama täielikult äraka
sutatud. Tuleb tähelpanu pöörata töö rcPiiiile tormi Inglismaal.
L o n d o n i st, 6. jaan. Püüle wiimascl
nädalal kestnud tormi Inglismaal, on ilm
päiksepaistenc ja kuiw. Meteoroloogid kuu
lutawad aga uut tormi ette.
Bergholdis on mesi mitmel pool maa
ära uhtunud, kusjuures rong söewaguni
tega alla kukkus ja masinist ning kütja
surma said. Londoni lähedal on torm
uuesti ehitatama wabriku hoone purustanud.
Kommunistide läbiotsimised ja
arreteerimised Norramaal.
Oslo st, 6. jaan. Norramaal mitmes
paigas pandi toime arreteerimised ja lä
biotsunised kommunistide kestel. Tuntud
kommunistlikud tegelased Petcrsen, Hilti ja
Manset antakse kohtu alla. Neid süüdis
tatakse riigikukutamise katse ettewalmis
tamises.

guleerimise pääle. Sisemise korra määrused
tuleksid läbiwaatamise alla wõtta.
Peab wöitlema töölt puudunnse katsete
wastu. Tuleb parandada sanitaar tingi
misi ja kõrwaldada tehnilist hädaohtu.
Lõpuks, põhiülesandeks walmistuse or
ganiseerimises jääb, tõsta tööliste kwali
fikatsiooni ja luua uut kwalifitseeritud töö
liste kaadrit.
Seltsimehelik wahekord.
Administratiiwne-tehniline koosseis oma
kohuste täitmisel peab leidma täielikku
kaasabi am.-ühisuste ja teiste tööliste or
ganisatsioonide poolt.
Ülesanne saab aga siis täielikku täitmist,
kui adm.-tehniline koosseis oskab luua selt
simehelikku wahekorda töölismassidega.
Tuleb jatkata tööstuse juhtimise süs
teemi lihtsustamist ja edaspidist teenijate
arwu wähendamist.
Töö normeerimine ja töö PalkEt tõsta tööliste huwitust tööwiljakuse
tõstmise wastu, tuleb üleminna piiramata
tükitöö püüle. Et kaotada töö normeerimises
juhuseid, tuleb igal pool kindlaks mää
rata wäljatöötuse normid, minnes üle roh
kem masinate tarwitamisele.
On wäga tähtis, kui wäljatöötuse nor
mide ja piiramata tükitöö sissewiimise all
ei kannataks saaduste omadus.
Edasi on soowitaw, käsikäes kollektiiw
sete lepingute ümberotsustamisel ette wõtta
1925 a. ka tööliste kwalifikatsiooni järel
waatust.

Tööpalk tuleb wälja anda täpselt.
Erilist tähelpanu pöörata igasuguste
mitte õigel ajal palga wäljamaksmiste
tähtaegade kõrwaldamise pääle. Selle jä
rele peab walwama rahwa töökommissari
aat. Ta peab ära hoidma juhtumised, mil
palka õigel ajal kätte ei anta, süüdlased
wõtma kohtulikule wastutusele.
Kindlustada walmistuse kommisjo
ne ja nõupidamisi.
Wäga tähtis ja tarmilik on ühendada
walmistuse nõupidamisi ja kommisjone, tõm
mates temast osa wõtma mitte üksi etteMõtete direktorist, maid ka trustide juha
tuse liikmeid.
Töölis-talupoegade inspektsioon peab
sellejürele walwama, et walmistuse kom
misjouide otsused wiidaks ellu.
Nendelemalmistuse nõupidamistele on tar
wis kutsuda ka spetsialiste.
Meie ees seisab Pikaldane tööRingkirja lõpul nüitawad S. N. W.
Liidu rahwamajanduse kõrgema nõukogu
esimees sm. Dshershinski, rahwa töökom
missar Schmidt ja ülewenemaalise am.ühisuste kesknõukogu esimees Tomski, et
kõlki neid abinõusid on mõimalik ainult
siis elustada, kui selles: tööst osa wõtawad
laiad töölistemassid.
Iga arusaaja tööline peab teadma, et
tööwiljakuse tõstmine on nöukoguwalitsuse
päü ja otsustamaks ülesandeks.
Weeuputus Prantsusmaal.
Pari i si st, 6. jaan. Weeuputus Põh
ja-Prantsusmaal wõtab ikka laiema ula
tuse, eriti Bretagnes, kus mitu linna mee
all on.
Üleilmne wäljanäitus
Warssawis.
Wars s a w i st, 6. jaan. Walitsus
arutab küsimust, kuidas 1928 a. Warssa
wis korraldada üleilmlist wäljanäitust.
Ameerika sadikule elu kallale
kiputud Meksikos.
New-J o r g i st, 6. jaan. Tungiti
Ameerika Meksiko saadiku Scheffilgi elu
kallale. Sõjariistus salk piiras sisse
wõõrastcmaja, kus saadik wiibis ja awas
tule. Kohale kutsutud kömendatud polit
seirühm ajas kallaletungijad minema.
Saadik jäi termeks.

Eestimaa sulgus Vahetuspunktid
S, N W Liidu pnr» aares.
Tall i n n a st, 7. jaan. Eestimaa
kaitseministeeriumi määruse järele 1. jaa
nuarist on sulutud kõik wahetuspunktid
S. N. W. Liidu piiril, et wõimalust anda
kindlamat walwet sisse seada piiril. Amet
likud wahetuspunktid olid juba warem
kinni pandud, kuid erawiisil kaubeldi
edasi. Piirist üleminek on praegusel ajal
täiesti keelatud.
Ka protestecrilvad.
Ri i a st, 6. jaan. Balti riigid enda
eeljeiswal konwerentsil, 17. jaanuaril, ot
sustasid awaldada protesti Wrangeli lae
wade üleandmise wastu S. N. W. Liidule.
Protesti põhjendatakse järgmiselt: Juhtu
misel, kui Wrangeli laewastik üle antakse
S. N. W. Liidule, siis nöukoguwalitsuse
käsutusel on Balti meres suur laewasük,
mis aga Balti riikitele hähaohtlikuks wõib
saada.

Hcrbctte sõitis Moslwasse.
Pariisist, 6. jaan. Moskwa saadikuks
määratud Jean Herbette sõitis Moskwasse,
saatkonna sekretääri Jaques Chartie, saat.
konna nõuniku De-Boisargeü ja kahe kärn
selei kaastöölisi saatel. Herbettet saatsid
muu seas Herioli walitsuse kabineti ülem
Labonne, kaubandusministri kabineti direk
tor Fournoll, S. N. W. Ludu täiswoli
line esitaja Krassin, senator De-Monzie
ja Wene laenude Prantsusmaa omanikud.
Saksa uue rngipäewa esi
mene istang.
Berliinist, 6. jaan. Awati uue riigi
päewa esimene istang. Saali ukse juures
peetakse tugewat kontrolli, et mitte sisse
lasta wabrikute ja tehaste saatkonda, kes
Berliini sõitis kommunistide 'amnesteerimist
nõudma. Kommunistlikkude saadikute pinkidel

on palju tühje kohte, sest osa kommuniste
on arreteeritud.
Amamise silmapilgul hüüti kompartei
pinkidelt: „Wabastage poliitwangid." Sm.
Tellmannil läks korda suure maewaga sõna
saada, milles ta nõudis arreteeritud saadi
kute ja kõigi poliitwangide wabastamist.
„Kui riigipäew neid ei wabasta, siis tule
wad massid ja pääletungides wabastawad ise
neid."
Kompartei amnestia ettepanek lükati tagasi.

Kõigi kodankiste erakondade, nende hulgas
ka sotsialdemokraatide, enamusel.

Nõukogude maalt.
„KullaPalawik"
Nomo-Nikolajewskist teatatakse, et jääl
Jakuti piiril asuwates uutes kullakaewan
dustes on kullapalawik toitainete hinnad
kõrgele tõstnud. Nii maksab rukkijahu pd.
67 rubla, sool 22 rubla, tuletikupakk
7 rubla.
Suurema osa wäljakaematud kullast os
tawad ära eraostjad. Kauge-Jda kauban
dus, waatamata rikkaliku saagi püüle, ei
jõua kõiki ära osta, sest puudub tarmilik
hulk raha.
Õhusõidu wäljanäitus Uuralis
Swerdlowskis, Oktoobrirewolutsiooni
majas awati 1. jaanuaril esimene õhu
sõidu wäljanäitus Uuralis. Wäljanäitusel
demonstreeritakse iselendajaid, mootore ja
muid õhusõidu aparaate.
Mustamere ümbruse walmistus»
jõudude uurimine.
Noworossiiskist saadud teadetel on
partei nõukogu ja am.-ühisuse organisatsi
oonide kaasabil organiseeritud Mustamere
ümbruse teaduslikkude walmistusjõudude
uurimise ühisus.
Metsasaagimise tehaste ehitamine.
Murmani raudteewalitsus asus kahe uue
metsasaagimise tehaste ehitamisele.

Esimene kolme saeraamiga tehas ehi
tatakse Kandalanshos, teine nelja saeraa
miga tehas Medweshja Gora jaama.

Leningradi teated.

Makedoonia kuninga Aleksandri
warandus.
Ba k u st, 6. jaan. Aserbeidshani uuri
mise ühisuse istangul arutati n. n. Make
doonia kuninga Aleksandri waranduse
küsimust. Selle kohta teatas Schemachi
linna wana elanik, kes on ainule ini
mene, kes teab waranduse asupaika, järgmist:

Möödunud aastasaja 60 aastatel Sche
machi sõitis keegi greeklane, kes kõik aeg
hulkus ümber Schemachi ümbruses midagi
otsides. Kohalise sepale näitas ta plaani,
öeldes, er .see olla Makedoonia kuninga
Aleksandri waranduse warjupaik. Selle
plaani oli greeklase -isa ära warastanud
Türgi sultani isiklisest arhiiwist, olles sultani
arhiwaariuseks. Plaani püäl näidatud koha
leidsid nad üles. Sääl seisid kaljurühnad,
hallikas ja mõnesugused wanad ehitused.
Greeklane kõneles sepale, et nendest maa

kohtadest on läbi läinud Makedoonia ku
ningas Aleksander. Siin tõstsid tema soldatid
mässu. Kartes waranduse omandamist sol
datite poolt, kaewas Aleksander nad siia
maha. Surmawoodil olles kõneles sepp
sellest teistele wanameestele, kes edasi kõne

lesid Saweljewile. Wiimane leidis üles
hallika, mürke kiwide pääl ja muud.
1913 a. pööras Saweljew palwega
Kaukaasia asewalitseja poole, et see korral
daks sääl kohal kaewamist, kuid päületulew
sõda takistas edaspidist waranduse otsi
mist. Nüüd on Saweljew nõus seda kohta
näitama ainult siis, kui talle antakse selle
wastawat tasu.
Ühisus andis Aserbeidshani rahwakom
missariaadi läbiwaatamisele täieliku ette
kande. On alust arwamiseks, et selles loos
puudub müstika. Kavatsetakse saata selle
koha pääle teaduslikku ekspeditsiooni.

Rahwamajandus.
Suwewilja seemnekülwi hoogtöö
lõpetamine tähtajaks.
Sisekaubanduse kommissariaadis oli kesk
seemnewilja kolmingu istang. Sääl selgus
kohapüälseie seemnewilja walmistamise esi
tajaie aruannetest, et suwewilja seemne
külwi hoogtöö lõpetatakse täielikult ette
nähtud tähtajaks. Ainult odraseemne koh
tadele toimetamises tuleb puudus. Selle
asemel suurendatakse suwenisu seemne wäl
jaandmist.

Põllumajandusliku kooperatsiooni
wiljade walmistuSKüla kooperatiiwühisuse andmetel 1924
aasta wiimasel kuul ostis põlluma
janduslik kooperatsioon üle 1.000.000 pd.
wilja. Sellest hulgast on rukist 226 t.
puuda, kaera umbes 350.000 puuda.
Kõige edukamalt arenes see tegewus Uu
ralis, kust saadi 265.000 puuda. Siberist
saadi 184.000 puuda, Baschkiiriast
118.000 puuda ja Lõuna-Jdast 45 t.
puuda. Wiljaostu hoogtöö algusest pääle
on ostetud wilja põllumajandusliku koope
ratsiooni poolt 14.580.000 puuda.
Maksude sissetulek.
Nowembrikuul tuli sisse riiklikke ja
kohalikke makse kogu S. N. W. Liidu ula
tuses, ilma Taga-Kaukaasiata 136 m.
rubla, nendest 97 miljoni riigi ja umbes
39 miljoni rubla kohalikke makse. Makse
tuli 29°/ o rohkem sisse kui see ettenähtud
oli eelarwes.
Sealiha hind tõuseb
Sisekaubanduse rahwakommissariaat pöö
ras erilise tähelpanu liha ja eriti sealiha
ostmise pääle. Wäliskaubanduse rahwakom
missariaat kawatseb neid aineid wäljamaale
wedada.
Kewadeni ostetakse kokku 750 tuhat pd.
liha. Sealiha wäljamaale saatmiseks oste
takse kokku kuni 1 miljon 250 tuhat pd.
Sealiha hind on wiimasel ajal tõusnud,
iseäranis Moskwas, Leningradis, Wladi
miris ja Orellis. Hinnatõusmise põhjuseks
on pühade aeg ja ostmise suurenemine.
Ukrainas on aga sealiha hind weel lau

3

Gda r *

Neljapäeval, 8. jaanuaril 1925 a. Nr. 6

Eestlased S. N. W. Liidus.

Leningradi kub.
Pimeduse jüngrid(Punamäelt, Kingissepa kr.)
Meie ärksamad seltsimehed ja noored
edusöbrad otsustasid wälja anda seinalehte
„Meie wõitlustee". Esimene nummer il
mus 1. jaanuariks ja sai pidu ajaks wälja
pandud. See pani kihama meie moodi
orjad ja edewusasjakeste armastaad.
Pimedusjüngrid asusid tööle ja seina
lehest olid weel räbalad järele jäänud.
Toimetuskolleegiumi korraldusel kirju
tati uus ja pandi jälle wälja. 4. jaan.
Oiib jälle noored koos, lugesid jälle lehte,
mis põrmust elusse ärganud. Tõde, mis
halastust ei tunne, pani „meeste" südamed
kihwatama ja jälle purustati leht. Ka
pioneeride „Meie elu" kallal tarwsiati
wägiwalda...
Eks seegi ole mõrtsukatöö, sarnane
sm. Malinowski tapmisele?!Nõnda suri leht kahte surma ainult
seepärast, et uut rada hakkab rajama elu
pahade ja tühjuse rägastikus.
See ei jää wiimseks, sest meie noortest
suurem hulk kobab alles waimupimeduses
ja kardab walgust.
Ja seda, seltsimehed, peate teie mehi
suseks!?

Petate endid!
Parem aidake meie komnoorsoo ühin
gule uut paremat elu ja uut ilmakorda
luua, aga mitte häwitada. Kui sellest ei
loobu, awaldab toimetuskolleegium teie
nimed „Edasi" weergudel. Sinna teie
küüned ei ulata juba.
D. T a m m a n
Pihkwa kub.

Pöhja-Düüna kub.
Andke meile teateid.
Tähelepanemiseks Estoonia asunikkudele.
Altai maakonnas.
Heinamaa puudusel ja pika talwe tõttu
kawatseb osa Permassi Eesti asunikke üm
ber asuda. Üheks ümberasumise kohaks on
ettenähtud Altai maakond Siberis. Et
ümberasumine mitte huupi ei sünniks, oleks
soowitaw, et Estooni asunikud (eestkätt
kohalikud tegelased) teataks meile, missu
gused on säälsed tingimused ümberasumise
asjus.
Sellest teatage meile ~Edasi" kaudu.
Üks a s u nikk u d e st.
Noored, kas wöib nõnda kauem
edasi kesta?
(Permassi asundusest).
Meie asundus, kus on 32 perekonda, ei
ole annud enesest ühtegi elumärki. Wõib
olla seepärast, et meil ei ole midagi häöd
kirjutada. Meil on pool peredest ..wabri
kandid", kellede ärid õitsewad ja firmad
kuulsad.

Kuid selle wastu suikus surmale 1918 a.
asutamd haridusmaja. Sa warandus, mis
pidi minema koolimaja ehitamise hüäks,
kantakse wabrikantide Uibo ja teiste poolt
tasakesi laiali (telliskivid, lauad jne.).
Raamatukogust, mis kod. Kalle hoole all,
on 800 eks. ainult 10 raamatut järele
jäänud. Ajalehti käib ainult üks eksempl.
Ärgake üles meie noored. Aeg on en
nast puskari wingust vabastata Organi
seerige handusmaja asemele klubi, korral
dage pitspallide asemele näitemänge.Z
Selles asjas julgelt edasi.
Wana Habe.

Töökodeksi seaduste rikkumised.
Töökodeksi seaduste rikkumise eest ok
toobri ja nowembri kuudel wõeti wastu
tusele 510 ettewõtte administratsiooni, kel
lede hulgas 462 eraasutust ja ainult 43
riigiasutust.

Post tramwais.
Seatakse üles postikastid tramwai wa
gunitcsse.

Õhtused tehnikumid
Kutsehariduse osakond awab tööliste soo
wil, kes walmistuses töötawad ja oma
kwalisikatsiooni tõsta tahawad, õhtukursuse
mehanika tehnikumis. Õppust leiaksid um
bes 30—40 inimest.
Korterimaks LeningradisW. S. F. N. territoriumil wiiakse sisse
uus korterimaks. Kuid tunaeila selgus
elumajade alamosakonnas, et see määrus
Leningradi kohta maksew ei ole. Leningra
dis jääb alale endine, s. o. praegu mak
sew korterimaksu määrus.
Leningradi une kanalisatsiooni ehi
tamisestNii kui teada, nõuab Leningradi kana
lisatsioon juba ammu uuendamist. Nüüd
on kub. majanduslik nõupidamine kub.
täidesaatwa komiteele kinnituseks saatnud
kanalisatsiooni wõrgu ümberehitamise alus
põhimõtted.

Haridustöö edeneb(Bologowi asundus, Holmi kr.).
Bologowi wallas, Tuhomitshis awati
oktoobrikuu lõpul Eesti kool. Nowembri
algul hakkasid õpilased koguma. Tuhv
mitshi ligemast ümbrusest on peaaegu kõik
Eesti lapsed kooli ilmunud. Kuid siin
ümbruses on Eesti peresid wähe. Üldse
on koolis 14 õpilast, 8 neist (3—7 wersta
kauguselt) elawad koolimaja ühiselu ruumi
des. Koolikomitee on abiuõud tarwitusele
wõtnud, et jaanuarikuus suuremat hulka
õpilasi kaugematest küladest kooli koguda.
Wäliskoolitöö on organiseeritud.
Tuhomitshi lugemistoa Eesti sektsioon
awas detsembri algul koolimajas oma
lugemiselaua (Punase nurga). Seni on
lugemiselaual kirjandusest: „Eöasi", „Säde"
ja 20 ramatut noorsoo kirjandusest. Lu
gemiselauda tarwitab kümmekond noort
inimest. Peetakse westeõhtuid poliit-kirja
oskuse alal. Asunik.
Nowgorodi kub.
Wöitlus samogonniga
(Moisejewo waid, Demjanski kr.)
Endine mõisnik samogonni wabritant.
Meie wallas on wõitlus samogonniga
täies hoos. Hiljuti läks Lukoskina küla
nõukogu esimehel korda tabada endise
Odojewo mõisniku peres terwet wabrikut.
Meie, külamehed, soowime samogonniga
wõitlejatele edu. Nüüd saab natuke wa
bamalt hingata. Leiduks meil rohkem
sarnaseid tegelasi, siis häwineks meil
warsti selle kihwti hallikad wiimaseni ära.
Uus asunik M.

Noorte elu.
Noored tungiwad edasi.
(Esto-Haginskist, Kaukaasias)
Meie noored hakkawad igast wõimalusest
hariduse tõstmise ja elu ümberloomise alal
kinni ja wõt.iwad igast asjast osa.
Suure agarusega töötab praegu pasuna
koor. Rahuloldawalt töötawad ka näite-ja
lauluring. Pasuna ja laulukoori peetakse
üle Kaukaasia kõige paremaks, sest nad said
Liwoonia juubelipäewal esimese auhinna.
Mis puutub lugemise- ja poliitringisse,
siis seisawad nad ainult paberil.
Kõik need ringid kutsus ellu kohalik
kooperatiiv, kes weel alles aasta wana on,
kuid oma tegewuse poolest on ta esimesel
kohal. Loodame, et ta ka magajad ringid
ülesäratada suudab.

Suurt lootust wõib panna ka hiljuti
organiseeritud noorte ühingu pääle.
Usuhullustus elab meil ka wümaseid
päewi. Kirik ei tööta juba ligi aasta. Noo
remao soowiwad teda koolimajaks ümber
muuta. Käis korra meie külas õnne proo
wimad üks ..advendist", kuid noored tegid
talle kiirelt jalad alla.
Omaküla „Peetrus", kellel wõeti usuhul
lustamise eest hääleõigus ära. on üsna nuk
ker ja lubas oma wanaisa-isa-isast päritud
piibli oma wenna Joosepile ta 25 a. pul

Mõlemi wõrgu (weetõusu reguleerimise
ja majanduslik) ehitamist arwatakse lõpe
tada 30-aasta wältcl.
Leningradi kanaliseerimise ehitustööd
toimetatakse enne 1918 a. olnud piiri
des.

Esimeses järjekorras alatakse töödega
püüle Wassiili Saarel.
Thee külasse postiteel
Pöhja-Lääne oblasti kontor „Swäs"
suurendas thee saatmist tellimiste pääle
Leningraadi kubermangu ja oblasti. Nü
dalas saadetakse kuni 50 puuda. Thee
wäljaandmine sünnib kohalistes postiasu
tustes.

Sport.
S N W Liidu esiwöistlused ras
kejöustikus.
Kiiewis lõppes raskejõustiku wõistlused
S. N. W. Liidu esiwõistleja nime pääle.
Moskwa spordimees Briharow, kes hiljun
pidas oma 16-aastost spordi juubelit, wõt
tis esimese koha sulgkaalus, tõstes üld
summas 926 naela. Teise koha sai mosk
walane Tshulin—890 naela, kolmandama,
Schepelanski. (Kiiewist) 885 naela.
Esimene koht tõstmises langes Moskwa
linna pääle.

mapäewaks suitsupaberiks kinkida.

Praegu wõtab meil tugewasti maad see
wool, mis hariduse ja walguse poole püüab.
Tarwis on, et kõik Esto-Haginski eestlased
organiseeritult, ühe! nõul sel teel edasi
tungiks. „Noor Ene."

Teadaanded.
Teisipäeval, 13. jaanuaril, s. a. peetakse
ära W. Kingissepa nimelises Harmajas.
W. L. K. N. tt. Eesti sektsioonide agit
prop. kolektiiwi esimene organiatsiooni
line koosolek. Sinna on kohustatud ilmu
ma ühingu distsipliini põhjal järgmised
seltsimehed:

Tähelepanemiseks kirjasaatjatele.

genud.

Tehaste elektrofitseerimine.
Elektrimasinate trust peab „Krasnõi
Wõbcrshetsi" ja „Metalli" tehasega läbi
rääkimisi nende tehaste elektrifitseerimise
asjus. Selleks tahetakse ehitada kaks jaa
ma, mille kaudu neid üldlinnalise elektri
hõrguga ühendatakse.

Söidurongide sõidukiiruse suuren
damine.
Oktoobri raudtee walitsus tegi kindlaks,
et need sõidurongid, milledel on automaat
pidurid, peawad sõitma kiirusega 75 wers
ta tunnis. Käsitsi piduritega rongide äärmi.
ne kiirus oleks 45 wersta, ja kaubaron
gide oma 30 wersta ühes tunnis.

„Edasi" toimetus^tuletab weel kord meelde, et iga sõnumi
juures Peab olema kirjutaja täielik nimi ja adress. Wastasel
korral jääb sõnum tarwitamata.
„Edasi" toimetus.

Muliin, Ellik, Kuus, Kalmann, Must,
Parnis, Sakart, Lunts, Kiisberg, Wetta,
Kalda, Tenter, Plukk, Hansen, Brand, Päll,
Promet, Kelner, Pulmann, Luukas, Märs,
Taperson, Lauga, Sander, Moosberg ja
Rähni.
Algus kell 8 õhtul,
W L K. N. Ü. Leningradi kuberm.
Eesti sektsioon.

B. ioonMOtii 1925 a. Nr. f,
«»- r t
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Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.

«illnnZl. Ilropks.

Reedel, 9. jaanuaril
kell 8 „Emake maantee".

Akadeemiline riiklik draama teaater
Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaatcr

Wast. instruktor-oranisaator

„TpaßnaTa".

Reedel, 9. jaanuaril kell 8 õhtul on
lauluringi koosolek, millest osa wütma kut
sutakse kõik endised laulukoori liikmed, kui
ka need, kes sinna astuda soowiwad.
Laupäewal, 10. jaanuaril kell 8 ohtu!
on kõikide Haridusmaja ringide lii
gete koosolek. Päewakorras on 22.
jaannari lawastuse ettelugemine ja har
jutus.
U. K. R. instruktor.

Riiklik suur draamateaater
«llopona a araiu».
Rahwamaja
I".
Teaater.,K)Hfeix 3pHTejieH".
CKaneua".

Muusikaline komöödia
„CHJibßa".

Passash
„BejHK;ui KHiirnHfl a HOMopHoä".

Gossnak.
„IJ,apHua houu".

Kirjawastnsed.
Kulpus, Wallerjaanowis. wäär
nähtuse klubis kdrwoldoge ise foha Poo
ära. Ei mofso lehe ruumi toiioto.
cHa leidub wcei millest kir,utodo >
Sm fi. SSoigc, Opooriuost- Teie kiriu
tasite töö organiseerimisest, unda mere kuu
ei tarwitanud. Oleks soowitaw lühike- Nr
jeldus, kuidas see organisatsioon teil töötav
ja kuidas ta awaldab oma mõm
töö korralduste pääle.
Meie üleeilases lehes siinkohal äratt ü
kitud wastuses „Röges'ele, Kamenkas'
tuleb lugeda: Kui klubi e i a n n u d raha me.
Mitmele küsijale. Toimetusele saadeta
wad kirjad käiwad hariliku postitakst aua.
Wastus mitmele kirjasaatjale. Kui
keegi takistab ajalehe, seinalehe kirjasaat
jäte tööd lvõi ähwardab ehk kamatseb nende
wastu midagi, sii.' sarnaste isikute wastu
wütab nöukoguwalitsus kõige karmimad

abinõud tarwitusele. Km midagi juhtub
siis teatage kohalikkudele wõimrnele ja ka
Edasi" toimetusele. Meie astume sij
omalt poolt wastawad sammud.
Nägija, Sadorjest- Sõnumi komnoorsoo
jõulude kohta saime warem teiselt seltsi
mehelt- Teist sõnumit meie oleks tarwita
nud siis, kui oleks toestl punased pulmad
toime pandud.
Tööline, Taitsöst. Meie ei ole Teie kirja
tükis awaldatud põhimõttega nõus. Kodan
lus ei käi küll kristuse õpetuse järele, mis
oli omapärane tarwitamise „kommu
nism", kuid seda ei wöi segada milgil tingi
musel praeguse aja kommunismiga, kui tõjj
lisklassi wabaduse õpetusega.

Kompas, Sagorjes. Meie tarwitameteie
kaastööd. Kirjutage. Saadetud sõnum iäi
tarwitamata, sest samogonn: kupmus ei ole
nii tähtis.
Wastutaw toimetaja: K TreuseldL.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

N. Lenini kirjatööd Eesti keeles

Eesti keeles ilmuwad N. Lenini (lv.). Uljanowi) kirjatööd kolmes seerias.
Ettetellimine kergendatud tingimustel on awatud kahe esimese seeria Pääle.

listeklass ja talupojad. 16. Partei ülesanded uue majanduspoliitika
ajal. 17. Marksism ja rewisionism. 18. Riigiaparaadist.

1. seeria: Lenin ja tema õpetus.
1. Nõukogude wabariik. 2. Kuidas peab töötama kommunist.
3. Töölisteklass ja partei. 4. Punane sõjawügi. 5. Lenin ja naiste
rahwa wabastamine. 6. Lenini mõtted usu iile. 7. Enamluse taktita.
8. Töölisteklass ja talurahwas. 9. Mälestused Leninist. 10. Kuidas
waatas maailm Lenini surma pääle. 11. Rahwusküsimus. 12. Lääne
Leninist. 13. W. K. P. ajalugu ja Lenin. 14. Lenin (elulugu).

Üldse (8 raamatut, umbes 60 trükipoognat (Vähemalt (000 lhk.).

Üldse n raamatut, umbes 25 trükipoognat (Vähemalt 600 lhk.).

3. feena: Lenini põhitööd.

Kiud ettetellimise puhul 1 rbl. 50 kop.
€« wöimaldatud jaokaupa maks: Tellimisel 50 kop., pääle n ljandama
raamatu kättesaamist 50 kop., pääle kaheksandama raamatu kättesaamist 50 kop.
2. fretla: Lenini tähtsamad kirjatööd.

1. Proletaarlik rewolutsioon ja ülejooksik K. Kautski. 2. Jm
perialism kui kapitalismi wiimane aste. 3. Enamluse taktika (kogu
töö). 4. Rahwusküsimus. 5. Kapitalismi arenemine Wenemaal.
6. Maailma rewolutsiooni ja Kominterni küsimused. 7. Agraar
küsimus (kogutöö).

1. Asutama kogu walimised ja töölisteklassi diktatuur (trükist
ilmunud). 2. Weebruarirewolutsioon Wenemaal (trükist ilmunud).
3. Oktoobrirewolutsioon (trükist ilmunud). 4. „Pahemluse" laste
haigus kommunismis (trükis). 5. Noorsoo kaswatus (trükis). 6. Töö
liste ajakirjanduse ülesanded (trükis). 7. Wene sotsiaal-demokraatia
ülesanded. 8. Mis teha? 9. Samm edasi, kaks sammu tagasi.
10. Sotsiaal-demokraatia kaks ülesannet demokraatlikus revolutsioonis.
11. Bresti rahu. 12. Kas suudawad enamlased riigiwõimu oma
käes pidada. 13. Usust. 14. Ühistegewusest (trükis). 15. Töö

Raamatute Väljasaatmise tähtaeg:
I. jaanuariks ilmunud: 1. märtsiks: 1. maiks:
1. seeriast 2 raamarut 1. seeriast 7 raamatut 1. seeriast 5 raamatut
2. seeriast
2. 6
seeriast 6 „ 2. seeriast 4 „ 2. seeriast 4
1. juuliks: 2. seeriast 4 raamatut.
4. seeria tellijad saamad kailt raamatud katte 1. maiks.
5. seeria tellijad saamad kõik raamatud katte t. juuliks.
Kolmandamast seeriast on praegu trükis „Proletaarlik rewolut
sioon ja ülejooksik K. Kautski".

Hind ettetellimise puhul 3 rbt. 50 kop.
On wöimaldatud jaokaupa maks: Tellimise korral 1 rubla, neljandama
raamatu kättesaamisel 1 rubla, kaheksandama raamatu kätt sa misel 1 rubla
ja küheteistkümnendama raamatu kättesaamisel 50 kop.

fme* {Ftiofonimifto OXI awatud kuni 15. Veebruarini. Pääle selle tähtaja lõpeb
\tllvlvlllllllllv ettetellimise aeg ja raamatud lähemad üksikmüügile kallima hinna eest.
Rutake ettetellimlstega, sest tellimised täidetakse sissetulnud järjekorras.

Eesti Kirjastuse Ühisus. SS

Sm. w. Kinigsfepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Puhkeväewal, 11. jaanuaril
Ülelinnaline w. L. U. N. Ü.
liitmete-eestlaste üldkoosolet.
Päewakorras aine:
„Keninism ja trotsklsm^.
Aruandja jm. Jsak.
Algus kell 2 päewal.
Ilmumine kõigil liikmetel kohus

tataw.
W> L. K. N. il. Leningradi kuberm
Eesti sektsioon.

Hr. föriWcm isät
nr % 25-C!tobr

prosv. nurgal, telef. 562*3r 7 Wastu

wöte iga päew kella 9—] h a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

MisW-° WerSV
igakülgne arstimina,

wee-elektrihmgemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, trt. 3. Kõhu
soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwatus, seljakuiwus, jõne

tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

Kusnrtski haigemaja ni?nž,n"g:
lef. 181—52. Wastuwõtm. kõikides spets,

I!!M@ES;SE

professorite ja assistentide poolt kella
lv homm. kuni kella lv öllt. Alalised woo

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras-

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

N-m°tet met. ~

M. vtlsktr-miiilikmiiil
H. N. Witkun -Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetcle, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 öht

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

afundufcs,

Mkn-iilmemiii! nöu-W.
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moho

Pihkwa kuberm., Holmi kreisis,
wötab

waja mil., nr. 18, krt. 3, sissekäik hoowist.

SerM-LliW isimkses

S Stiilis IH trtzver a»

wütab

SBgnmiiiraEtasS^lfkÄ'

„Edasi" pääle tellimisi wastu
klubi juhataja sm. A. Nikolai.

hamb. Arstide kutsum. kodu.

® tII (loiul» (I

KoarHHTepH, mEKaTepaHro<J)CKnB np. 87. .leeHHrpajicKnö TyõinT Ks 355.

e,Edasi", „Orase" ja
„Säde"
pääle tellimisi wa'tu
kooliõpetaja A. Mälk.

