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Kauplemine Valgete orjadega.

Nendesse maakondadesse jäi järele terwe rida

Saksa kapitalistlikke ettewõtteid, kes end
ümberwärwisid Prantsuse ettewõteteks. Nende

ettewõtete omanikud aga oskawad kasutada
uut olukorda ning eksploateeriwad igat
moodi Saksa töotatöölisi.
Prantsuse ettewõtjad, kasutades wälja
maa, eraldi Saksamaa tööliste wäljapää
semata majanduslikku olukorda, tõmbawad
neid oma juure tööle, surudes sellega alla
oma maa tööliste tööpalku.
Prantsuse-Saksa ärid Saksamaa piiriäär
ietes maakondades muretsewad omale wal
geid orje sellekohaste spetsiaalsete agentide
kaudu. Agendid lubawad meelitades wilet
iates elamistingimistes olewatele töölistele
töötasuks 3 franki tunnis (frank maksab
umbes 10 kop), täielikku liikumise wabadust
ja muid „ecsöigusi". Tegelikult on aga need
õnnetud, sattudes selle õnge otsa, pärisorja
ollukorras. Ettewõtete administratsioon kor
jab neilt ära sissesõiduload ja wäljamaa
passid ning teatab, et nendega on loodud
leping 6 kuu pääle, kuna töötasu makstakse
neile „wäljatöötuse" järele. Tööpalk on
aga nli madal, et perekonnaga töölised
asuwad kerjuste olukorras. Kuid kui see
tööline olukorra sunnil jätab töö, siis saa
detakse ta waba liikumise asemel Prantsus
maal, kui „ilma passita" ja „mittesoowi
taw" element üle Saksa piiri.
Prantsusmaa kommunistlikud organisat
sioonid Elsassis -ja Lotharingis wõitlewad
energiliselt sarnase „wa!gete orjadega" kaup
lemise ja Prantsuse-Saksa kapitalistide kuul
mata eksploateerimise wastu.

S. N. W Liidu kauplemine
Norraga on ennesõjaaegsel tasa
pinnal.
Oslost, 7. jaan. 1924 aastal S.N.W.
Liidu kaubandus Norraga suurenes kolme
kordselt. Nõukoguwalitsuse ülesostmised tõu
sid kuni ennesõjaaegsele tasapinnale. S.N.W.
Liidu korralikkus rahaliste kohuste täitmisel
on laiali paisanud selle hirmu, mis wa
litses kaubanduslistes ringkondades. Nõuko
gude walitsusele krediidi andmine on suu
renenud töösturite juures. Nõukoguwalitwsele

krediiti andes ei küsi enam Norra kaup
mehed oma walitsuse wastutuft selle pääle.

Hispaanlased tahetakse merde
paisata.
Pariisist, 7. jaan. Marokkos araab
laste poolt purukslöödud Hispaania wägi
on raskes olukorras. Mässulaste juht Ma
rokkos teatas, et mässajad kõuelewad His
paaniaga kui omasugusega. Meie wabariigi
kasutusel on 50.000 wõitlejat. Kui his
paanlased meie nõudeid wastu ei wõta, siis
paiskame nad merde.

Uus prowolatsioon.
Londonist, 6. jaan. Londoni lehte
des ilmus teate, et neil päiwil arreteeris
New-I orgi politsei Briti kommunistliku
partei liikme Percy Jebsoni, kelle juurest
leiti lõhkeaineid, kihutuskirjandust jne.
Sel puhul teatab Briti kommunistlik par
tei: „Kommunlstlikul parteil ei ole mingi
suguseid teateid, mis näitaks, et see isik
on partei liige. Partei ei tea midagi ni
metatud isikust ega tema sihtidest".
.Triikiwabadus" Itaalias.
Roomast, 6. jaan. Itaalia kõmmu
nistliku partei häälekandja „Unita" ja sot
sialiste häälekandja „Avanti" said teise
kordse hoiatuse. Nüüd wõib neid lehti
kinni panna prefekti korraldusel. „Justi
cin", mis esimese hoiatuse sai, jättis wäl
jaandmise seisma.
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Versaillest rahulepingu põhjal ahnitses
Prantsusmaa oma alla mitmed Saksa maa
konnad, nende hulgas Elsass ja Lotharingen.
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Läbirääkimised Prantsusmaaga
Pariisist, 7. jaan. Nagu Prantsuse
telegraafi agentuur teatab, on läbirääkimised

Krossini ja de Monzie wahel wõtnud hää
pöörde. Agentuuri teatel ei piirdu nad
wastastikuste seisukohtade ülesseadmisega,
waid asuwad arwuliste andmete läbiwaa
tamisele.

Herbette teadaanne.
Pariisist, 6. jaan. [Enne oma
Moskwasse sõitu seletas Herbette Rosta
sõnumisaatjale. „Kõik rahwuswahelise ;po
lutika tundjad mõis tawad seda suurt täbt
sust, mis on Prantsusmaa ja S. N. W.
Liidu wahekorral.
Wahetades wastamisi saadikuid, soowi
wad mõlemad pooled konaga uuendada oma
diplomaatlikku läbikäimist täielt. Mina
mõistan täiesti selle ülesande suurust, mida
oma pääte wõtsin. Minul ei poleks wähe
matki lootust selle teostamiseks, kui mina
ci loodaks toetust saada Wene rahwa hin
gest, kes suudab aru saada nende inimeste
südamlikust tundest ja ettenägewusest, kes
juhiwad S. N. W. Liidu poliitikat. Ilma
selle abita ei oleks minu isiklikkudel püüe
te! suuremat tagajärge.
Minu esimeseks hooleks on ilma eelar
wamisteta aru saada rahwa olemise tingi
misi, kelle keskel minul tuleb elada, ja selle
wõimu mehaniseerimisest, kellega tulega tuleb

minul läbi käia. Teateid, mida mina
kawatsen õiglaselt [ja erapooletult koguda,
on teated, mis lubawad minu walitsuse!
ja kaaskodanikkudel õieti mõista uut Wene
maad, milles lööb üle 100 miljoni südame.
Seni, kui S. N. W. Liitu i tuntakse ainult
üksikute teadete ja muljete järele, ei saa
luua õiget ettekujutust Euroopast ja maa
ilmast. Maailma poliitika ülesanne jääb
seni lahendamata, kuni Moskwa asemele
kirjutatakse „X" (tundmata suurus).

Läbirääkimised[Prantsusmaa ja S. N. W.
Liidu wahel rahandusküsimuses algawad
eestkätt läbirääkimistega, mida walmistab
ette Pariisis de-Monzie. Mina ei wõi
awalikus seletuses lähemaid seletusi anda.
Kui aga rahalised küsimused on wõtmeks
kõikide uste awamiseks, siis on awatud
uksed meie ees poliitika küsimustes. Prant
susmaa ja S. N. W. Liidu wahel ei ole
wastolusid rahwuslikkudes huwides. Just
selle wastu on mõlematel maadel ühiseid
huwisid, mida tunnistawad nii Herriot
kui ka Tshitsherin, see —on rahu alal
hoidmise huwi. Ei wõi soowida kindla
mat alust wastastikuseks wahekorraks ja
ühiseks tööks inimsoo hääks".
Kas tõesti lugejate hutvi?
Pariisi st, 7. jaan. Ajalehed tea
tawad Herbette Moskwa sõidust ilma min
gisuguse lähema seletuseta pääle „Alste
Europe", mis kirjutab: „Herbette wõttis
oma pääle kõditawa ülesande. Kõik, kes
teda tunnewad ja kelledel wõimalust oli
hinnata tema terwet mõistust, mõtete sel
gust, need ei kahtle, et tema oma üles
ande kõrgusel seisab. Meie awaldame te
male weel korra oma paremad soowid
meie lugijate nimel, kellede huwisid tema
südilt kaitsma saab".
Diplomaatlik kauplemine kestab
edasi.
Londonist, 6. jaan. Ajakirjandus
annab wähe tähelpanu täna Pariisis awa
tawale liitriikide rahaministrite koosolekule.
Tööliste partei ringkondades waadatakse
Chamberlaine Panist sõitu, kui diplomaat
liku kauplemise jätkamist, mida algas
Chamberlain oma wäljamaale sõiduga, ei
kokkukõlasse wiia Jnglise-Prantsuse huwid
Lähedas-Jdas.

sotside Internatsionaalide istang.
Brüsselist, 7. jaan. Lõppes 2. Jn
ternatsionaali täidesaatwa komitee istang.
Wähemlaste Zeretelli, Dani ja teiste
Eesti ja Poola sotsiaaldemokraatlistepar
teide esitajate päülekäimiste püüle waata
mata täidesaatew komitee ei wõtnud wii
masel silmapilgul ühtegi resolutsiooni Gruu
sia ja Eesti asjus. See grupe agiteeris
õige südikalt resolutsiooni poolt, mis on
sihitud S. N. W. Liidu wastu, kuna tei
sed saadikud waidlesid sellele wastu. Wii
maks ei wõetud wastu ühtegi resolutsiooni
ja Eesti sotsiaaldemokraatide aruanne jäi tä
helpanemiseks. See otsus läheb Jnglisniaa
saatkonna soowidega ühte.
Nõnda juhtus, et mitme aasta tagant
ei wõtnud sotside Internatsionaal nõukogu
wastast resolutsiooni.
Wötawad tühje resolutsioonelwastu
Kölni piirkonna küsimuses wastuwõetud
resolutsiooni sisu on weel teadmata, kuid
nagu kuulda, kättesaadud kompromissi ta
gajärjel, mõistab hukka liitlaste otsust
Kölni piirkonna ewakueerimise edasilükka
misest, kuid samal ajal arwustab Saksamaa
seisukohta Versaille rahulepingu mittetäit
mise asjus.
Täidesaatew komitee wõttis resolutsiooni
wastu, kus mõistetakse hukka fascistlikku

terrori. Ungria sotsiaaldemokraatide seas
ettetulnud lõhe lahendamiseks waliti lepi
tuse kommisjon. Otsustati augustis ehk
septembris Prantsusmaal kokku kutsuda
kongress.

Jstangu tööd kokkuwõttes peab tühen
vama, et ta ei annud mingisuguseid ta
gajärgi pääle mõne tühja resolutsiooni,
millel ei ole ühtegi tegelikku tähtsust.
On näha, et ka Belgia ja Prantsusmaa
ajakirjandus ei pea sotside Internatsionaali
täidesaatwa komitee istangut tähtsaks, sest
sääl ilmusid mõned lühikesed wäljawõtted
ametlikust aruandest.

Talitawad tööliste seljataga.
Berliinist, 7. jaan. Walitsus
wüwitab juba mitu kuud tööpäewa kest
wuse küsimuse otsustamisega. Ametühisu
sed nõuawad kõige püült Washingtoni
kokkuleppe kinnitamist 8-tunnilise tööpäewa
asjus, kuna ettewõtjad on täitsa selle
wastu.
Ettewõtjad nõuawad tööpäewa pikenda
mist ja tööpalga alandamist, tähendades,
et Dawesi kawa täitmisega Saksamaa
pääle lasuw koorem teeb ettewõtjatele
wõimatuks maksta suurt tööpaika ja kaheksa
tunnisest tööpäewast kinni pidada.

Rcwropatologi E. Bummi
surm.

Aeroplaan ilma lendurita.

Berliinist, 7. jaan. Berliinis suri
67 eluaasta wanaduses kuulus Saksa ne
wropatolog E. Bumm, kelle auditoorium
hulga aastate wältel kogus endasse kuula
jäid igast ilmakaarest. Kadunu jättis jä
rele mitmed kallihinnalised teaduslikud

New-N o r g i st, 7. jaan. Washing
tonist teatatakse, et Uhisriikide õhulaewas
tiku koosseisus on mitu aeroplaani, mida
juhtida kauguses ilma lendurita.
Nõude korral tahetakse neid aeroplaane
ehitada määramata arwul.

raamatud.

S. N. W. L. sõber Ameerikas.

Senator William Kora,
wälisasjade kommisjoni esimees. Bora
määrati sellele kohale nowembris, pääle
S. N. W. L. ägedama wastase Lodghi surma.
Bora on ammuaegne S. N. W. L. sõber.

Streigi lõpp Doirnenis.
Pariisi st, 6. jaan. Havase agentuur
teatab, et Doirneni konserwi wabrikute
tööliste streik, mis 6 nädalat kestis, lõp
penud on.
Ameerika samagonn.
N e w - I o r g i st, 7. jaan. Selgus, et
1924 aastal joodi Ameerikas 9.000.000
balloni denatureeritud ja kihwlitatud pii
ritust.

Raharaiskaja enesetapmine.
B e-r lii n i st, 7. jaan. Oöl wastu 5.
jaan. lõpetas oma elu enesetapmise läbi
75-aastane Bremeni panga direktor Fried
länder, kes oli seotud Preisi riigipanga
segadusse. Ühes temaga lõpetas oma elu
ka tema naine.
Kaotawad firma.
Tallinnast, 7. jaan. Walitsuse
määruse järele kaotatakse tänasest päewast
pääle ülemjuhatuse amet äri, mis pääle
1. detsembrit sisse seati.
Jookselvad ärewuses ümber.
Wars s a w i st, 7. jaan. Poola
wälisasjade ntinister Skrishinski peatas
oma reisul Helsingi Rlias ja Tallinnas,
et selgitada @. N. W. Ludu merejõudude
suurenemist Balti merel.
Rahustajate kongress.
Wars s a w i st, 6. jaan. 6. ja 7jaanuari! on Warssawis Poola wäejuha
tajate kongress. Tähtsam osa kongressist
pühendatakse rewolutsiooniliikumise wastu
wõitlemise küsimusele Lääne piirimail.
Hiina poliitikategelaste nõu
pidamine.
Peki n g i st, 7. jaan. 12. weebrua
ril algab 250 Hiina poliitikategelase nõu
pidamine Hiina poliitilise-majandusliku
seisukorra küsimuses.

Wagabiitide lüüasaamine.
Londonist, 7. jaan. Suurearwu
line wagabiitide salk sai raskesti lüüa Jedi
lähedal Lahinguwüljale jätsid
nemad hulk haawatuid.
Rongide kokkupõrge.
Londonist, 7. jaan. Kahe rongi
kokkupõrkamisel St. Mauriques sai haa
wala 60 ja surma 3 reisijat.
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Laiemte (iilffiöe foonDaminr
iiiiiifopüc iimber.
Nõukoguwõimu aparaati on meil kül
lalt arwustatud. On laidetud, on kiide
tud, kuid mähe on meil selleks tehtud, et
iga wäärnähtust, mis noores nõukogu
aparaadis ette tuleb, körwaldada. Meil
on wähe selleks mahti olnud, sest alati on
meil tegemist olnud eluliste küsimustega,
küsimustega, mille lahendamist ei ole wõi
malik olnud edasi lükata. Nüüd, kus
meie wühegi mahti oleme saanud, oleme
asunud ka ühe tähtsa küsimuse lahendami
sele rahulikus elus, mille lahendamisest
olenewad sajad wähemad. Meie oleme
asunud nõukogu aparaadi uuendamisele,
selle aparaadl laiematele hulkadele lähe
male tõmbamisele. Praeguse seisukorra
ülesanne seisab selles, et organiseerida
nõukoguwõimu enam otstarbekohasemalt,
et töölisteklassile ja talupoegadele laia
Wõimalust anda oma jõu kasutamiseks ja
laiutamiseks.

Kui meil nõukoguwõimu millegiski süü
distataksi, siis selles, et tema eesotsas
kommunistid olewat, kes oma huwides
talltawat. On see nii? Meie teame, et
ainult süäl on tööl haruldane edu, kus
teatawat tööd tegija inimene seda kogu
oma tähelpanuga teeb. Kui siin aga
nüüd kommunistidega wigasid sünnib, siis
tuleb see sellest, et kommunist oma tööd
tehes unustab, et ta seda tööd teeb üldise
sihi jaoks. Kui kommunist aga selle ül
dise sihi eest kaotab, siis ei ole ka midagi
imestada, kui laiemal hulgal iga prakti
line samm, iga praktiline töö isiklikuks
eesmärgiks muutub. Ja siit tuleb ka lah
kuminek parteilise ja parteitu wahel. Par
teitul on kõige tähtsamaks see, mis praegu
otsekohe ta silmade ees sünnib.
Seda tuleb meil armesse wõtta, meie
peame walitsuse aparaadi juure wõimali
selt rohkem parteituid tõmbama. W. K. P.
on alati hulkasid usaldanud ja selle usal
damise tõttu on ta ka wöitnud. Ka nüüd
peame meie hulkasid oma ümber koondama,
ühes laiemate töölis-talupoegade hulkadega
otsustama meie ees küsimust.
Millise organisatsiooni kaudu aga seda
teha? Arusaadam, et meil ei wõi selle
küsimuse pääle kahte wastust olla ainult
nõukogu aparaat. Kui praegu kaebtusi on,
et nõukogude aparaat bürokratlikuks ki
pub minema, milline oletus ka täiesti
põhjendamata ei ole, siis on meie kõikide
ülesanne järele uurida selle nähtuse põh
jused, et seda siis täiesti körwaldada.
Moskwas selles asjas kokkukutsutud
nõupidamine peab siin esimeseks teeraja
jaks olema. Et sellel nõupidamisel siht
maa poole hoitakse, siis on arusaadam, et
kõige päält lahendamisele tulewad need
küsimused, mis talupoega kõige rohkem

Nõukogude orgaanide mõju suurenemine.
Hiljuti oli S. N. W. Liidu kesktäide
saatwa komitee juures nõupidamine nõu
kogulisest ülesehitusest. Sm. Kalinin pidas
istangut awades pika kõne, mille lõpuosa
siin ette toome:
Nõupidamise tähtsus
Terme selle nõupidamise tuum seisab te
ma poliitilises tähtsuses. Nõupidamine näi
tab, kuiwõrd meie partei on tähelpanu
pööranud nõukogude kui ka kesktäidesaat
wate komiteede töö pääle. Nõukogude orgaa
uide kaudu peab partei ühenduse looma
laiade massidega. Ühes sellega meie üles
anne näitab meile, mis meie tegema peame.
Waja köwendada Parteitute mõju.
Lähen üle nõukogude ja meie tööliste
juure, kes sääl töötawad. On maja kahtle
mata nõukogudes kõwendada parteitut mõju.

Meil on praegu parteituid kesktäidesaatwas
komitees. Käesolewa aja kokkukutse partei
tud müngiwad igatahes suuremat osa, kui
endiste kokkukutsete parteitud, kuigi wälis
pidiselt mingisugust muudatust ei näe ole
wat. Käesolewal silmapilgul töötawad
mitmed parteitud töölised Smirnowi ja
minu juures. Meie oleme neid hakanud
ikka rohkem ja rohkem komendeerrmistete
saatma, et kohapääl lahendada mitmesugu
seid keerulisi küsimusi. Meil kaswab par
teitute mõju, niisama on kindel, et see kas

Rahwas Peab tundma, et ka tema
on wöimu juures.
Iga meie edusamm on seotud määratute
jõupingutustega. Jõudu ei pinguta üksi
kommunistid, maid ka parteitud.
Mirte üks walitsuse orgaan ei wõi julge
olla, et ta alati ja õiglaselt küsimused ot
sustab. Wastupidi, pole kahtlust, et paljud
küsimused otsustatakse ära mitte õigelt.
Loomulik on, et see nii peab ka olema,
sest wanasõna ütleb: Ei eksi aurult see,
kes midagi ei tee, kes teeb see eksib.
Kuid on tarwis, et ka rahwas teaks, et
ta osa mõtab neist migadest. Mõttes osa
walitsemisest, tehes wigu, tunneb et ka
tema on walitsuse juures, et ka tema pääl
on wastutus.
Meie ülesandeks on see parteitu osa
nõukogudes wastutuse alla panna. Käsi
käes sellega peame talle andma ka selle
kohased õigused.
•*!*! C « Otfi # a. . . C I• f

Edasi, tuleb see parteitu mass tõmmata
walitsemise juure. Tarmis on näidata mas
sidele, et mitte üksi kommunistid ei walitse.
Tuleb wabastada rahwas, eestkätt talu
pojad mõttest, et ainult kompartei wõib
walitseda. Tarwis on elanikkudele näidata,
et malitsewad ka mitteparteilased.

Elanikkude keskel kaswawad Polli
tilised ja kultuurilised nõuded
See ülesanne, parteitute tõmbamine te
gewuse juure, on saanud järjekordseks, see
ülesanne on saanud päewaküsimuseks. Rah
was on wäljapuhanud sõjaraskustest ja
äärmistest ainelistest puudustest. Käesole
wal ajal kaswawad rahwa keskel kultuuri
lised ja poliitilised nõuded. Walitsus, kes
ei oska rehkendada rahwa kogunud ener
giaga, kes ei oska teda juhtida tarwilist
teed, see walitsus on nõrk, ei seisa oma
ülesande kõrgusel, ta häwineb.
Masside energiat on waia juhtida
nöukoguwalitsuse huwidesMassides algas alles energia kogumine.
Meil tuleb seda masside energiat juhtida
nõukoguwalitsuse huwides. Meie ülesanne
on praegusel silmapilgul seda kokkukogunud
töölismasside ja eriti talupoegade masside
energiat kasutada nõukogude ülesehituse
töö pääle. Kui meie sellest ülesandest kas
wõi wäikese o akese täidame, oleme iga
tahes määratu löö korda saatnud.

huwitawad. Need küsimused on õige mit
mekesised. Siin on metsaasjandus, ag
ranoomide puudus, wäärnähtused ainsa
toitlusmaksu sissenõudmisel jne. Talu
pojad tahawad täpselt teada, kuidas nad
kohatisi metsi kasutada wõiwad, nad ta
hawad, et ainus põllumajanduslik maks
täpsemalt ära määratud oleks. Kõige selle
teostamiseks on aga karmis tõsta kohalik
kude nõukogu aparaatide autoriteetsust.
Selleks on karmis aga maal ühiskondlust
tõsta, tarwis talupoegi ühiskondlikusse
tegewusesse tõmmata. Ainult sel teel on

Mõimaline kaotada bürokratismi meie nõu
kogu aparaatides kohtadel. Wõimalikult
laiemad parteitute hulgad nõukogusse
sel teel lahendame meie nõukogude apa
raati laiemate hulkade nõudmistele, sel
teel kõrwaldame meie eriti talupoegade
hulgas olema rahulolematuse nõukogu
aparaadi wastu. Nõukogud laiemate
hulkade jaoks see olgu meie hüüdsõna
ja seda hüüdsõna teostab praegu Mosk
was koos olem ülemenemaaline nõupida
mine nõukogude ehituse suhtes.
K. T.

wab järgmise kokkukutsega meel suuremaks.

Parteitute ta talupoepade tõmba
mine walitsemise juure.
Seda tööd tuleb jatkata ka kohtadel.
Tuleb suurendada parteitute armu nõuko
gudes.

Elektri «liii Maim meie ima iimpM.

Palutakse kaastöölist ja teist
seltstmehi rutata materjaali
saatmisega järgmise „ (Orase"
numbri jaoks.
Toimetus.

Nõukogude maalt.
Uus raudtee.
Algas liikumine uuel raudteeliinil:
Jakutsk—Aldan Ruhlowo Atshinsk
Schiira.
Rongiönnetused.
Ühenduses liikumise uuesti algamisega
Taga-Kaukaasia idaringkonna raudteedel,
no rongiõnnetust ette tulnud. 1. jaanuaril
jooksid rööbastest wälja mitu lumepuhas
tamise wagunit, sest murdusid rööpad. Sa
muti jaamas oli õnnetus reisijate rongiga:
rööbastest jooksid wälja 3 klassiwagunit,
mida aga sel päewal uuesti ülestõsteti.
Hurdalani—Baladshari wahelisel teel jook
sid rööbastest wälja 4 sõidurongi magu
nit. Raudtee on lõhutud 30 sülla pi
kuselt. Õnnetusi ei juhtunud.
Väärtuslikud ülesleidused
Luganski ringkonnas, Swerdlowi nim.
kaewanduses, tööline sm. Simonow tegi
terme rea ülesleidusi walmistuse mehani
seerimise alal. Sm. Simonom leidis üles
8-naela raskusega kiwisöe lõikemasina.
Masina tarwitamine annab häid malmis
tuslikke omadusi, kergendab söesaaki ja teeb
odawamaks söesaamise.

1400 kooliõpetaja kongress
Üsast teatatakse, kogu Baschkiirias peeti
ära raioonilised külakooliõpetajate kongres
sid. lisasse kongressi pääle sõitis 1400
kooliõpetajat.
Komnoorsoolase metsik tapmine.
Beresinski raioonis, Borisowski ring
konnas tapeti kulakute poolt komnoorsoo
ringikese büroo ja külanõukogu liige sm.
Rõbatshenok. Tapetut teotan, kägistati ja
purustati kiwiga pääluu. Tapjad jooksid
ära.
Tshuwaschi keeles.
Tsheboksarõst teatatakse, et igas Tshu
waschi oblasti külanõukogus ja täide
saatmas komitees wiidi asjaajamine üle
Tshuwaschi teele pääle.
Türgi kodanikkude opteerimine
Neil päewil jõudis Mõskma Türgi op
teerimise kommisjon. S. N. W. Liidus
asub kodanlisi ja sõjawäelisi mänge 6 kuni
7 tuhat, kes elawad pääasjalikult PõhjaKaukaasias, Taga-Kaukaasias, Krimmis ja
Siberis. Opteerijate saatmine sünnib läbi
Odessa, Batuumi ja Noworossiiski.

Clektrokkatfioon kiilas.

Koramumfm ott nõukogude wöim + elettrsfitatsioon.
Lenin ja elektrofiiatsioon. 30 uut raiooni jaama. 7 jaama [ott
üle poole juba malmis. Wolhowstroi wöimaldab meil iga aasta
13 miljoni rubla kokku hoida. <>oo elektrijaama maal.
Elektrosikatsioon! Noh waat', millest ta
küll juttu ei tee! See on ju „wana" kü
simus, sest maewalt leidub inimest, kelle
toas elektri„pirn" ei põleks (linnas) ja
kui seda meel ei ole, (maal mõnes kohas),
siis loodetakse, et ka süäl, wõib olla juba
lähemal ajal, see „ime"-malgus sisse sea
takse. Nõukoguriigis ei ole midagi imet.
Ammu aga see oli, kui elekter ainult
linnades uhkuse asi oli. Prowintsis tunti
elektrit Mähe, maa e; teadnud sellest mi
dagi. Kuid nüüd töölis-talupoegade
maa särab. Ja selle „ime" algpäew ei
olnudki nii hiilgam. Harilik argipäewane
päcm. Lenin ajab juttu sm. Krshishanows
kiga. Praktilik jutuajamine. Puudutakse ka
turbatähtsust meie tööstuses. Ja sellega
jutt lõppes. Waemalt sai aga sm. Krshi
shanowski kodu, kui sm. Leninilt kirjakene
järele jõudis, kus wiimane soowitas sm.
Krshifhnowskil ajalehte kirjatükki kirjutada
Moftwa ja Petrogradi ümbruses olema
test turbarabadest. See sündis ja kirjatükk
ilmus „Prawdas". Selle järele kirjutas
sm. Krshishanowski kirjatüki elektri täht
susest tööstuses ja saatis selle sm. Leninile

läbiwaatamiseks. Sm. Lenin luges läbi ja
tegi korralduse asuda wiibimata riigi
elektrositseerimise plaani wäljatöötamisele.
See oli 1919. a. wiimastel päemadel.
Ja teil on meeles, millised ne.'d päewad
olid! Waenlane lõgistas hambaid otse
Mõskma wäramate ees. Ja kui palju siis
seda Nõukogude Wenemaad oligi? Endine
Moskoowia mõned kubermangud Mosk
ma ümbruses. Paljud armasid juba:
Egas nõukoguwõim enam kaua
kesta!

Ja sarnasel silmapilgul teeb Lenin kor
ralduse tehke elektrositseerimise plaan
Malmis.
Ja osuti tööle.
Loodi riiklik elektrositseerimise kommis
jon, mitte paberile, maid töö jaoks. Ja
nõukogude 8. kongressiks oli elektrositsee
rimise plaan malmis.
Üheksa kuud kestis kommisjoni töö.
Ja tui siis aasta pärast elektrotehnikerite
määratu kongress kokku astus, wäljatöö
talud plaani teadusliku sõelumise alla wõt
tis, pidi ta lõpuks tunnistama:

w Elettront eeritud Dhukankr kula uulits Bobrowski kreisis, Woroneibi kub
Elektrijaam walgustab Bobrowi linna ja kolme lähedal olewat küla Elektri
laama ehitamist alustati 9. mail, sai malmis 5. oktoobriks Elektri
Elektrositseerimise plaan põhjeneb
teaduslikult Wenemaa rahwamaialldnse
plaanile.
Waadake niisuguseid imesid sündis siis,
kui meie surmapüewaks homme pidi olema,
kui nõukoguwõimu awalikud ja salalised
wastased Wenemaa töörahwa tööd igapidi
takistada ja nurja ajada püüdsid, kui isegi
mõned nõukogu asutused muigates maala
sid elektrositseerimise plaani wäljatöötaja

kommisjoni töö pääle. Kuid selle tommis
lorn töö oli Lenini kaitse all. Ja kui Le
nin oma kuulsad sõnad ütles:
- Kommunism on nõukogude mõim
Plus elektrosikatsioon jäid kõik nurga
taga sosistajad mait.
Kuidas teostatakse aga nüüd elekkrosit
seerimise plaani?
Nõukogude 9. kongressi poolt kinnita
tud plaani järele kawatsetakse ehitada 30

Elektripanga pöhikapitaali suure
nemine
Elektrtpanga awamise algul määrati
põhikapitaaliks 7 miljoni rubla. Praegu
kawatsetakse see summa tõsta 15 miljoni
rubla pääle.
Ühisus „Rcalsond'
Käesolewal aastal organiseeritakse osa
ühisus riigitööstuse sondi 500 miljoni
rubla realiseerimiseks. Osaühisus kutsutakse
lühendatult „Realfondiks".
Uus walmistus Moskwas.
Aktsionäär ühisus „Meshdunarodnaja
Kniga" organiseeris kopeerpaberi walmis
tuse. Selle jaoks muretsetakse wäljamaalt
sellekohased sisseseaded.

Mälestussammas Leninile mä
gedes.
Rostow-Dooni äärest teatatakse, et Gor
jatsewodi raiooni mägedes, Etoki hutori
talupojad korjawad andeid Leninile mä
lestussamba ehitamiseks. Mälestussamba
ehitamiseks kutsuti kokku spetsmeistrid.

Kooliõpetajate konwe
rentst awamine.
Eila kell 12 päewal awati haridustöö
liste ametühisuse esimehe sm. Legrani poolt
esimene Leningradi kooliõpetajate konwe
rents.

Päewakord kinnitati järgmiselt: I)Nõu
koguwalitsuse ja kooliõpetajate ülesanded.
2) Nõukoguline kool, 3) Komonorsugu ja
kooliõpetajad, 5) saadikute walimine üld
liiduliseks kongressile.
Terwitusega wälja astuw kub. am.-ühisuse
nõukogu esimees sm. Glebow-Awilow
tähendas:

Möödas on aeg, mil nõukoguwalitsus
ja kooliõpetaja oli wihawaenus. Kontrre
wolutsiconilisest kooliõpetajate am. ühisu
sest on saanud haridustöö walmistaw am.ühisus. Kõik need aastad on kooliõpetajad
ennastsalgawalt töötanud kodusõja wäe
rindadel ja töökoolis, et minna kõmmu
nismile. Meie peame käsi-käes edasi mi
nema. Ja ainult siis saame jaatawaid ta
zajärgi, kui kooliõpetajad asuwad prole
taarse rewolutsiooni teele. Ainult tööliste
talupoegade ja haritlaste käsi-käes tööta
misel paraneb meie riigi olukord.

Eestlased S. R. W. Liidus.

Sm. IsaK i loeng Oktoostrlremolntstoonist.
Kesknädalal, 7. jaan. pidas sm. Jsak
W. Kingissepa nim. Harmajas pikema
kõne Oktoobrirewolutsiooni sündmustest
ning neist eeltingimustest, mis wõimaldasid
Wenemaa proletariaadil wõitu saawutada
oma waeulaste üle. Kuulajaid oli ilmu
nud ligi 250 inim. ümber.
Rääkida sm. Leninist, tähendas sm. Jsak,
peame waatlemisele wõtma partei ajaloo,
selle teooria ja taktika.
Oktoobrirewolutsiooni sündmus lõi kogu
rewolutsioonilisele tööliste liikumisele teise
lehekülje. See sündmus pole üksi tähtis
meile, waid kogu rahwuswahelisele prole
tariaadile, eriti aga Eestimaa töölisteklas
sile. Oktoobrirew. olid omad eeltingimised,
ilma milleta poleks wõimalik olnud rewo
lutsiooni läbi wiia Wenemaal. Eelmäng,
mis seda kinnitas, põhjenes 1905 a. rewo
lutsioonis. Edasi oli Wenemaal teraskindel
wäljakujunenud enamlaste partei kindla
distsipliiniga ja weel kõwemaks kujunes ta
pääle 1905 a. lüüasaamist, kuni 1917 a.
Reaktsiooni tagajärjel tekiwad parteis
mitmesugused woolud ning teooriad, mida
wõime tähele panna ka meie partei ajaloos.
Ilmasõda lõi eelduse, weebruari- nii ka
Oktoobrirewolutsioonile. Ilmasõda puhas
tas rewolutsiooniliste tööliste ridadest
wälja kokkulcplased ning aitas kaasa mas
side rewolutsioniseerimisele.

Sots.-dem. tegid, rewolutsioonilist sõnu,
kuid otsustawal silmapilgul, kus ilmasõja
wastu wälja tuli astuda, läksid käsi-käes
rahwuswahelise kodanlusega ning asusid
kodumaa kaitsmisele, sellega said proleta
naadi äraandjateks.
Weebruarirewolutsioon läks läbi pea
aegu ilma werewalamiseta. Ta oli ajaloos
paratamata, kuid kodanlus tahtis töörah
wast kasutada oma huwide sihis, mis wõi
maldaks neil wabat arenemist.
Ka Marx ütles: Et ajaloo arenemise
käik läheb ajajärkude kaupa, kuid ei tee
hüppeid.
Wõime tähele panna ka enamlaste juu
res lahkuminekuid, kui tõusis püewakorda
wõimuwõtmise küsimus, ühed pooldasid
kohe wõimu wõtmist, kuna teine osa leidis
selle warajaseks.

Sm. Trotski pooldas sots.-rewolutsiooni
ning proletaarset diktatuuri talupoegade
suhtes, kus tuleb esimesi kasutada proletariaadi

huwides, luua tööliste ja talnpoegade de
mokraatia.

Tekiwad waielused ning sm. Lenin üt
les, weebruarirewolutsioon ongi tööliste
talupoegade demokraatia diktatuur.
Kõik wõim nõukogudele hüüdis Lenin,
kindel liit talupoegade massiga, sellega
loome pinna sotsialistlikule rewolutsioonile.

Nõukogud, mis koosnewad wähemlastest,
tulewad muuta proletaarseks. Sm. Lenin
oskas hinnata olukorda, uurida ühiskonna
tingimusi ning neid kohe ellu wiia. Töö
listeklassi diktatuur tähendab ühiselt sam
muda rewolutsioonile talupoegade massiga.
See nõuab kohe teostust. Meie peame käsi
käes minema talupoegadega, aga mitte neid
wastolusse wiima wölisteklassi wastu. Waja
massile selgeks teha, et wähemlastes koos
newad nõukogud on kodanluse kannupoisid.
Nõukogud tulewad ümberwalida, ai
nult sel teel on wõimalik sots. rewolutsioon.
Juulipäewad, Kornilowi mäss, Kerenski
päületungimine olid õpetunnid, mis massi
enamlaste poole wiis.
Rewolutsiooni wõib teha siis, kui mäss
on omandanud kindlad waated, ning sel
leks ettewalmistatud, ütles Marx.
Piltlikult näitas Sastamaa rewolutsioon,
et mass selleks ettewalmistatud .ei olnud.
Juulipüewadel tulid Leningradi tööli
sed uulitsale ning nõudsid wõimu wõtta,
sarnane sündmus oli stüühiline, kuid mitte
partei poolt organiseeritud. Pääle juuli
sündmuste kuulutaii enamlaste juhid liu
nupriiks. Arreteeriti sm. Trotski, ning
seltsimehed Lenin ja Sinowjew olid sun
nitud põrandaalla minema. Kõigil on teada
pori loopimine enamlaste pääle, neid tem
beldati Saksamaa agentideks jne. Korui
lowi mäss on iseloomustaw, mil teel taheti
maksma panna tööliste kulul kodanlist
wõimu.
Pääle Kornilowi likwideerimise muutub
olukord enamlaste kasuks, organiseeritakse
punakaardi jne.
Sm. Lenin Soomemaal põrandaall ol
les juhtis kirjade läbi rewolutsioonilist
käiku. Rewolutsiooni läbiwiimine on kunst,
teda peab tundma.
10. oktoobril otsustati wõimu wõtta,
kuid tegelikult wiidi see otsus ellu 25. okt.
Juulisündmuste kohta ütleb sm. Lenin,
et wõimu wõtta tol korral kui polnud
selleks eeltingimusi, on absurd, ning partei
oleks suure wea teinud.
Rewolutsiooni. läbiwiimine ei pea põh
jenema salanõu, nutte ka partei, waid
massi pääle. Peab oskama hinnata olu
korda, milles tegutseda, massi tõusu ja ko
danluse kõhklemist, ainult tol korral on
wõimuwõtmine tarwilik ja tuleb wiibi
mata teostada.
Bresti rahu tegemine Saksa imperia
lismiga näitas weel kord sm. Lenini ge
niaalsust, kus ta nõudis rahulepingule
wiibimata allakirjutamist, waatamata ras
kete tingimuste pääle, mis Saksa imperia
ltsm pääle surus. Isegi tol korral üld
oblastiline W. K. P. konwerents protes
teeris nii sm. Lenini kui ka W. K. P.
keskkomitee wastu.

uut raiooni elektrijaama, üldise kandejõuga
1.750.000 kilowatti. See peab katma meie
edenema tööstuse tarwiduse kahekordselt,
wõrreldes ennesõjaaegsega.

Need jaamad peawad rahuldama 8 rai
ooni Põhja, Kesk-tööstuse, Dooni,
Uurali, Kaukasia, Wolga-äürne, Siber ja
Turkestaan. Esialgu kawatseti ehitada 7
raioonijaama: „Wolhowt" ja „Punane
Oktoober" Leningradi raioom jaoks,
Kaschirski ja Schaturski—Moskwa raioo
ni jaoks, Bulahninski Nishni-Nowgo
rodi raiooni jaoks, Schterowski Dooni
kiwisöe raioonis ja Kiselowski Uuralis.
Kõik need seitse jaama on üle poole
juba malmis. Kolm jaama, ja nimelt „Pu
nane Oktoober", Kaschirski ja Schaturski
töötawad juba.
Ja selle aja wältel ei ole meie töö seis
nud mitte ainult elektrijaamade ehitamises.
Mitte põrmugi. Ehitades jaamasid, oleme
meie alati ka selle üle pääd murdnud, kui
das paremini kütteaineid kasutada.
Kuidas kasutada turwast nii, et see
meile wähema põlemise juures rohkem soo
ja annaks?
Ja siin ei ole meie töö tagajärgedeta.
Wiimaks oleme meie juba nii kaugele
jõudnud, et turwas meile sama palju soo
ja annab nagu parem kiwisüsigi.
1926. a. algul hakkab Wolhowstroi
Leningradile elektriwoolu andma. Odawat
woolu. See wool on sedawõrd odaw, et
ta iga aasta meil 13 miljoni rubla kokku
hoida wõimaldab. Kui Wolhowstroi 65
miljoni rubla maksma läheb, siis tasub ta
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oma ehituse kulud wiie aasta jooksul kok
kuhoitud summaga ära.
Ja Leningradi tööstus?
Wõidab õige palju.
Leningradile awaneb wõimalus oma
tööstust mehaniseerida ja elektrofitseerida.
See omakorda wõimaldab tööwiljakust
tõsta, wõimaldab tööstusesaaduste hinda
sid odawneda.
Seda teeb elektrofikatsioon?
See linnas.
Kuid ka maa ei jää elektrosikatsioonist
puudutamata.

Elektriwool tungib ka külla.
Laiemad talupoegade hulgad unistawad
juba /rpirni" hülgamisest toas, isegi
sea laudas!
Ja mitte ei unista, waid teostawadki
seda. Wenemaa talupoeg ei ole enam hall
mats, kes ootab
mis suured härrad teewad.
Ei, Wenemaa talupoeg ei oota, waid
on asunud tegeluselt küla elektrositseerimi
sele.

1923. aastal oli külas 300 elektrijaama.
1924. aastal oli neid juba 600.
Wenemaa talupoeg teostab Lenini hüüd
sõna.

Wenemaa talupoeg sammub Lenini poolt
näidatud rada.
Ikka edasi! K. Di xi.

Sm. Trotski wöttis Brestis järgmise
liini: Ei chda, ega rahu.
Waatamata wastolude püäle oskas sm.
Lenin selgeks teha rahu allakirjutamise
wajadust ning see liin läks läbi. Nüüd on
kõigil päewaselge, et sm. Lenini poolt näi
datud siht õige oli Lexi.
Leningradi kub.
Read koomale kultuur-hariduslikus
töös(Sahkuni asundus. Trotski kr.).
27. detsembril oli Sahkuni kooli ruu
mides piduõhtu. Ette kanti: eestlaste poolt
näidend „Laenatud naine", soomlaste
poolt Wene keeles «llyn>BEa*oH inTauoß»
ja «BauLKHua cojepjuaHEa», kõik nalja
mängud ühes waatuses. Sissetulek läks
kooli hääks. Näidend „Laenatud naine"
läks pahasti, millest näha wõis, et Sah
kuni noored wäga külmawereliselt näite
mängude päüle waatawad.
Ei õnnestanud ka esimene Wene näite
mäng. Wiimane ettekanne «Laukuuua eoAepJKaHKa», läks läbi rahuloldawalt, mis
tõstis rahwa meeleolu.
Kui meie nüüd küsime, kas wõisime
sahkunlastelt, iseäranis eestlastelt paremat
Wäljaastumist nõuda? Selle küsimuse päüle
peame wastama, et ei wõinud. Mispärast?
Esiteks seepärast, et nemad harwa pidusid
toime panemad ja on seepärast näitela
waga täiesti harjumata.
Teiseks wõime meie, Sahkuni noored
Eesti jõud, kes wõiksid ennast kultuurilisel
koomale organiseerida, ära jagada kolme
osasse.

Esimene osa noori on „püha olemustega"
nii kinni seotud, et wäline ilm ja tõsine
elu neid sugugi ei huwita. Nemad käi
wad palwetundidel ja kirikus ning ei taha
sinna ligigi minna, kus pidu juhtub olema.
Teine osa on luga „ilmalikud" ja ker
gemeelsed. Need ei taha muud kui tantsida
jne. Nemad käsivad küll pidul ainult tant
simist otstarbega.
On olnud isikuid ja on praegugi, kes
katsusid ja katsuwad neid kahte osa koo
maale kiskuda, et midagi ära teha hari
duse põllul, kuid tänini on see waew as
jata olnud.
Kolmandamasse osasse kuuluwad siis
need noored, kes huwitatud on näitemün
audest, kuid suureks kahjuks, neid on liiga
wähe.

Ärusaadaw, et wähese tegelaste arwuga
kus puudub suurem osaliste wäljawalik,
on raske näitelawa jaoks midagi hääd
toime panna.
Suuremad noorte hulgad peawad tööle
asuma ja aru saama, et elu ei ole mitte
tühi mäng, waid tõsine wõitlus.
Ootame, et teie tegewusse astute ja sel
leks soowime jõudu.
Teraw s i l m.
Uuel aastal une jõuga tööle!
(Solkino asundus, Tompi kr.).
Solkinos kultuur-haridusliku töö kesk
kohta loodud ei ole, kuid üks wäike grupp
noori on siiski ennast niipalju koondanud,
et on loonud näiteringi. Näiteringi tööd
wõib lugeda kaunis edukaks, mille tõendu
seks on see, et ta wiimasel ajal kaunis
tthti on hakanud pidusid korraldama.
Wäliskoolihariduse töö alal jääb solkin
lastele soowida, et nad looksid enesele
kindla sellekohase organisatsiooni (lugemi
setoa, klubi), mille ümber wõiks koonduda
terwe noorsugu, aga mitte ainnlt wäike
grupp. Solkinos on palju noori, kellede
ideaaliks on iga puhkepäew ennast samo
gonni, s. o. seda inimsoo needust, täis
wõtta ja siis igasuguseid lollusi ja tükke
toime saata, mis iseenesestki mõista tatis
tab ka asunduse kultuurilist arenemist. Sol
kinlased ja õpetaja! Luues omale wälis
koolihariduse keskkoha, teie wõite aega
mööda ka nende pääle mõjuma hakata,
asutades loodud keskkoha ümber pääle näi
teringi ka teisi ringisid. Igasugune oma
waheline waen peab kaduma. See keskkoht
peab saama pääpunktiks, kust kultuuriline
mõju laieneb masside pääle. Kui teie koon
datud noored ja õpetaja, jõuate ühe osagi
nendest mahajäänud oma asutuste noor
test ringidesse tööle tõmmata, siis on see
zuba suur samm asunduse kultuurilises ede
nemises.

Paha asi on Solkinos peaaegu üleüldse
see, et solkinlased ei taha kuidagi laiendada
oma silmaringi. Aeg oleks luua omale
laiem silmaring, mis ulataks ka kaugemale,
kui Kassimäele, ja isegi üle Nõukogude
Wabariikide Liidu piiri wäljamaale, sinna
suurtesse „wabadesse demokraatlikkudesse
wabariikidesse", kas wõi kõige lühemas
olewasse „suurde wägewasse Eestisse", kus
iga päew tuhanded töölised ja talupojad
türmidesse trellide taha wisatakse ja Lus
päewa ei ole, millal tööliste weri ei woo
laks. Kui meie saame üldisest rahwuswa
helisest seisukorrast aru. siis wõime paljud
ja paljud raskused meie elus ära seletada
ja mitte kõike süüdi weeretada nõukogude
walitsuse, ehk nagu öeldakse, kommunistide
kaela.

Ärgu tulgu Solkinos enam niisugust
nähtust ette nagu wiimase 27. dets. pidu
ajal, kui kõneleja oli sunnitud oma kõnet
pooleli jätma publikumi wahelerääkimise
pärast. See ei kõlba mitte kuskile, see
on enneolemata nähtus.
Solkinlased! Uuel aasta! uue jõuga
tööle! Tagasoo Priido.
Wöitlus ühismaapidamise eest
(Jastrebino wallas, Kingissepa kr.).
Pöllut. artell „ Kündja" langes kokku,
tema waremetel tekkib uus artell „Töö ja
Teadus".
Endise „artelli" juhatuse nimel „Edasis"
awaldatud üleskutse põhjal oli 1. jaanua
riks umbes paarikümne isiku poolt kirjali
kud wõi suusõnalikud teadaanded artelli
liikmeks astumise üle sisse tulnud ning neli
seltsimeest isiklikult kohale ilmunud, kus
üldisel koosolekul uute liikmete wastuwõr
mine pidi olema. Mitmetunnilise wenita
mise järele saadi koosolek küll kokku, kuid
mitte selleks, et uusi liikmeid wastuwõttes
„artelli" elujõuliseks muuta, waid et kons
tateerida, et neil artelli tõepoolest enam
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ei olegi ning üksteist wastastiku tröös
lida, et „walitsus neile kui tegelikkudele
talupoegadele luba annab mõisat oma ära
nägemise järele kasutada", s. 0. majaplda
mist häwitada, nagu nad seda juba paar
aastat on teinud. Uhel häälel wastuwõe
ind otsuses (isegi sm. Rajapuu hääletas
kaasa, waata „Edasi" nr. 246 m. a.) teh
ligi juhatusele ülesandeks selles mõttes
maaosakonnas samme astuda. Mainitud
„oma äranägemise järele maa kasutamist"
ja majapidamist, mida keegi seltsimees
wäga trehwawalt majanduslikuks kontrre
wolutsioouiks nimetas, kaitses südilt „ar
lelli" sepp Kenner, kes jultunult kinnitas,
et ta tõesti es-er olla ja es-eride poliitikat
ajada. Ja sarnase poliitika tagajärjed on
senise „artelli" majapidamises igalpool
selgesti näha. Kõik faktid heinte müümi
sest kuni elumaja aknate laudadega kinni
löömiseni kinnitawad, et neil meestel, kes
paar aastat „artelli" firma all riigi wa
randust häwitanud, majapidamise tõstmist
mõttessegi pole tulnud...
Pääle koosolekut isekeskis läbirääkides
otsusele tulles, et maaosakond ikkagi sar
nast poliitikat lubada ei wõi, otsustasid
kohalesõitnud seltsimehed kokkulangenud
„Küudja" asemele uut artelli „Töö ja
Teadus" organiseerida, milleks nad oma
esitajad Kingissepa maaosakonda saatsid.
Kuulu järele olla sääl nende plaanile jaa
tawalt wastu tuldud, mis loota laseb, et
organiseeritaw põllut. artell ,Töö ja Tea
dus" peagi tegutsema hakkab. Wiimase
plaanidest ja wäljawaadetest lähemal ajal
„Edasis" pikemalt.
„Linn a s a k s

Leningradi teated.
Wedurite ehitus Leningradis.
Küesolewal aastal ehitatakse „Puna
ses Putilowis" 18 uut „Pasifiki" süstee
milist medurit. Remonteerimise alla tu
lemad 21 medurit.
Nemski laewaehituse tehases põhjalikku
remonti tehakse 11 weduri juures.
Pääle selle ehitab ..Punane Putilow"
wiis uue kolmetsilindrilise kostruktsiooniga
medurit.
Suhkru Päralejõudmine
Neil päewil jõudis riigipanga PõhjaLääne oblasti kontori nime pääle umbes
500 tuhat puuda peent suhkurt. Suu
rem osa kohalejõudnud suhkrust saadeti
edasi lõunapoolsetesse suhkruwabrikutesse
ümbertöötamiseks rafinaad suhkruks.
Praegu antakse suhkrut edasimüümiseks
kõigile organisatsioonidele ja erataupleja
tele tingimisega, müüa seda määratud

Gilane Itiivlc:
21. jaanuaril ). a. ilmub „(£bafi" eri nummer, mis ott
pühendatud sm. Lenini surma ja 9. jaanuari 1905 a. sünd
muste tahtpäewale.
Palutakse kõiki seltsimehi selle numbri jaoks määratuid
kirjatöösid mitte hiljem 15. jaan. s. a. toimetusele ära saata.
Toimetus.

Täna teaatrites:
Kirjandus.
P. Kowalenko. kirsa
osimje Tõlkmud
P. Peterson, (kolmas täiendatud ja
parandatud trükk). Eesti Kirjastuse
Ühisus, Petrogradis 1922. Poliiti
tine kirjandus nr. 5. Trükitud Eesti
Töörahwa ülikooli trükikojas, Was
sili S. 1. liin nr. 52.
Oli suur puudus eestikeelse rahwaliku
poliitilise kirjanduse järele. Seda puudust
lahendas P. P., tõlkides P. Kowalenko
ülaltähendatud raamatut. See raamat on
Wene seltsimeeste seas lühikese ajaga suure

poolehoiu omandanud, sest see on raamat,
mis arusaadaw igale talupojale ja tööli
sele. Ka meile eestlastele on ta niisama
ja weel enam tarnnlik, sest meil ou ta ai
uute sellesarnane. Wäga hää eduga wõib
seda raamatut ka I astme töökoolides ära
kasutada. Raamatu keel on kaunis ladus.
See on tõik hää, kui mitte lohakuse wõi
andeksandmatu hooletuse läbi ei oleks
raamatusse palju trükiwigu sattunud.
Mõne lehekülje pääl kuni 4 ja 5 wiga.
Natuke palju. Need wead ei takista raa
matu tarwilamist, kuid siiski panewad mõ
ned wead isegi juba rohkem arenenuid
lugejaid mõtlema, näit:
loodi k a p i t a al i ajajärgul"
(Ihk. 7), missuguse kapitaali ajajärgul?
(Peab olema kauba kapitaali. W. E.).
Ehk jälle: „kongressil oli 512 saadikut,
kes esitasid 532 partei liiget" (lhk. 51).
Natuke wühe. (Peab olema 532 Luhan
dat partei liiget. W. E.). Olgugi, et pea
igas raamatus on trükiwigu, kuid peaks
olema teatud paranduste leht wõi lehe
külg. Kuid see puudub sel raamatul ja
seega kaotab see hää raamat kaunis suure
protsendi omast wäärtusest. Mina soowi
tau, et Kirgastuse Ühisus nõuaks alati, et
igaüks kirjanik wõi tõlkija oma raama
tule juure lisaks trükiwigade paranduse
jmis suuremail o'ail teaduslikuil raama
tuil puudub), mis läbi raamatu wäärtus
palju tõuseks. W. Ew a rt.
Teaater.

hindadega.

Leiwaküpsetuse Parandamine.
Moskwast saadud andmetel antakse Le
ningradi ühistarwitajate liidule pikaajalist
laenu 289 tuhande rubla summas. See
raha läheb leüoaküpsetuse parandamise ja
leiwalehaste mehaniseerimise pääle.
Elektriga Postkastid.
Leningradis algab prof. Henkeli poolt
ülesleitud automaat postkastide ülessead
mine. Kastid mahutatakse iga maja hoowi
pääle iga korteri jaoks üks. Kirjakandja
poolt kasti sisselastud kiri kutsub esile
kirjaomaniku korteris sellekohase märguand
msie, walguse wõi hääle signaali abil.
Lähematel päewadel pannakse katsena
üles esimesed 25 kasti.
Salakuulajate kohtuasi.
Läinud talwel arreteeris riigi poliitwa
litsus salakaubawedaja soomlase Uttu, keda
kahtlustan, et ta wiimastel aastatel tege
mist teeb salakuulamisega.
1922 aastal aitas Uttu kedagi Leske
witzit üle Soome püri. Leningradis tut
wunes tema kaksikwennaga, niisama Leske
witziga. See endine ohwitser ja mõisnik
muutus Uttu juhatamisel Soomemaa sala
agendiks. Esialgselt sai Leskewitz palka
ja ülesanded Uttult. Pärast lõi aga otse
kohesed sidemed Wiiburiga.
Salakuulamise all töötasid end. ohwit
seerib A. Juriigin, N. Smirnow, mõisnik
Batshinski ja end. priistawi poeg Donitsh.
Kõik saiwad waewa eest rikkalikku tasu.
Nende salakuulajate kohtuasja arutamist
toimetab sõjamäe tribunaal

Keskkassa kohustused jaanuariks lOl1 tsherlr
„ weebruariks .
„ mä asiks 97'..
", mai 9P/2 „
Naelj"tertingkd 9 „ 22 i\y.
Oollorid 1 „ 94 „
Soome margad 4 » 85 „
Talupoegade laen 95l/2 kov.
1. wöidulaen 2 rbl. 06 „
ROOtsi ClVfMiw 51 „ :;0 „

Teated Lääne-Euroopa teaatri elust
Rootsi teaater.
Rootsi teaater on akadeemilisem, mana
meelsem kõigist teistest kaatritest. Rootsi
teaater töötab 100 aasta eest ülesseatud
traditsioonidel. Stokholmi „Draama teaater"
ja ..Rootsi teaater" teemad kanaegieid kat
seid midagi uut, ajakohast pakkuda ja need
katsed peawad enne wäljamaa! laialt läbi
löönud olema.
Imelik saatuse mäng! Strindberg sündis
sarnasel wanameelsel maal ja pidi kogu oma
elu aeg rändama teistel mail ümber, et
oma ideid teaatri alal teostada. Tema oli
esimene rewolutsionäär Rootsi teaatris ja
esimese kammerteaatri looja ilmas Strind
berg kirjutas oma ühewaatuslikud tükid
kõik sellele tcaatrile.

See oli suur samm edasi ajal, kus ei
tuntud Rootsis weel Meiningeri, kui Rootsi
teaater osi weel kuningakoja asutus. Mui
dugi ei saanud Strindbergi poolt asutatud
kammerteaater kaua elutjeda wanameelsel
Rootsimaal ja lõpetas pea oma olemasolu.
Ühes Strindbergiga kadus ka rewolut
siooniline waim Rootsi teaatrist. Ja esimes
teks ..uuendusteks" oli sääl sõja ajal õitsele
loönd operett ja sars.
Praegusel ajal panemad teaat
rid rõhku lawastustet ainult muinasjutuliste
dekoratsioonide, rikkalikkude kostüümide pääle,

mis suuri rahasummasid nõuawad, kuid
midagi uuk ei paku.
Noor kunstnikkude rühm Grünewaldiga
eesotsas katsus wähemalt dekoratsiooni suhtes

uuemaid moole teaatrisse tuua, kuid taga
järjeta. Kodanlik ja aristokraatlik seltskond

oli nendele püüetele maenuline, kuna tööliste
klass Rootsis teaatri waslu huwi ei tunne.
Paremini seisab lugu ooperiga, kus direk
tor Ernefeldt uued wiisid, ekspressionist
likud dekoratsioonid tarwitusele on wõtnud
ja ka muidu ettekande kunetlise kõrguse eest
hoolitseb, nii et Rootsi ooper julgesti Saksa
ja Itaalia ooperi körwal wõib seista.
Läinud aastal ühinesid Mootsi nooremad
kirjanikud näitlejatega, et „(šlamat reaatrit"
luua Mõskma teaatri eeskujul.
Nii on loota, et ka Rootsis teaatri asi
ehk mii mati surnud punktilt liikuma hakkav.
Kriis Ungari teaatris.
Teaatri seisukord Ungaris muutus ras
keks Horty wõimule pääsemise järele. Seda
tõendas juba Baieri lugu, kus pääle fas
cistide walitsusse astumist München oma
kunstilise tähtsuse täiesti kaotas. Sama
lugu on nüüd ka Budapestiga.
Aineliselt on Budapesti teaatrid mälja
pääsemata seisukorras. „Kuninglik" ooper
töötab defitsiidiga, mis kaugelt üle ulatab
riigi abirahast. Näitegruppi tuli mahendada
ja etendusi antakse ainult neli korda nä
dalas. „Laimu teaater". mis andis oda
wahinnalisi ooperi etendusi, lõpetas oma
olemasolu ja läks eraettewõtjate kätte
üle. Et kuidagi ala! hoida paremaid ooperi
jõude, korraldas Budapesti kodanlus kor
janduse teaatri hääks, mis aga kõigest 600
miljoni krooni sisse tõi, mis Ungari raha
kursis tähtsuseta summa on.
Sama raskes seisukorras on ka draama
teaatrid. Riiklikud teaatrid „Rahwus!ik"
ja „Kammer" teaatrid tulewad weel
kuidagi omaga mälja. Esimene neist män
gib magushapuid rahwuslikke tükke Ungari
kodanluse maitse järele. ..Kammerteaater"
kannub ette vääasjaliselt wäljamaa kirja
nikke Ibsen, Shaw, Strindberg j. t. Ette
kannete kunstiline külg ei ole aga kuigi
kõrge.

Erateaatrite seisukord weel wiletsam. Et
kuidagi kassat täita, peawad teaatrid iga
nädala uue näitemängu andma, mis mui
dugi näitemängude ettewalmistust puuduli
seks teeb ja ettekande wäärtuft alandab.
Tähtsamateks tõmbetükkideks on Prantsuse
uuemad lustmängud ja farsid. Kuid ka
Tsbehowi tükkidel on teatud edu.
Kokkuwõetult peab ütlema, et Ungari
teaater praegusel ajal rasket kriisi põeb nii
aineliselt, kui ka kunstiliselt ja ideeliselt.

Akadecm. riiklik ooperi ja baleti teaater
„EopHC rOJTHOB"

Akadeemiline riiklik draama teaater
..IlßrnaHiie öayAHoro õeca"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„B õopbõe 3a KOMMTHy'.

Riiklik suur draamateaater
„ÄHHa KpHCTi*.
Rahwamaja
„7KeJie3Haa CTena".

Teaater.,lOHLlX 3PMTEJREH"
„lIOXBTUTCafc OrHfl".

Muusikaline komöödia
„Map«aa."
Passash
„PonaH"
Wastutaw toimetaja: K Treusetdt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastme Ühisus

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Puhkeväewal, 11. jaanuaril
Ülelinnaline w. L 11. N. Ü.
liikmete-eejtlaste üldkoosolek.
Päewakorras aine:
..Leninism ja trotstism".
Aruandja sm. Jsak.
Algus kell 2 päewal.
Ilmumine kõigil liikmetel kohus
tataw.

W. L. K. N. Ü. Leningradi kuberm
Eesti sektsioon.

A.KriliiStrg^M
a nr. 2. 25-Dltobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu--

wõte iga päew kella 9 12 h ,m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.
trimrSß
Snguorgaanide igakülgne arstimim,
rr
XIIIIIX
Miim jSasr
2 f loike», hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Kirjawastused.
Sm. J. Olem, Sulewis. Saadetud sõ
numeid meie ei karmita. Nendel ei ole ise
äralikku tähtsust. Kirjutage kohaliku asun
duse elust. Sääl wüio mõndagi huwitawat
leida kultuur- haritusliku elu, ühistege
wuse, elu-olu alal jne.

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

XXX X X i
Vee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, trt. 3. Kõbu

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

Teadaanded.

steenia, hatwatus, seljakuiwus, jöue
tus. Wastuwött kella 5 9 öbtu.
Teles. 212—31.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel, 9. jaanuaril
kell 8 „Emake maantee".
Wast. instruktor-oranisaator.
L. T. K. Ülikoolis algasid opetööd 8.
jaanuaril.kell 9 hom. Palutakse kõiki
õpetajaid kohale ilmuda.
Kooli juhatus.
Reedel, 9. jaanuaril kell 8 õhtul on
lauluringi koosolek, millest osa wõtma kut
sutakse kõik endised laulukoori liikmed, kui
ka need, kes sinna astuda soowiwad.
Laupäewal, 10. jaanuaril kell 8 õhtul
on kõikide Haridusmaja ringide lii
gete koosolek. Päewakorras on 22.
jaannari lawastuse ettelugemine ja har
jutus.
Ü. K. R. instruktor.

KoainHTepH, S3A., np. 87. üeHüHrpajjcKiiä ryõunT Jffi 356.

Kusurtski haigemaja
lef. 181—ZZ. Wastnwõim. kõikides fpt

professorite ja assistentide poolt kt!
10 komm. kuni kella 10 öM. Alalised wi
did (naistehaigused ja sünnitamine). Rl

'St" llumlltel mrt. £';le
Sifilis 914
U lrtzper
mine.
krooni
AllllUVõimetnsja elektris., bl
b—vrmrruS õaarstim. ja kunü
hamb. Arstide kutium. kodu.

Wil. todsfc^ämmacoiand
H» Witkun - Kolpakowa uuent
wastuwötmist: nõuanded ja abi r<
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaix

sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 õ

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik p
raaduksest.

Welsker-miiilitmfiilli S
abt raskejalgsetele ja sünnitajal
narstchaigused, alaline arst Mc
waja uul.,nr. 18, krt. 3,sissekäik hoor

