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MiOMkas tagasi komma
MniUe roljduinist kontucrcnts.

llistilie amaestia nöuDe.
Sotsiaaldemokraadid toetasid kapi'
taliste hääletamisel.
Berliinist, 8. jaan. Täna hommi
kusel Saksa riigipäeva istangul waliti
esimeheks 231 häälega 447 häälest, sotsi
aaldemokraat Lebe.
Oma sissejuhatuse kõnes tähendas ta
muu seas, et rema ühteviisi kaitseb kõigi
riigipäeva fraktsioonide, iseäranis wähemus
fraktsioonide, huwe. Sellepääle kostsid kom
munisnde pinkidelt hüüded: Wähemuse
kaitsemine politsei abil.
Kommunistide saadikud kriipsutasid alla,
et poliitvangide wabastusküsimus peab
tunnistatama kiireks. Nad teatasid,
et aasta tagasi arreteeritud saadik Urban
pole seni weel üle kuulatud. Raudades nee
ditult lubatakse tal oma sõpru näha. Ar
reteeritud saadik Helleini ei lubata lugeda
ajalehti ega kirje wahetada.
Kõigi kodanliste parteide ja sotsiaalde
mokraatide häältega lükati rutulikkuse nõue
tagasi. Küsimus anti kommisjoni läbiwaa
tamiseks üldisel alusel.
Kommunistliku rühma nimel awaldas
sm. Tellmann teadaande, Milles tähendati,
et iga kodanlik walitsus on maskeeritud
kapitaali diktatuur. Iga kodanline walitsus
Saksamaal püüab kõik kontributsiooni maks
mise kulud panna Saksa tööliste pääle.
Töölisteklassil tuleb koguda revolutsioonilist
jõudu, et wastukaalus kapitaali dikratuu
rile sääda proletariaadi diktatuuri.

Satfa töölistele 3000 a.

Rahanduse haikalade tumedad
sepitsused
Pariisist, 8. jaan. Kell 5 päewal
algas rahanduskonwerentsi üldkoosolek.
Konwerents otsustas mitte enne esmas
päewa üldkoosolekut kokku kutsuda, et wõi
mälust anda saadikutel lõpetada poolamet
likke ja eraläbirääkimisi.
Pääküsimuseks on liitlaste waheli
sed wölad
Prantsuse lehed rõhutawad, et Churchil
ja Clemenceau vahetasid enne läbirääki
miste algamist sõbralisi tervitusi. Liitlaste
vaheliste wõlgade küsimus on, kuigi see
konverentsi päevakorras ei seisa, tooni
andvaks küsimuseks, sest Prantsusmaa tõs
tab selle küsimuse energiliselt üles pool
ametlikkudel läbirääkimistel.
Tahawad kõik Saksamaa turjale
weretadaAjalehed toowad weel ette teise tee liit
lastewahelise wõlgade tasumiseks, lugedes
võimalikuks kõik Euroopa wõlad Ameeri
kale annuleerida ja seda Saksamaa hääks
tegemisemaksust võtta. Poolametlikud läbi
rääkimised kõigis neis küsimustes peetakse
palavikulisel kiirusel. Prantsusmaa on näh
tawasti otsustanud energiliselt kaitsta oma
huvisid ja äärmisel juhusel isegi sunni
abinõusid tarvitades. Seda tõendab mär
kus „Jnformationis", kus näidatakse, et
Prantsusmaa teoreetiliselt omale õiguse
jätab uusi pante wõtta Dawesi plaani
mittetäitmisel.

Prantsuse pankiiride meelemörudus
Prantsuse ühiskondlik arwamine tuletab
mõrudal uäol meele, et liitlased nõuawad
Prantsusmaalt wõlgade maksmist, mida
tema teinud liitlaste huwides. Rõhuta
takse, et Ameerika nõuab wõlgade täielist
maksmist. Prantsusmaa ainsam lootus on,
et võib olla kannab Inglismaa mõned
ohwrid häükstegemisemaksu küsimuses. Wõib

olla ka Ameerika on nõus Prantsusmaale
wõlgade maksmist pikendama 12 'aasta
päält 30 aasta pääle. Loodetakse weel, et
ka Belgia, et hoida tasakaalu, sunnitud on
nõus olema häükstegemisemaksu osa vä
henemisega.

Raha otsustab köik.
Ameerika riigipanga ringkondades arwa
takse, er wõimalik on Ameerika osawõtt
konverentsist sel tingimisel, kui sellest osa
wõtawad ainult kolm riiki: Ameerika, Jng
lismaa ja Prantsusmaa.
Ameerikale jääb õigus hääkstege
misemaksu omale saadaPariisist, 8. jaan. Havase agen
tuur teatab, et Inglise saadikud on põhi
mõtteliselt oma nõusolekut avaldanud
Ameerikale õigust anda oma wõlgasid kätte
saada Saksamaa maksudest, kusjuures
nende maksude aega pikendatakse 12 aasta
päält 24 aasta pääle. Arvatakse, et
häükstegemisemaksu Prantsusmaa osa (52°/ o)
endiseks jääb.

türmis istumist
Sotsiaaldemokraat Cberti kohtuot
sus rewolutsiooniliste tööliste üleBerl i i n i st, 8. jaan. Saksamaa
Mopri keskkomitee awaldas awaliku kirja
Saksa wabariigi presidendile sots Ebertile.
Kirjas näidatakse, et Ebert on 1000 töö
list äraannud klassiwaenlastele. Ainuüksi
pääle märtsi ülesastumist Eberti poolt
määratud erakorralised kohtud mõistsid töö
lift türmi üldiselt 3000 aasta suuruses.
Ühes sellega wabastas Ebert silmapaist
waid kontrewolutsionäärisid, Saksa sascis
tide juhid.
Töölisteklass ei oota Ebertilt mingit
armuandmist. Ta nõuab ainult, et Ebert
wõtaks arutusele Saksa uues walitsuses
töölisteklassi eest wõitlejate amnesteerimise
küsimuse.

Saksa riigipäewal.
Politselik nuuskurlik wäärilikkus.
Berliinist, 8. jaan. Tänasel riigi
päewa istangul esines rahwapartei rühma
liige Kahl ettepanekuga, milles nõudis kar
milt päewakorra järele töökorraldamist,
parlamendi wäärilikkuse kaitsmise eesmärgil
vähemuse terrori wastu. Kahli kõnet tatis
lasid marulised wahelhüüded kommunistide
poolt.

Wäjaastuw kommunistlik saadik Eicborn
teatas: Kahl kõneles siin ülespuhutud sõna
kõlksudega wäärilikkusest ja parlamendi aus
tamisest. Kodanlised erakonnad ja sotsid
on parlamendi wäärilikkuse juba kaotanud:
wiimasel ajal on nad parlamendi saalist
wälja saatnud politsei abil saadikuid ja
saali täitnud nuhkidega. Kommunistlik partei
nõuab ettepaneku tagasilükkamist.

Selle pääle waatamata wöetakse rahwa
partei ettepanek häälteenamusel wastu kom
munistide häälte wastu ja antakse kommis
joni, kes töö järjekorda korraldab.

Töölis-talupoegade kontrolli rahwa
kommissar.

Wnssolini töötab.
Hulgalised läbiotsimised ja kinni
wötmised Itaalias.
Roo m a st, 8. jaan. Kogu Itaalias
pannakse toime hulgalisi kinniwõtmisi ja
läbiotsimisi. Klubid, mille tegevusest rewo
lutsinäärid osa wõtawad, sulutakse kinni jne.
Genuas pandi läinud öösel 100 ja
Neapolis 600 läbiotsimist toime. Milanos
Wõeti kinni 9 isikut, keda kahtlustatakse
osavõtmises kommunistlikust noorsoo liiku
misest. Mõnes linnas pandi toime osaline
fascistliku miilitsa mobilisatsioon.
Kas Herriot lahkub?

Timukate Eestist.

Cnd. sots auhindasid jagamas.
Tuntud sots ja „Kapitali" esimese ande
eestikeelde tõlkija Otto Sternbeck on
ristide" jagamise kommisjoni
liikmeks määratud. Selle kommisjoni üles
anne on 1. dets. „kangelastele", nuhkidele
ja muudele kaabakatele „autasu" jagamine.
I. dets. ja Tallinna politseiNüüd on 1. dets. sündmuste uurimisega
ka politseini jõutud. Teenistusest on lahti
lastud 6. jaoskonna ülem Kõrge ja 5.
jaoskonna ülem Pawian, kes kommunis
tide „mässust" teada saades endid ära
peitnud. Ametist tagandatud on ka kord
nik Karp, kes 1. dets. mässajate poole
awalikult üle läinud ja neid toetanud.
Kõik kolm on antud sõjawälja kohtu kätte.
Pääle nende on ametis alandatud ja
tagandatud weel terwe rida politseiüle
maid, teiste hulgas ka raudteepolitsei
ülem Miller ja 2. jaoskonna politsei ülem
Mardi.
Laenude protsendid.
Warem tehtud laenude protsentideks tu
leb Eestil 1925. a. jooksul maksta: Amee
rika walitsusele 213.132.600 marka,
Ameerika abiandm. komiteele—31.187.700
mrk., Inglise walitsusele 25.722 500mrk.,
Prantsuse walitsusele 3.523.200 mrk.
Kokku läheb wälislaenude protsentide maks
miseks 4.070.000 mrk. Püüle selle on Eesti
marga kursi langemise tõttu eelarwesse
weel wõetud 50 miljoni mrk. kursiwahede
katmiseks.

Palju Eesti riigi .esitamine"
maksma läheb.
1925 a. eelarwes on Eesti demokraat
liku wabariigi wälisesituste kuludeks järg
mised summad üles wõetud. Nii läheb
siis Helsingi wälisesitus maksma 3.766.700
marka, Riia 4.497.300 mrk., Luke
252.200, Kowno 1.362.700, Wars
sawi 3.964.900, Berliini 5.426.000.
Stokholmi 3.670.400, Kopenhaageni
597.600, Londoni 9.735.300, Pariisi
8.222.500, Rooma 2.706.200,
Washingtoni 8.551.500, New-lorki
3.424.000, Moskwa 12.150.000, Le
ningradi 3.570.000, Ukraina
1.117.400, Siberi 1.077.200, Jam
buri 465.800. Üldse on „ wälisesi
tuste" kuludeks üles wõetud 74.497.900
marka. Pääle nende summade on üles
wõetud weel 23.525.000 mrk. konwerent
side jne. korraldamiseks.
Seega on Eesti rahwal ümarguselt sada
miljoni marka turjal, mida härrad Eesti
„esitamise" prassimisel tarwitawad.
skus ei wöi politsei walwe all
olewad „kahtlased" elada.
Politsei walwe alla antawat kõiki isi
kuid, kes vabanenud paranduswangimaja
dest 4 aastaks, õiguste kaotamisega
seotud türmi karistusest wabanenuid 2
aastaks ja mõnede õiguste kaotamisega
seotud karistusest wabanejaid 1 aastaks.
Politsei walwealustel on keelatud järg
mistes kohtades elamine: Tallinna linn.
Naissaare, Wiimsi, Nehatu, Rqe, Kurna,
Nabala, Saku, Saue, Wääna, Harku ja
Keila wallad ning Wene-Eesti kuiwamaa
piiri ääres ja Peipsi järwe ääres 25 kilo
meetrilises maaribas.

P ari i si st, 8. jaan. Poliitilistes ring
kondades on käimas.kuulujutud, et Herrioti
terwis on pahem kui seda teatatakse amet
kikult. Herriot ei suutwat ilmuda parla
mendi awamisele ja ta andwat mõne päe
wa pärast lahkumise palwe ära. Ta jä
reltulijaks nimetatakse Clementelle.
Ameerika söjalaewastiku ma
nööwrid.
New-J o r g i st, 8. jaan. Ameerika
Uhisriikide Atlandi laewastik omas täies
koosseisus sõitis wälja manööwritele. Osa
sõjalaewastikust läheb läbi Panama ka
nali Maitsesse ookeani, kus ta ühineb
Kalisornia läheduses manöwreeriwa lae
wastikuga.
Manüömrid Indias.
Londõilist, 18. jaan. 15. jaanua
ril algawad India päälinna Delhi ümb
ruses sõjawägede manööwrid, kust wõta
wad osa 35.000 meest, hulk suurtükiwä
gesid, õhulaewastik ja soomusoutude osad.
Manööwritele on kutsutud ka Afganistaani
sõjawäe esitaja.
Hulgalised noorte kinniwüt
mised.
Wars s a w i st, 3. jaan. Krakowis
pandi toime hulgalisi kinniwõtmisi noorte
organisatsioonide liikmete keskel. Warssa
wis wõeti kinni hulk üliõpilasi, kes on
koondunud iseseiswa sotsialistliku organi
satsiooni ümber.
Vastuhakkamise ettewalmistuse
eest sõjawälja kohtu kätte.
Warssawist, 8. jaan. Ostrowis anti
sõjawälja kohtu kütte kolm talupoega, keda
süüdistatakse wastuhakkamise organiseeri
mises.
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Meie kaubanduse lähemad ülesanded.

VniwM-gljitnihcrlflin.
Inglise wälisminister Chamberlain, üks
S. N. W. Liidu praegusaja ägedama
test wastastest, on 2. Internatsionaali juh
tides omale ustawaid liitlast leidnud.
Ammu see oli, kui Chamberlain oma Euroo
pa reisul „pühasõda"jutustasenamlusewas
tu. Selle reisu tagajärgi nägime meie kohe.
Balkanil tekkis Jugo-Slaawia, Bulgaaria
ja Rumeenia mustade liii, kes oma ees
märgiks seab awalise wõitluse S. N. W.
Liiduga.
Et Prantsusmaa huwid tal ei luba
awalikku wõitlust pidada S. N. W. Liidu
wastu, siis lubab Inglismaa Prantsusmaa
wõlakohustusi pikendada, kui Prantsuse
walitsus aga sõbralisest koostöötamisest S.
N. W. Liiduga loobub.
Kõik need nähtused on ühe ja sama
ahela üksikud lülid, millega Inglise impe
rialism töölis-talupoegade wöimu ja kogu
maailma töörahwast ähwardab.
Kuid waadeldes kõiki neid sõjakaid ette
kuulutusi, tuli imestada ainult ühte: miks
Chamberlain omale liitlasi ei otsinud oma
truude teenrite mitmesuguste sotsialis
tide juures, kelle ainukeseks tegewuseks see
on, et nad wäljamaa töölisi S. N. W.
Liidu tööliste wastu üles kihutada piuta
wad.
Kuid kui kapitaal weel kõhkleb, kas ta
teenrid praeguseks tööks ka täiesti kõlbuli
sed on, ruttawad need teenrid uuesti truu
dusewaude andmisega, teatawad uuesti,
et ,nad walmis on imperialismi huwisid
kaitsma.

Kollaste Internatsionaalide ühendatud
kongressil, kust osa wõtawad Teine (Lon
doni) Internatsionaal ja Amsterdami
(ametiühisuste) Internatsionaal, oli täht
samaks tööks pori loopimine Wenemaa
töörahwa pääle.
Tuntud töölisteklassi äraandja Van
derwelde wõtab kõik oma mustakunsti
osawuse kokku, et tõendada Inglise töö
rahwale ärgu uskugu see Inglise amet
ühisuste saatkonna aruannet S. N. W.
Liidu suhtes.
Sosistades Venemaalt wäljaaetud „sot
sialistidega" Tani ja Zeretelliga, tõstab
Vanderwelde uuesti Gruusia küsimuse üles,
keda kurnawat (??) nõukoguwalitsus. Ta
wõtab kogu oma kõnekunsti kokku, et üm
ber lükata Wenemaalt tulnud Inglise saar
konna teadaannnet, et ainult nõukogu
wöimu ajal on Gruusia rahwas wõima
lust saanud rahulikult loowat tööd teha.

Fenin ja tema surma
aastapäem.
Rääkida Leninist see tähendab rää
kida töölisteklasst rewolutsioonilisest wõit
lusest tema minewikus, olewikus ja tule
wikus; see tahendab, rääkida Weneja rah
wuswahelisest tööliste liikumisest kõiges
selle keerulikkuses. Wõitlus tõeliku marksist
liku ilmawaate, tõeliku rewolutstoonilise
programmi, strateegia ja taktika eest; wõit
lus töölisteklasst ja talupoegade wöimu
ning selle wöimu kindlustamise eest kõik
see on Lenini nimega seotud, leninismi
aluseks Wenemaal, Läänes, asumaades ja
kogu ilmas *).
Arusaadaw, et igaüks, kes Leninist rää
kida tahab, küsimuse juure peatama jääb
mida öelda põhjaliku leninismi alus
test? Järgmised read on ettenähtud seltsi
meestele abiks nende tööle aruannete kok
kuseadmiseks Leninist ja tema surma aas
tapäewast.

Seesugused aruanded on:
1. Lenin, töölisteklass ja Partei
2. Lenin ja talupojad
Agit-semmaariumis wäljatöötatud kui
kaks iseseiswat aruannet, peab neid töö
liste koosolekutel üheks aruandeks kokku
liitma, kuna teise küsimuse (talupoegadest)
pääle eriti suurt tähelpanu ja aega tuleb
anda. seda küsimust partei käesolewa sil
mapilgu sisemise poliitikaga ühendades.
Esimese köne ehk aruande Plaan
on järgmine
(Näitusena).
1) Missuguses ilmamajanduse arene
mise ajajärgus (siin hulgas ka Wenemaa)
*) Põhjalikumaks selgituseks on soowitaw
Stalini raamat „Lenin ja leninism".

Vörse-kaubanduse nõukogu kongressi täiskogu istangult.
Neil päewil awati börie-kaubaduse nõu
kogu kongressi täiskogu istang, milles sm.
Scheinman, S. N. W. Liidu uus kauban
duskoinmtssar, sissejuhatusena kõneles meie
kaubanduse lähematest ülesannetest.

Tähendades meie määratu edu pääle,
mis meie saawutanud rahwamajanduse
alal wümasel ajal, sm. Scheiman kõneleb,
et isegi Euroopas ja Ameerikas pole käes
olewal aastal ühtki tõsist majandusmeest,
kes meie edu ei tunnistaks. Edukas ra
haresormi teostamine, ilma puudujääkideta
1924—25 a. riigi eelarwe, hindade alan
damise edu, tööwiljakuse tõstmine, oma
hinna alandamine, wiljawalmistuse edu
näitab meile, et meie oleme walmis saa
nud endi ülesannetega.
Need edusammud on aluspinnaks edas
pidistele edusammudele. Praegu on meie
ülesanded: kindlustada liitu talupoega
dega, alandada edaspidi hinde, mis on
wõimalik aga tööstuse sellekohase arene
mise juures, alandada suurmüügi hinde,
walmistust suurendada, teda odawamaks
teha. Lähemal ajal tõuseb üles küsimus,
riigi hegemoonia wiljaturul.
Erakapitaaliga wahekorra kohta oleks
lapsik üles seada küsimust meie sümpaatia
test ja antipaatiatest tema wastu. Prae
gusel korral wajab meie kaubaringkäik
Nii sirutab siis „töölistejuht" Vander
welde kõige mustemale imperialistile Cham
berlainile oma „abiandwa käe".
Kuid egas see ühine wäerind sugugi nii
hirmus ei olegi, nagu sellest ähwardawalt
kisawad sotsid. Vanderwelde - Chamber
laim ühisel wäerinnal on pragu sees ja
see pragu on õige ähwardaw. Waata
mata Vanderwelde kõneosawuse pääle, waa
tamata Tani ja Zererelli pisarate pääle,
jäid Inglise ametühisuste saadikud külmaks
sarnaste „õrnuste" wastu ja ei ühinenud
kollaste Internatsionaalide juhtide nõukugu
wastase poliitikaga.
Inglise saatkond ütles awalikult, et
Inglise töörahwas ei saa kunagi wõitlema
Wenemaa töörahwa wastu.
Ja see ei ole meile ootamata. Inglise
wörahwas, kes Chamberlainide imperialist
liku poliitika lõugade wahel waewleb, teab
wäga hästi, milleni wiia wõib wõitlust S.
N. W. Liiduga. Ta teab, et wõitlus S.
N. W. Liidu wastu tähendab wõitlust
kogu maailma proletariaadi ja kurnatud
ja poliitilistes ja klassilistes wahekordades
wõis „wäljakaswada" Lenin ja missugu
sed on leninismi ajaloolised juured?
2) Milles seisab leninismi strateegia ja
taktika sisu?
3) Millels peab Lenini arwamise järele
töölisklassi partei olema?
4) Lenin ja Kommunistlik Jnternatsio
naa!.

Peatame iga nende küsimuste juures
wähe üksikasjalikumalt.
Lenin ei piirdu ühe ehk teise rahwuse
raamidesse, waid on rahwuswahelise töö
liste tilkumise kuju.
Igasugused katsed teda suruda ja sele
tada Wenemaa arenemise iseäraldustega, ja
ainult nendega, on enamluse pabem likwi
deerimine juba seepärast, et maailma rewo
lutsiooni wäljawaated ja kommunistlikkude
parteide enamlustamine käesolewal ajal
saaksid Leninist ja leninismist eemale kistud.
Leninit tuleb seletada wäljaminnes kogu
ilmamajanduse analüüsist, kui terwcst sus
teenrist, mille eriosad üksteise wabel tuge
walt seotud. Sm. Stalin teeb Lieti, kui
räägib, et imperialismi tingi
muStes kaswas ja kujunes, mil kapitalismi
wastolud äärmise punktini jõudsid, prole
taarnc rewolutsioon otsekohe praktiliseks
küsimuseks sai, mil töölisteklasst wana
rewolutsioonile ette walimistamise ajajärk
oma arenemise punktini jõudis ja uude
kapitalismi otsekohese pääletungimise aja
järku üle kaswas.
Lenin nimetas impera.ismi „surewaks
kapitalismiks". Miks? Sellepärast, et impe
rialism kapitalismi wastolud kuni wiinpe
piirini wiib, kuni äärmise ulatuseni, mille
järele rewolutsioon algab.
Enam tähtsamateks neist wastoludest
tuleb kolme wastolu lugeda.
Eft mene wastolu see on töö ja
kapitaali waheline wastotu. Imperialism

abinõude suurendamist, sest meie riiklik ja
kooperatiiwne kapitaal pole suuteline oma
alla haarama turgu terwena. Siin wõib
meil kasulik olla erakapitaal, kuiwõrd ta
wõib turunõudeid täita.
Kooperatsioon oli edukas, kuid sellest on
wähe. Kooperatsiooni ülesandeks on
luua talupoegadega kindel asjaajamine,
warustada teda nii, et talupoegadele sel
gets saab, kui kasulik ja tarwilik on koo
peratsioon talupoegadele.
Edaspidi on waja pöörata tähelpanu
kaupade ringkäigu kiirendamise pääle.
Kui ringkäik kiireneb llz ehk v<, siis on
see meie tööstusele suur wõit.
Lähemateks ülesanneteks aga on: kor
raldada surumist wäikemüügi pääle, et
ajamerde kaoks suur ja wäikemüügi mitte
soowitaw wahekord, suurendada turu ma
yutawust, rahwalikumaks teha riiklikku ja
kooperatiiwlikku kaubandust, luua nõukogu
ja kooperatiiwi kaupmeest.
Erakapitaali laseme kaupluse juure nii
wõrd, kuiwõrd see kasulik on riigile. Era
kaupluse sektsioonide loomine börsede juure
leiab meie poolehoidu.
Pääle ettekande astus wälja sm. Kaga
nowitsh, kes aru andis esimestest wilja
koristamise kokkuwõtetest.

rahwaste wastu. Ja mis ka Vanderwelde
ei teeks, kuidas ta ka Chamberlainile saba
ei lipuraks, ometi ei suuda ta kõigutada
kogu maailma töörahwa poolehoidu
S. N. W. Liidu wastu. Kollased kapi
taati õuekoerad on aga kutsikad, kes ai
nult kaugelt urisewad. Lähedale nad We
nemaa töörahwale tulla ei julge. K. T.

Uodanluje maalt.

Töösundus Türgimaal.
Ang o r a st, 7. jaan. Medshilis wõt
tis wastu seaduseeelnõu, mille järele kõik
pärismaalased meestesoost kodanikud on
kohustatud aasia jooksul töötama 12
päewa Türgimaa teede parandamiseks ja
korraldamiseks.

on monopolistlik trustide, sündikaatide,
pankade ja rahameeste keikwõim tööstus
maades.

Töölisteklasst wõitluses selle kõikwcimu
wastu iaid harilikud metcodid ameti
ühisused ja koopcratiiwid, parlamentlikud
parteid ja parlamentlikud wõitlused koguni
puudulikkudeks. Kas beida kapitaali armu
aluseks, jaa wanat moodi ehk haara uute
sõjariistade järele niimoodi seab impe
rialism küsimuse miljomliste proletariaadi
masside ette. Imperialism wiib töölisteklasst
rewolutsioonile.

Tei n e wast o ! u see on mitme
suguste finansrühmade ja imperialistlikkude
walitsuste waheline wastolu nende wõitluses
tooresainete hallikate ja wõõraste maaalade
eest. Imperialism on kapitaali wäljawedu
tooresainete hallikate juure, maru wõitlus
nende hallikate monopoolse omandamise eest,

wõitlus juba jagatud ilma ümberjaotuse
eest, wõitlus, mis eriti tuliwihaselt uute
finansrühmade ja walitsuste poolt, otsides
„päikese all kohta," wanade rühmade ja
walitsuste wastu peetakse, kes haaratud
maadest tugewasti kinni peawa^.

See marune wõitlus mitmesuguste ka
pitalistide rühmade wahel on tähelepandaw
lelles suhtes, et see eneses kui paratamatu
elementi imperialistlikke sõdasid, sõdasid
wõõrastc maade haaramiseks sisaldab. See
asjaolu on omakord tähelepandaw jälle sel
les suhtes, et see imperialistisid wastastiku
sele nõrgenemisele wiib, kapitalismi seisu
koha nõrgenemisele üldiselt, proletaarse re
wolutsiooni silmapilgu lähenemisele ja selle
rewolutsiooni praktilisele paratamatusele.
Kolmas wastolu see on uhkelt
walitsewate „tsiwiliseeritud" rahwuste ja
sajade miljonite asumaade ja ärarippu
wate rahwaste waheline wastolu. Jmperia
lism on kõige häbematum eksploa:eerimine
laialiste asumaade ja ärarippuwate maade

Talupoegade partei liikmete ar
reteerimine lugo-Slaawias.
Wiinist, 7. jaan. Uhes Raditshi
arreteerimisega Sagrebis, arreteeriti 150
talupoegade partei liiget.
Nöukogude-Poola kaubandus
ühisus.
Wars s a w i st, 7. jaan. Warssawis
asutati Nõukogude-Poola kaubandusühisus
„Ruspollorg", kes töötama hakkab S. N.W.
Liidu Warssawi kaubaesiluse kontrolli all.
Ühisuse kapitaal on 1.000.000 rubla.
Kawaisetakse S. N. W. Liidust wedada
Poolasse harjakseid, Poolast S. N. W.
Ludusse puuwillapaberi saaduli, keemiltsi
kaupe ja arstiabinõusid. Poola rühm
annab ühisusele laenu 4.000.000 rubla.
Maawärisemine Uhisriikides.
New-D o r g i ft, 7. jaan. Bostonist
ja teistest Uue-Jnglismaa riigi linnadelt
teatatakse, et täna hommikul olid selles
raioonis maaalused tõuked, mis on enne
kuulmata nähtus selles raioonis.
Sõjakäik Norra kommunistide
wastu.
Oslost, 8. jaan. Oslo komnoorsoo
organisatsiooni süüdistakse riigi äraandmi
ses, kusjuures kolmel selle liikumise juhil
seisab ees 10 aastat türmis istuda. Riigi
äraandmise seadust tarwitatakse Norras esimest
korda.

Komnoorsoolaste üle kohtupidamise taga
järjel teatab. Norra ajakirjandus, et kom
partei ja teised 3. Internatsionaali kuulu
wad organisatsioonid kuulutatakse wäljaspoole

seadust. Kommunismi pooldamise paäle
waadatakse kui riigi äraandmise pääle.
Ämblikud pangas.
New-D o r g i st, 8. jaan. Pääle
Kirill Wladimirowushi naise, „keisrinna"
Victooria ärasõitu Ameerikast, selgus, et
kõik kulud, mis kulutati ärasõidu pääle,
wõeti puudustkannaiawate emigrantide abi
andmise rahalisest sondist. See sõnum tõi se
gadust emigrantide ringkondadesse, kes
otsustasid nõuda sondi korraldajalt raisa
tud kulude tagasimaksmist, wastasel korral
ähwardades kaelakohtulikule wasturusele
wõtta.
Maru Taanimaal.
K o p e n h a a g e n i st, 8. jaan. Hirmus
maru möllab endiselt edasi Jntlandia
lääne randadel. Laewad kardawad me
rele sõita.
sajade miljonile elanikkude inimsuseta rõhu
mine. Hiiglakasude wäljapressimine
niisugune on nende eksploateerimise ja
rõhumise eesmärk. Kuid nende maade
eksploateerimiseks peab imperialism sääl
raudteid, wabrikuid, tehaseid, tööstuse ja
kaubanduse keskkohti ehitama.

Töölisteklasst tekkimine, kohaliku intelli
gentsi kaswamine, rahwusliku enesetunde
ärkamine, wabastusliikumise tugewnemine
seesugused on selle parata
matud tagajärjed. Rewolutstoonilise liiku
mise tugewnemine, eranditeta kõikides koloo
mates ja ärarippuwates maades, tunnis
tab seda sümanähtawalt.
See asjaolu on proletariaadil selles
suhtes tähtis, et see kapitalismil seisukoha
juurdeni ära õõnestab, tehes kolooniad ja
ärarippuwad maad imperialismi reserwi
dest proletaarse rewolutstooni reserwideks.
Niisugused ou üldiselt imperialismi paa
wastolud, mis wanat „õitsewat" kapita
lismi surewaks kapitalismiks muudawad.
Niisuguste ilmamajanduse wastolude
pääl kaswab Lenin.
Wenemaa esitab enesest ainult ühte lüli,
kus wastolud selleni terawnesid, et kapiwarisemises nad aurult wälja
mineku punktiks wõisid olla.
läheme jällegi Stalina wäljawõtte juure
Leninist, mis seletab:
„Mikspärast nimelt Wenemaa leninismi
kodukoldeks ja proletaarse rewolutsiooni
teooria ja taktika kodumaaks oli?
selleparast, et Wenemaa kõikide nende
imperialismi wastaolude sõlme punktiks oli.
Sellepärast, et Wenemaa rewolutstoonis
rohkem käimapääl oli, kui üks teine maa,
ja sellepärast oli ainult tema wõimuline
neid wastolusid rewolutstooni teel otsustama.
Kellel see teadmata, et Wenemaal kapi
taati köikwõim despootilise tsarismiga ühte
sulas, Wene natsionalismi agresiiwsus

Lanpäewal, 10. jaanuaril 1925 o. Rr. 8
Duncani ei lubata sissesõit»
Pariisi.
Berliinist, 8. jaan. Jsedoora
Duncan pööras Prantsuse konsuli poole
palwega, wälja anda luba Prantsusmaale
sõitmiseks. Selle pääle waatamata, et ta
Prantsusmaa alam, teatati talle, et tema
nimi on ülewal Prantsusmaale mittesoo
witawate wäljamaalaste nimekirjas.
Komnoorsoo laste kokkupiirka
mine rahwnslastega.
Berliinist, 8. jaan. Potsdami
waksalis sündis kokkupõrkamine komnoor
soolaste ja rahwuslaste wahel, mis kuju
nes wälja suureks kakeluseks. Ainult rat
sapolitsei wahelesegamisel likwideeriti löö
ming.
Kont kurgus.
Miinist, 8. jaan. Bukaresti lehed
temawad, et ühenduses Nõukogude mere
kommisjoni Bisertasse sõiduga. Rumeenia
saadik Pariisis Diamandi andis Prantsuse
walitsusele memorandumi, milles protes
teeritaks Wrangeli poolt äraweetud lae
wade S. N. W. Liidule tagasiandmise
wastu.
Memorandumis tuletatakse meele, et
Prantsusmaa omal ajal kirjutas alla kind
lustuspaberile Rumeenia kulla Moskwasse
wiimise puhul, mille tõttu Rumeenia! õi
gus on nõuda Prantsusmaalt selle wastu
Wrangeli laewastikku. Suurkapitalistide
leht „Adewerul" nõuab kõigi Rumeenias
olewate Wene riigi ja erawaranduste kon
fiskeerimist.

Nõukogude merekommisjon
Pariisis.
Pariisi st, 8. jaan. Bisertest wälja
söitnud Nõukogude merekommisjon jõudis
Pariisi.
Ajawad waleks.
He! si ng i st, 8. jaan. Kodanlikkudes
lehtedes lükatakse ametlikult ümber wälja
maa ajalehtede teated, nagu tuleks eelseis
wal Balti riikide wälisasjade ministrite
konwerentsil Wrangeli laewastiku Nõuko
gude Liidule tagasiandmise küsimus aru
kusele.

Raadiojaam Tokios.
Tokios on raadio edasiandja jaam Schiba
pargis üles seatud, mis Tokios esimene on.

mitte-Wene rahwaste suhtes timukalise
tsarismiga, eksploateerides kogu raioonisid
Türgi, Persia ja Hiinamaalt neid
raioonisid haaramise sõda
dega wallates? Lenin oli õige, kui ta
rääkis, et tsarism „sõjalik-feodaalne impe
rialiim" on. Siit järgneb, et see, kes
tsarismi lüüa tahtis, paratamata ka impe
rialismi wastu käe pidi tõstma, kes tsa
rismi wastu tõusis, see pidi ka imperia
lismi wastu tõusma, niisama kes tsa
rismi kukutas, pidi ka imperialismi kuku
tama, kui ta tsarismi mitte ainult lüüa ei
tahtnud, waid teda põhjalikult häwitada.
Tsarismi wastane rewolutsioon lähenes
niimoodi ja pidi imperialismi wastaseks
rewolutsiooniks, proletaarseks rewolutsioo
niks üle minema, sest et Wenemaa rewo
lutsioon pidi proletaarseks saama, ta ei
wõinud oma arenemise esimestel päewadel
rahwuswahelist iseloomu wõtmata ja nii
moodi üleilmse imperialismi põhialuseid
wapustamata jätta".
Ja sm. Lenin on sellepärast weel enam
tähelpanuwäürt, et ta juba 1902 a.
Wenemaa rewolutsiooni rahwuswahelisest
iseloomust aru sai ja seda kinnitas.
Kuulsast „Mis teha" MMii>")
loeme: „Ajalugu seadis Wene marksistide
ette lähema ülesande, mis kõikidest prole
tariaadi lähematest ülesannetest, mis maad
nad ka ei oleks, enam rewolutsioonilisem
on ja et selle ülesande teostamine —;s. o.
mitte ainult Euroopa, waid ka Aasia reakt
siooni tugewama müüri purustamine,
Wene proletariaadi rahwuswahelise rewo
lutsioonilise proletariaadi awangardiks teeb.
Nimelt nõnda ja ainult nõnda tuleb
leninismi tekkimist seletada. Imperialism,
kui kapitalismi wiimane aste, mis ilma
majanduse waldas, süwendas klassilised
wahekorrad kuni wiimase wõimaluseni;
selles mõttes oli Wenemaa erilistes tingi-
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Nõukogude maalt.
Abi kannatada saanud talupoega
dele.
B ak u st, 8. jaan. Nii kui teada, ta
bas hiljuti Aserbeidshani lumetuisud ja
kanged külmad, mis talupoegadele sünni
tasid mitte wähe kahju. Nüüd on Aser
beidshani kesktäidesaatew komitee moodus
tanud erikommisjoni, kes kindlaks määrab
kahjude suuruse, mis lumetuisud talupoe
gadele sünnitanud. Kommisjon annab abi
neile talupoegadele nende kahju suuruse
järele. Niisama tehti kommisjonile kohu
seks wõtta tarwitusele lume kiire sulamise
wastu abinõusid, et pääseda weeuputusest.
Enneolemata külmad Armeenias.
Eriwanist teatatakse, et sääl 8. jaanua
ril kangete külmade tagajärjel lasti koju
kõik kooliõpilased. Külmade tagajärjel ei
tööta Karakliisi jaam.
Uued kulla asukohad.
Tshitast teatatakse, et Tommoti lähedu
ses leiti üles uued kulla asukohad, mis on
rikkamad kulla armulikkuse poolest kui teised

Tommoti kaewandused.
Horesmi oblasti keskkoht.
Ajutiselt kuni kewadeni iääb Horesmi
oblasti keskkohaks Hiiwa. Siis wnakse ta
üle Uude-Urgentshi.
Fergani külade traktoriseerimineFergani oblastis on käesolewal ajal
20 traktorit, mis siia saatis Turkestaani
puuwilla komitee. Neil päewil saadetakse
sinna weel 10 traktorit. Üldse kawatse
takse Fergani oblasti saata kuni 100 trak
torit. Põllumajanduse traktoriseerimine

Eestlased S. N. W. Liidus.

Majanduslik elujärg tõuseb.
(Orlowi asundus Sosedno wallas, Luuga kreisis, Leningradi kub.)
Röukoguwalitsuse ajal tõusis asunikkude majapidamine. Peaaegu igal talu
pojal on põllutöömasinad. On maksew mitmepöllupidamine, pölluheina ja
juurwilja taswatamine. Puudub kool, haridus lonkab. On tarwis eestlaste
parteilaste abi.
Aastat wiiskümmend tagasi ilmusid
Eesti asunikud siia suurde metsa. Suure
töö ja waewaga läks nendel korda uut
elu alustada.
Suured tsaariaaegsed maksud ja kõrge
rent mõisnikkudele ei lasknud asunikkudel,
kõige hoolsuse pääle waatamata, kuigi
suurelt oma elujärge tõsta.
Ainult nõukoguwalitsuse ajal hakkasid
siinsed asunikud wabamalt hingama ja
nende seisukord hakkab paranema ning
majapidamine tõusma. Sääl, kus 10 aas
tat tagasi oli läbipääsemata põõsastik, on
nüüd suurepäraline heinamaa. Põlluha
rimine on igal talupojal kultuurilisel alu
sel, on maksew 5-kuni 9-põllupidamise
süsteem. On sisseseatud pölluheina ja
juurewilja kaswatamine. On ka palju
maaparanduse töösid tehtud. Hobuste
kaswatamine on ka eeskujulik, on 5 tõu
hobust. Suuremaid saawutusi on ka teis
tel aladel.
Suuremal osal talupoegadel on põllu
tööriistad ja masinad niidu, tuulutuse,
riisumise ja teised masinad.
Seda said meie asunikud kätte wisa ja

hoolsa tööga pidades silmas agronoo
mide juhatusi.
Meie asunikud tasusid ainsa põlluma
jandusliku, kinnituse ja wiljalaenu ilma
ühegi sunduseta ära.

Leningradi kub. !
Haridustöö edeneb.
(Saaritsast, Tompi kreisis).
Noored hakkasid agaralt tööle. Organi
seeriti poliitring. Ilmub seinaleht. On
organiseerimisel noorte kollektiiw.
Wõitlus parema tulewiku eest kestab
alatasa edasi. Kuigi warem märgata oli
noorte seas ükskõiksust „Punase nurga" te
gewuse wastu, siis laseb paari wiimase
kuu tegewus hääd tulewikku ette kuulutada,
sest pea kõik noored on koondunud enese

Ehk küll tuli ette mõnda wana kommet,
kuid seepääle waatamata ütleme meie.
Pärnamäe noored, sm. Talwerile ja ta
abikaasale tänu eeskuju andmise eest uues
algatuses wana alal.
Organisaator.

Kultuur-hariduslik töö.
Halwemas seisukorras on meil kultuur
hariduslik töö. Pääpõhjuseks on siin see,
et wanad on hariduse wastu ükskõiksed ja
takistawad ka noori. Ajalehti tellitakse
20 talu pääle ainult 4 nummert. Laste
kooliskäimist takistab see, et kool asub 4
wersta kaugusel.
Meil oli warem ka lugemtstuba, kuid
ta jäi osawõtmatuse tagajärjel seisma.
Tarwitame abi kultuurharidusliku
töö alal.
Et meie asundus on kultuur-haridusli
kus töös maha jäänud, on seletataw pää
asjalikult sellega, et puudub juhatus par
teiliste seltsimeeste poolt. Kahe aasta
jooksul ei ole weel keegi käinud.
Meie ootame oma instruktori.
„Kr. Pr a w d a".

wõetakse kohalikkude elanikkude poolt täiesti

rahuldawalt wastu.
Jnterwentsiooni kahjudest.
Odessa kub. töötaw interwentsiooni kah
jude kokkuwõtmise kommisjon lõpetas oma
töö. Tuli sisse 22.000 nõudmist 80.924
tuh. rubla suuruses. Kahjude teadaandes
märgiti üles kuni 3470 tapmise juhtumist.
Manusaktuuri saatmine maale
posti kauduPõhja-Lääne oblasti agentuur „Swjasi"
kontor suurendab manufaktuuri saatmist
talupoegade tellimiste pääle maale, Lenin
gradi kubermangu ja oblasti. Saadeti
2.000 meetrit kalewit ja 2.000 päärätikut.
Pääle selle on laiale laotatud oblasti kü
lades 720.000 pliiatsit ja 200.000 kaus
tikut.

Agentuur peab läbirääkimisi „Lenin
gradodeshdaga", et külasse saata talupoja
riiet.
mustes, et tema klassilised wastolud eriti
selgelt nühtawad olid, mille alusel partei
kristalliseerimine ja Lenini ning leninismi
tõus sündis.
Eriti tähtis on, et iga seltsimees wõi
malikult sügawalt leninismi ajaloolisest
tekkimisest aru saaks. See arusaamine ker
gendab seltsimehi lauseid selgemalt wälja
ütelda ja koosolekutel oma aruande kesk
kohaks leninismi taktikat ja st r ate e
gi a t hoidma. Milles seisis II Inter
natsioonaaliga partei taktika, siin hulgas
ka Wene wähemlaste? (Meeletuletada
likwidaatorite ajajärku ja enamlaste wõit
lust nendega). Mis tähendab strateegia
ja missugused olid Wene tööliste wõitluse
ajaloos strateegilised manööwrid? Need
samad küsimused taktika suhtes. Teeme
suurema wäljawõtte Stalinist, kus nende
küsimuste pääle wastus olemas.
„Il Internatsionaali surmapatt ei seisa
mitle selles, et ta omal ajal parlamentliku
wõitluse wormi taktikat tarwitas, waid
selles, et ta nende wormide tähtsuse üm
ber hindas, nad peaaegu ainukesteks lu
gedes. Kui aga awalitkude rewohusioo
niliste wõitluste ajajärk algas ja wäl
jaspool parlamentliku wõitluswormide kii
simus esimesele plaanile asus, ei wõtnud
II Internatsionaali partei neid wastu,
waid ütles end uutest ülesannetest lahti.
Ainult järgmisel, proletariaadi awaltk
kude wõitluse ajajärgul, kui kodanluse ku
kutamise küsimus otsekoheseks praktika kü
simuseks sai, kui proletariaadi reserwide
küsimus (strateegia) üheks kõige elulise
maks küsimuseks muutus, kui kõik wõitluse
wormid ja organisatsioonid nii parla
mentlik kui ka mitteparlamentlik (taktika)
täie selgusega endid awaldasid, ainult sel
ajajärgul wõis sihiline strateegia ja pro
letariaadi wõitluse wäljatöötatud taktika
wäljatöötatud saada".

arenemisele.

Hiljuti organiseeriti poliitring, mill?st
huwiga osa wõetakse. Läbi arutati mitmed
ained, nagu riigi põhiseadus, usu tekkimine
jne. Kõik on hää, kuid ringi juhataja ei
ole alati kohal. Luba, kallis seltsimees kü
sida: „Miks sa puudud?"
Asutati ka „Ajalehe sõprade ring". Ta
asus tegewusse ja 25. dets. ilmus esimene
seinalehe nummer, mis kõikidele suurt huwi
pakkus. Sisuliselt kui ka redaktsiooniliselt
jäi sääl palju soowida ning loodame, et
teine nummer paremini õnnestab. Redakt
siooni kommisjonil oleks tarwis kirjatükid
paremini läbi arutada.
Noorte elu hakkab ka keema, millele an
dis tõuke kreisi noorte organisaatori sm.
Umbleja Saaritsasse sõit, kus koosolek
korraldati ja organisaatoriks kohapääle
Aleksander Wendik waliti, kellele ülesan
deks jäi noorte kollettiiw organiseerida.
Selleks jõudu. Päältwaataja.
Mustamantli mehed tulewad Panna
kõrgema maksu alla.
Meie mustamantli meestel on tihtigi
suured sissetulekud, kuid maksusid maksa
wad päris wähe.
Näituseks Domkinos on üks fantastest
kod. Raudmund. Ta sissetulek on wähe
malt 300—400 puuda wilja aastas, kuna
sissetulekumaks ulatab tal 20—30 rbl.

Tarwis karistust suurendada
(Remda wallast, Tompi kr.).
Meil on mitmed samogonni „wabrikan
did", nagu näituseks kod. P. P. Kudrowas,
keda küll karistatakse rahatrahwiga, kuid
sellest on wähe. Pääle trahwimaksmist
nad asuwad suurema hooga tööle ja tõs
tawad ainult samogonni hinda, mis trah
wikulud kinni katab.
Kõige parem oleks wöitluses samogonni
ajamisega pääle rahatrahwi mõista sarna
seid „wabrikante" mõneks ajaks kinni.
„Ko—s".
Samm edasi.
(Jastrebinost, Kingissepa kreisist).
Wiimascl ajal asusid klubi liikmeteks kooli
õpetajad ning seega saime juhtiwat jõudu
juure. Hakkasid tööle uued ringid, jnagu
poliit-teaduse kool, põllumajanduslik ring.
Kirjasaatja A. M.
Pihkwa kub.
Uue aasta algul
Eestlased on jõudnud Welikie-Lukis oma
klubi osakonna asutada, elus hoida ja enam
ehk wähem selles osas oma jõudusid koon
dada. Laialist tööd ci wõi ollagi jõu
dusid on liiga wähe ja nende õlgadel seisab
kõik töö. Juuretulemist ei ole tähele panna.
Ja töö nõuab wäga suurt hoolsust ja pin
gutust juhatajatelt. Kõik tegelased on ainult
asjaarmastajad, kes pääle oma päewase
töö pühendawad ühiskondlikule tegewusele
oma jõudu ja energiat.
Uue aasta algul tuleb soowida tegelas
tele suuremat energiat ja tööle edu. M. S.

pääle.

Selle sissetuleku saab ta ju rahwa pi
mestamise päält ja selle juures ei näe ta
suuremat waewa.
Sama lugu on köster Prolliga Karawai
asundusest.

Kerge waewaga rahwa pimestamise päält
saadawast sissetulekust tuleb wõtta suurem
protsent töörahwa wabariigile ja kohalik
kude wäljaminekute katmiseks.

„P. K-s".
Tasandame teed uuele elu-olulePunased pulmad
(Pärnamäe asundus, Trotski kr.).
Jõulu ajal pidas siin sm. Talwer pu
naseid pulmasid. Sääl puudus täitsa papp
ja usulised kombed.
„Pulma" tulid kokku noored, ehtitud
punaste märkidega. Pidustusele anti po
liitiline laad.

Leningradi teated.
100 tuhat rubla teede paranda
miseks
- Kubermangu majanduslik nõupidamine
määras 100 tuhat rubla maanteede paran
damiseks, mis weeuputuse läbi kannatada
said. Sellest summast saab Leningradi kreis
30 tuhat rubla, Kingissepa kreis 20 t.
rbl. ja Trotski kr. 50 tuhat rubla.
Leningradi sadama talwise hooaja
esimene kuu.
Talwise hooaja esimene kuu oli elawam
kui eite arwati. Esimese 30 päewa jooksul
wiisid jäämurdjad läbi 735 tuhat tonni
laadungit, s. o. rohkem, kui ette arwati
kogu hooaja esimese poole pääle.
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Arendada metsatööstust
Leidis kinnitust metsatööstuse walmistus
programm 1924—25 a. pääle. Leningradi
puutööstuse trust valmistab saadusi 4 mil
leni rubla ja Pohja-Lääne oblasti metsa
tööstus 2 miljoni rubla eest.
Metsatööstuse ettevõtted saawad uuesti

SSKühM tmvist fr{iii(o&n fciiinpto.
Wetshnikomi nimeline haigemaja.

„ABaHTK)piICT".

tada metsamaterjaale.

Kaitsewörgud tramwaides
Töölise sm. Petr oviüles! e i d u s.
Lenini nim. tehase tööline-konstruktor
sm. A. Petrow projekteeris uued kaitscwõr
gud reisijate tramwai alla sattumise wastu.
Sm. Petrovi ülesleiduse järele waguni
ette kinnitatakse suur traadist wõrk, mis
täiesti wõimataks teeb inimeste sattumise
waguni rataste alla, sest mahalangewa
jalakäija võtab endasse ükskõik mis seisu
korras ta ka ei oleks, kaitsewõrk. Võrgu
all on olemas rull, mis asub täiesti röö
bastel ja mis oma paenduwuse tõttu ei tee
häda wõrku sattunud inimesele.
Et inimesed ei langeks kabe waguni
wahele, selleks leidis Petrow üles ka külje
wõrgnd.

Mõlemad ülesleidused waadati läbi selle
kohast s kommisjonis ja tunnistati kõlbuli
kuks. Asuti esimese partii küljewõrkude ehi
tamisele.

Weel üks wakrik.
„Leningradtekstiil" paneb käima puuWilla wabriku „Rawenstwo" (end. Jeka
terinhowski manufaktuur).
Wabrik on korras. Temas leiawad
tööd 2000 töölist kahe wahetusega.

Kirjandus.
A. F. Tjumenew. ,Töö ajalugu .
Lühikene poliitilise majandusteaduse
käsiraamat. Neljanda wäljaande
järele toimetanud G. T. rocyaapcTBeaeoe MocKBa. Hind
2 rbl.
Meil eestlastel ja üleüldse rahwuswä
hemustel on see häda, et meie ikka ja
alati wiibime, olgu see mis ala tahes.
Niisama ka nüüd teadusliku kirjanduse
alal. Wene rahwal, kui suurrahwal, seda
häda ei ole. Kui 1921 a. ülewaltähen
datud raamat Wene keeles ilmus, siis oli
ta üks kõige parematest raamatutest ma
jandusteaduse alal. Ja lühikese ajaga
müüdi 10 trükki ära. Seda raamatut
tarwitati nii koolides kui ka iseõppimiseks.
Kuid arenemine läheb praegu S. N. W.
Liidu pinnal ennekuulmata kiirusega. Kui
kodanlistes maades üks raamat wananeb
aastakümnete jooksul, siis wananeb meil
ta õige pea. Kui sel ajal, mil A. F.
Tjumenewi raamatut tõlkima hakati, oli
weel see raamat esimesel kohal, kuid nüüd
ei ole ta seda enam mitte, ja just sel liht
sal põhjusel, et on ilmunud paremad raa
matud.

Kui meie aga täh"lpanu pöörame raa
matu sisu püüle, siis wõib ütelda, et A. T.
on tarwitanud ekslikku metoodi raamatu
kokkuseadmisel, nimelt ajaloolikku metoodi.
K. Marxi ja Engelsi töödest leiame, et
nad on käsitanud ja soowitawad käsitada
majandusteadust kapitalistlikus korras. F.
Engels teeb märkuse omas raamatus:
„Anti-Dühring", kus ta ütleb, et majan
dusteadust, mis waatleks kõiki walmistuse
ja jaotuse tingimisi ja wormisid inimeste
ühiskonna mitmesugustel arenemise astme
tel, ei ole weel ja seda peab alles looma.
Siin tõttab A. T. seda näpunäidet tõeks
tegema. Kuid see tõekstegemine ei õnnes
tanud, olgugi et omal ajal ja weelnüüdki
A. T. leiab üpris palju pooldajaid, kui
meie paremad teadlased sel alal tõenda
wad, et A. T. katse ei õnnestanud. Nii
on A. T. raamat kui kooliraamat oma
tähtsuse kaotanud. Kui raamat iseõppimi
seks ja käsiraamat, saab ta weel kaua aega
esimesel kohal olema.
Nii siis ei läinud G. T. tahtmine korda,
anda meile eestlastele kõige paremat koo
liraamatut, kuid andis siiski raamatu, mis
kaunis palju wäärt on ja mida siiski osalt

Riiklik suur draamatcaater

Kuidas Menemaa töörahwas töötab ning Ameerika ja Euroopa
seda tööd uurib. Mis Inglise kirjanik Mells Menemaa tule
tikust armas. Mida kujutab enesest Metshnikowi nimeline
haigemaja. Teadus ja tehnika Menemaa töörahma teenistuses.

sisseseatud ja ümberehitatud.

Telefonid waldades.
Kogu oblasti ulatuses laiendatakse tele
soni tarwitajate wõrku. Seks otstarbeks
kulutakse ära 550 tuhat rubla. Telefonid
seatakse istes igas walla täidesaatvas komi
tees. Põllutöökommissariadis esineti ette
panekuga, anda selle Pääle maksuta tarwi

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„IIHKOBaa Mua"
Akadeemiline riiklik draama teaater
«Bo.mii jiyniH»
Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater

Nöukogu-Venemaa on ikka imede maa,
kus alatasa midagi üles leitakse, midagi
sünnib, mis kodanlusmaadel teadmata ja
tundmata on. Alatasa tule wad üle S.N.V.
Liidu poride mitmesugused kommisjonid
tähtsamatest õpetlastest, seltskonna tegelas
test jne. Tuleb neid kommisjone küll Euroo
past, küll Ameerikast, tulewad küll ametlik
kude ülesannetega, küll isiklikul tungil. Ja
kõik wangutawad lahkudes pääd.

Imede maa!
Käis Venemaad „uurimas" ka tuntud
Inglise kirjanik Herbert Wells, kelle ro
maan „Jumalate taolised" isegi
joone all ilmus seega ei ole Herbert
Wells meile sugugi wõõras Nii lsiis
sama fantaasialiste romaanide meister Her
bet Wells käis ka Wenemaal ja kirjutas
msinähtustest terwe raamatu
„Venemaa udus."
1920 aastal paistis talle, et Venemaa
tõepoolest udus on. Piirdus ju tema Wene
maa uurimise teekond ainult jalutamisega
Moskwa ja Petrogradi uulitsatel. Vaatas
ka Petrogradi-Moskwa wahelise rongi aknast
wälja

uuris Venemaad.
Ja kirjutas siis:
Venemaa hukatuseks on raudtee ühen
duse seismajäämine. On see sündinud,
siis jääb Venemaa udusse ja hukkub.
Nii.
Sarnane pidi siis olema Venemaa tu
lewik!
Kuid nüüd
näeme meie kuidas elupuu ikka uusi
ja uusi mablakaid kaswusid wälja ajab,
kuidas töölis-talupoegade Wenemaal ikka ja
alati midagi sarnast sünnib, mida waadel
des Euroopa rafineeritud pääajud mõtte
käigus seisaku teewad imede maa!
Ja kas ei ole see ime, et Leningradi
töörahwal oma arstimise sepikoda on
Metshnikowi nimeline haigemaja.
Otsige teist sarnast haigemaja Euroopas.
Ei leia!
Juba pind
17 tiinu!
Haigemaja hooned moodustawad kolme
suurt uulitsat.
Terwe linn.
1919 aastal ei olnud siin elu.
Siis oli see koht udus.
Wellsil oli siis õigus.
Nüüd aga kihab siin elu.
Inglise kirjaniku poolt hukatusele mää
ratud riik pööras 1924 a. oma tähelpanu
selle eluta hoonete rägastiku pääle.
20 hiigla korpust?
koolides weel tarwitatakse. Kuid kuidas on
G. T. tõlge õnnestanud. Wenekeelsel wäl
jaandel on üks üpris hää omadus ja ni
melt see, et lõpul toodakse kaunis laial
dane majandusteaduse raamatute nimekiri,
mis aga mulle arusaamata põhjustel ees
tikeelsel tõlkel puudub. Wahest ehk arwab
G. T., et meil eestlastel, iseäranis maal,
ei ole saadawal kõiki neid raamatuid, mis
nimekirjas ülestähendatud on. Seda enam
on just maal seda nimekirja tarwis, et kohe
kiires korras wõiks soowitawat raamatut
saada. Kui G. T. otsustas nimekirja ära
jätta, siis oleks pidanud ta eessõnast ka
sellekohased ütelused ära jätma ehk selle
kohase tähenduse tegema. Kui nüüd keegi
eessõna loeb ja tähendatud nimekirja hak.
kab otsima, siis laseb ta tõesti mõne „soo
lase" G. T. adressil tulla.
On olemas weel keelelisi wigu, mis
raamatu tarwitust ei kergenda, näit.: loeme
lhk. 160 „Laenu antakse liikuwate wa
randuste, kaupade (õieti mitte kaupade,
waid nende kaubaladusse hoiule
wõetud tunnistuste) pääle..."
(minu sõrendus. W. E.) Tähendab, an
name tunnistused hoiule ja saame laenu.
Oleks pidanud olema hoiule wõetud
kaupade tunnistuste ette
näitamisel. ..

Kasutame nad ära.
Öeldud tehtud.
Tänawu juulis algasid parandustööd ja
15. nowembriks oli kolm suurt hoonet
walmis. Seati weel korda 9 wana hoo
net haigemajade jaoks, 2 hoonet teenijatele
elamiseks ja 6 hoonet majapidamise tarbe

jiec~.

Rahvamaja
„/ReJie3Haji cTeua".

Punane teaater.
„ToßapHin, CeMHB3BOAHuä".

Teaater..lOKßlX 3pnTejie&".
„lloxniuioak> oruH".

Wastutaw toimetaja: &. Treufeldt.
Väljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

teks.

Ja nüüd
keeb selles terwise sepikojas elu.
Sisseseade kõige uuem.
Toiduwalmistamine haigetele sünnib
tehnika kõige wiimasemate saawutuste abil.
Köögis 16 suurt katalt.
Samapalju wähemaid.
Puid, tuld, suitsu, auru seda meie
köögis ei näe.
Toitu walmistatakse auruga.
Selleks on terwise sepikojas eriline soo
juse ja elektri andmise jaam, mis tunnelite
kaudu soojust ja walgust igale pool- laiali
saadab.

Erilistes betoneeritud tunnelites on
määratu torud. Need on:
soojusekandjad

jaamast haigemajadesse, kööki, arstide ja
teenijate korteritesse.
Süälsamas
elektrijuhed.

Neid mööda jookseb walgus.
Ja walgust on terwise sepikojas küllalt.
Arstimise wahendid tehnika wiimane
sõna.

4 operatsioonisaali.
Walged, ruumikad.
Haigeid on praegu 1100.
Kuid see on praegu.
Terwise sepikoda ei ole weel täielikult
walmis.
Alles lähemal ajal awatakse uus osakond—
närwihaigetele.
Siis mahtub haigemajasse juba 1370
inimest.

Saab see terwise sepikoda aga täiesti
walmis, siis wõib ta wastu wõtta
2500 haiget.
Ja kui Inglise trade-unionide saatkond
Leningradis wiibides terwise sepikoda waa
tamas käis ning saatkonna esimees Pur
cell kahte kätt kokku lüües lausus:
See on midagi enneolematat!
siis ei imesta meid põrmugi sama
sed meelituse awaldused.

Meie teeme tööd ja meie tööwili on
kodanluse ilmale tõepoolest
enneolemata.

Ma usun teie kõik olete minuga nõus.
K. Di xi.
Kokkuwõtet tehes wõib öelda, et Eesti
keelne kirjandus on ühe parema raama
tuga rikastatud. Praegune ajajärk nõuab
igalt ühelt poliitilist kirjaoskust. Kes Ko
walenko „Poliitilise kirjaoskuse käsiraa
matu" on läbi lugenud, see peab tingi
mata A. Tjumenewi, kui järgmisel ast
mel olewa raamatu läbi lugema. Nii
siis wõib loota, et see raamat kõige
wigade ja weakeste pääle waatamata lei
duks igas klubis, lugemistoas, kooli raa
matukogus jne. kui üks kõige loetawama
test raamatutest. Ka ei tohiks ta kirjan
duse sõprade laudadelt puududa.
W. E w a r t.

WheleMneillistks
sm. W Kingissepa nim. E t.
Harmaja liikmetele.
W. K. P. L- kub. kom. agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon korraldab
ringi töödena
tsütl jutuajamist Lenini
elu ja tegewuse üle.
Esimene jutuajamine aine üle:
„Lenin, W K. P ja Komintern"
on teisipäewal, 13-jaan- kell 8 õhtul
Harmajas (Krasnaja 33).
Osa wõtma kutsutakse kõiki Har
maja õhtu-Parteikooli kuulajaid ja
parteituid Harmaja liikmeid.
Üldse peetakse ära wiis loengut.
W.K.P.L. kub. kom. agit-prop. osak.
Eesti sektsioon.

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Puhkeväewal, 11. jaanuaril
Ülelinnaline w. L. tt. N. Ü.
liitmete-eestlaste üldtoosolet.
Päewakorras aine:
„Letnmsm ja
Aruandja sm. Jsak.
Algus kell 2 päewal.
Ilmumine kõigil liikmetel kohus

tataw.
W. L. K. 91. 11. Leningradi kuberm
Eesti sektsioon.

U H nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. — Wastu
wöte iga päew kella 9—12 a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.
WisWi- triMSB
Snguorgaanide igakülgne arstimine.,

mwkpM?7 T loike-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

Vee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, krt. 3. Kõhu

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

steenia, halwatus, seljakuiwus, jöue
tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

Kasnetski haigemaja
lef. 181—52. Wastuwötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide pooU kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'NK.° siuematel mrt. g™*
«»«: Sifilis«°° tripper *",«•
Sagnmöimetni
hamb. Arstide kntsum. kodu.

Teadaanded.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhkepäeval, 11. jaanuaril
kella '/« Il—V*l Häälepaneku kursus.
„ V 21—722 Rütmika kursus.

Wast. instruktor-organisaator.
Kominterni Eesti sektsiooni poliitiline
öhtukool on teisipäeval, 13- jaanuaril kell 7
õhtul (mitte kesknädalal, nagu seni).

Tmiorpacjma KoMDHiepu, 83f1., EKaTepiraro<J>CKHBiip. 87. üeraHrpaflCKnä Xs 357.

Kil. rorišüMnmini)
H. N. Witkun > Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgs etele, sünnitajatele, naistehaigu

sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. sissekäik pa
raaduksest.

Kelsker-miiiliemliiiii nÄ,K.
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moho
waja uul., nr. 18, krt. 3, sissekäik hovwist.

