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Poola sõjameoja tungimine

Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
««ulatamine
Linnades 1 knn 1 rbl.
esimesel lhk. 3 r. kul.
aasta 11 rbl.
wiimasel „ 1 „ „
Ma a l 1 kuu 50 kop.,
keskmistel» 6 _ „
k..har. asut. 20 k. „
aasta 5 rbl. 50 kop.
E.Kirjast. ühisuse liikmetele ja kollekt. tellides odavam

8. aastakäik
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Siial, kus wsimul Inglise kapitaal.

Millisele maa, toaliaDufe ja

meie temtoonumlle.

aõakogliloalitsase eest.

Harkowist, 13. jaan. Piiriwalwe
teatas, et 5. jaanuaril tungis NõukogudePoola piiril Jampoli alewi lähedal S. N.
W. Liidu territooriumile üks Poola sõja

Üleskutse kogu ilma talupoegadele.
Wennad ja seltsimehed! Wiimasel aja!
on Suur-Serbia walitsus asunud metsikult
oma maa tööliste ja talupoegade vabastuse
liikumise kägistamisele. Serbia fascistid
oma valitsuse näol ajasid laiali Kroaatia
talupoegade partei just enne valimist, arre
teerides selle partei juhte ja kandidaatide
nimekirju. Nad tegid seda rumalalt kokku

wäeosa.

Esialgsete andmete järele sündis sisse
tungimine järgmiselt, wastu 5.
jaanuari panid meie piiriwalwurid tähele,
et Poolamaa poolt läheneb piirile umbes
40 meheline sõjawäcosa, mille eel oli kolm
ratsanikku. Awades püssituld walwurite
pääle, see wäeosa tuli üle piiri, ligines
komendantuurile ja wiskas sinna pomme
ning awas selle hoone pääle püssitule.
Meie walwerühm awas tule ja sundis
neid taganema. Wastastikul laskmisel sai
nende poolt üks surma, kelle surnukeha nad
ühes wiisid. Pääle selle läks see Poola
Wäeosa üle piiri tulnud teed tagasi.
Asja uurimiseks saatis nõukoguwalitsus
erikommisjoni.
Kughest lahkumisest.
New-Norgist, 12. jaan. Hughesi
lahkumise ja uue riigisekretääri ametisse
määramise põhjused on weel selgimata.
Ajakirjandus kahtleb selle üle, nagu Hug
hesi lahkumise põhjuseks olewat ta soov
riigiametit maha jätta, et eraelu elada.
Üldine arvamine on see, et Hughesi lahku
misega muutub ka Ameerika poliitika Nõu
kogude Wenemaa suhtes. Kuid seda ei
loeta ikkagi lahkumise otsekoheseks põhjusels.

Panga juhtumisteotsija waSas
tamine.
Berliinist, 12 jaan. Salomon Bar
math vabastati tema hädise tervise taga
järjel türmist.
Keiserlik palagan.
Pariisist, 12. jaan. Pariisis asuv
kindral Schkuro sai käsukirja: keiser Ki
rill I määras ta Wenemaa keiserriigi kõigi
kasakawägede atamaniks.

Maakera wanadus.
Pariisist, 12. jaan. Tuntud geoloog
prof. Alfred Lein tegi pääle keftwaid välja
arvamist kindlaks, et maakera vanadus on
1.600.000.000 aastat.
Udu Londonis ja Pariisis.
Londonist, 12. jaan. Täna hõljus
London tihedas udus. Sarnast läbipaist
mata pole enam kaua aastate jooksul
nähtud. Õhtul muutus liikumine päris
wõimataks. Mõned tramwai ja autobusi
liinidel lõppes liikumine täielikult. Meteo
roloogia jaama andmetel wõib udu kesta
weel mitu päewa.
Pariisist, 12.jaan. Pariis on tiheda
udu alla maetud, mis üle tulnud Ingli».maalt. Autode ja tramwailiikumine on
tugevasti raskendatud.
Pankiiri-raharaiskaja enese
tapmine.
Berliinist, 12. jaan. Eila lõpetas
oma elu mahalaskmise läbi' tuntud panga
omanik E. Wolsf. Arvatakse, et see järje
kordne enesetapmine on ühenduses Barmathi
protsessiga.

Inimeste sööja.
B erli i n i ft, 12. jaan. Kohtuwõimud
leidsid inimeste sööja Denke korteri ahjust
15 werist inimeste nahast tehtud westi.
Nüüd on lõpulikult selgunud, et Denke
meelitas oma juure sellisi, kostitas neid
waremalt tapetute lihaga ja siis tappis
need kirmega ära. Tehti kindlaks, et esi
mese kuriteo saatis Denke korda juba 1905
aastal.

seatud waledokumendi alusel.

Egüptuse kaart ühes Sudaniga.

Eesti toimute hakkab taganema.
Pusta seletab ametlikult, et S. N. W. Liit ei ole 1. detsembri
sündmustest milgil teel osa wötnud.
(Wälisasjade rahwakommissariaadilt).
14. dets. 1924 aastal ilmus Rootsi aja
lehes „Astonbladet" jutuajamine Eestimaa
välisminister Pustaga. See jutuajamine
sisaldas terwe rida väljamõeldust ja otse
kohest laimdusi S. N. W. Liidu valitsuse
kohta, süüdistades viimast ülesastumise
organiseerimises, mis Eestimaal 1. dets.
1924 a. sündis.
Wälisasjade rahwakommissariaat teatab,
et ametliku teadaande põhjal, mida annud
Eestimaa välisminister Pusta S. N. W.
Liidu täieõiguslikule esitajale Eestis sm.
Petrowskile, ei ole Pustal mingisugust
jutuajamist ajaleht „Astonbladeti" esitajaga

olnud ning „Aftonbladetis" 14. detsembril
mahutatud jutuajamine on puhas wälja
mõeldus, mille eest wastutus tähendatud
ajalehe pääl lasub.
Tehes seda teadaannet avaldas Pusta
Eesti valitsuse nimel kindlat arvamist, et
S. N. W. Liidul ei ole mingisugust ühen
dust Tallinnas 1. dets. olnute sündmustega
olnud.

Edasi märkis Pusta tungivat wajadust
ja soovi kindlustada poliitilisi ]a majan
duslikke suhteid S. N. W. Liidu ja Eesti
maa vahel.

Nohus sm. Sadouli üle.

Täiendawad teated Sadouli asja
arutusest.
Pariisist, 12. jaan. Täna algas
Orleani kohtus sm. Sadouli asja arutamine.
Pääle süüdistusakti ettelugemist anti sm.
Sadoulile sõna.

nimetada Prantsuse ohwitseristd Brest-Li
towski rahuküsimust arutamiseks. Need
ohvitserid nimetati kindral Posseli poolt
Sadouli palve pääle. Sadoul paljastab
edasi Noulauce osa, kes alati Leninile ja
Trotskile ära ütles Prantsusmaa kaasabi,

Sm. Sadouli kõne-

Sadoul tähendab, et teda mõisteti surma
selle eest, et tema warjas nende süüdi, kes
on Prantsusmaal waslutawad Brest-Lüowski
rahu pärast. Sadoul tõendab, et Prantsuse
ohwitseerid wõtsid pääle Noulance ärasõitu
asa punasewäe organiseerimisest. Sadouli
süü seisab ainult selles, et tema selgust
nägi sääl, kus Noulance midagi ei näinud.
Tema näitab, et tema ei ole kunagi
käsku saanud Prantsusmaale tagasi tulla ja
teda surma ainult sellepärast, et
tema oli esimesena kommunistide walimiste
nimekirjas ja tema oleks esinenud paljas
tustega, kui tema oleks Prantsusmaale
tulnud ja parlamenti walitud. Teda jäeti
meeleldi Wenemaale. Sadoul tõi rea süü

Sm. Sadoul ütles, et tema ammu on
oodanud seda päewa, kus tema seisab kohtu
ees. Tema on sagedasti kõnelenud sellest
oma Wene sõpradega, eriti endise kindrali
Brusilowiga. Mina ootasin kannatlikult
5 aastat, kuid minu kannatus katkes, sest
kuigi mina olen kommunist, olen mina
siiski prantslane. Sadoul teatab, et teda
hoidis tagasi terme rida kõlblikke kohus
tusi, mida tema oma pääle oli wõtnud
täita. Raske oli temal Prantsusmaale
pääsemine, kuna tema poliitilised wastased
tema Prantsusmaale tulekut ei soowinud.
Sm. Sadoul rõhutab, et tema on ol
nud alati Prantsuse-Wene lähenemise pool
daja. Tema protesteerib kellegi inseneeri
tõenduste wastu, kes olewat näinud Sa
douli kirja Trotskile ja milles Sadoul
nõu olla annud Wenemaale jäänud Prants
lasi maha lasta. Temal olla tõendusi,
mis inseneeri male ümber lükkawad.
Edasi seletades oma vahekorda endise Pran

suse saadiku Noulancega, näitab Sadoul, et
Noulance Wenemaal tekkinud olukorrast aru
ei saanud ja sellepärast toimetas Sawin
kowi näpunäidete järele. Tema toob terwe
süüdistusakti Noulance wastu ette, kes
Prantsusmaale sellest teada ei anuud, et
Lenin ja Trotski tahtsid ühendust Prantsus
maaga uuesti jalule seada sõja edasipida
miseks Saksamaaga. Noulance, kes enamlasi

Saksamaa agentideks pidas, ei tahtnud

kui need selleks tema poole pöörasid.

disrusi ette Clemencau wastu, kes enamlaste

rewolutsioonist aru ei saanud ja Noulance
wastu, kes ohwerdas miljonid wenelased
oma poliitika sihtide teostamiseks.
Omas lõpusõnas tähendas Sadoul, et
läbirääkimised weel näitawad, missugune
tõesti oli enamline revolutsioon Wenemaal
ja awalik arvamine tuleb warstigi kindlale
arvamisele, kes on Prantsusmaa sõber. On
aeg käes, mil revolutsioonilised wõtted tar
wilikud on, sest meie läheneme ajajärgule,
Jwi Euroopa ette kerkib küsimus:
kas rewoiutsioou wöi surm.
Kohtu otsuse järele pannakse toime laia
lisem uurimine Sadouli suhtes ülesseatud
süüdistuse asjas. Ta lasti ajutiselt
wabaks

Käesoleval ajal on Balkani sündmuste
keskkohaks Jugo-Slaawia. See liitriikide
poolt kunstlikult loodud riik on tõepoolest
kroaatlaste, sloweenlaste, makedoonlaste,
montenegrolaste, ungarlaste, sakslaste, al
baanlaste ja muhameedlaste vangimajaks.
Kroaatia, Sloveenia, Bosnia, Monte
negro, Makedoonia, Dalmaatsta talupoegade
võitlus tahab ära kaotada Suur-Serbia
rahvuslikku survet. Samal ajal on ta
väikemaapidajate ja maatameeste võitlus
mõisnikkude wastu. 1919 a. lubatud maa
reform jäi paberile. Talupojad said petetud.
Zga päevaga kasvab mitmesugu rahvu
sest talupoegade ja tööliste rahulolematus
endi valitsuse wastu. Vabadusliikumise
eesotsas seisis Kroaatia talupoegade partei
Raditshi juhatusel, kellele alles hiljuti ku
ningas lubas anda pääministri koha, kui ta
rahva huvid ära annaks.
Tähendatud z partei kogus omale täinud
valimistel peaaegu terve Kroaatia rahva
hääled.

Käesoleva el valimistel oleks valitsuse
pooldajad täielikult puruks löödud. Selle
pärast ruttasid nad selle partei laialisaat
misega.

Wennad ja seltsimehed! Sündmused
Jugo-Slaawias peavad teile näitama, mis
sugust teed mööda peab minema ja lähebki
meie võitlus. Terves ilmas ligineb meile
reaktsiooni ajajärk. „Enamluse Hädaohuga"
võitlemise hüüdsõnaga tungivad kapitalistid
ja mõisnikud jkogu ilmas töörahva kallale.
Maailma röövikud tabavad teid ära kägis
tada. Nad valmistavad ette sõjalist välja
astumist ainukese töölis-talupoegade riigi,
S. N. W. Liidu vastu. Selle riigi olemas
olu kindlustab teie võitu. Ärge laske en
did hirmutada sõnadega: „enamlus" ja
~enamline imperialism". Sest hüüde „enam
luse hädaohu wastu" taha on peidetud met
sik taltsutamise iha talupoegade wastu, kes
tahavad maad, vabadust ja võimu.. .
Niimoodi on maailma röövikud ise teie ette
seadnud ülesande ühineda Talupoegade Jn
ternatsionaali ümber. Meie kutsume teid
kõigi maade miljonite talupoegade nimel
üles astuma Kroaatia ja Jugo-Slaawia
talupoegade kaitseks. Kõik koguge talupoe
gade Internatsionaali lipu alla võitlema
maa, vabaduse ja nõukogude valitsuse eest.
Töölised toetavad teid selles.
Elagu Kroaatia talurahvas, Kroaatia
talupoegade partei, Talupoegade Jnternat
fionaali liige. Maha Suur-Serbia ja teiste
Balkani riikide kõrilõikajad! Kõik wõim
töölistele ja talupoegadele!
Rahwuswahelise Talupoegade
Internatsionaali presiidium.
Inglise ühulaewastiku
manööwrid.
Lond o n i st, 12. jaan. Ametlikult
teatatakse, et 28. jaan. peetakse ära Jng
lise õhulaewastiku manööwrid.
Riigi piirituse monopool.
W. S. F. N. W. kõrgem rahwamajan
duse nõukogu presiidium on nõus asutada
S. N. W. Liidus riigi pirituse monopooli.
Monopooli alla kuuluvad marja ja kangete
wiinade walmistus mitte üle 30 kraadi ja
teiste piiritusjookide üle 30 kraadi wal-'
mistus. Kawa järele kawatsetakse moodus
tada sellekohast riigi piirituse monopooli
keskwalitsust.
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Liitlased am rahaasjandujl
lahendamas.
Mullu suvel jõudsid liitlased siis nii
kaugele, et nad oma wõlga Saksamaa käest
kindla plaani järele sisse nõudma hakkasid.
Dawesi plaan pidi siin pöördepunktiks
olema.

Kuid kui see küsimus liitlaste arwates
kuidagi lahendatud pidi olema, siis jäi teine
küsimus, liitlaste omavaheliste wõlgade
küsimus weel õhku rippuma.
Pääwaielus sünnib praegu PrantsuseAmeerika wõlaküfimuie ümber. Prantsus
maa ei ole oma sõjaaegsetest wõlgadest
Ameerikale frankigi maksnud ja ei kawat
segi maksta. Oma tegu põhjendab Pransus
maa sellega, et sõja ajal tehtud wõlg ei
ole mitte rahas tehtud, waid sõjariistades
ja warustusmaterjaalis ning seda võlga
tuleb nimetada poliitiliseks. Seda wõlga ei
olewat Prantsusmaa mitte omakasuks tei
nud. waid kõikide liitlaste ühise asja kasuks.
Hiljuti ilmus ühes Ameerika ajalehes,
mis õige lähedal valitsusele, kirjatöö, mil
les öeldakse:

„Paljudel mitmesugustel põhjustel, nagu
seda võlgnikkudega tihti juhtub, ei staa
Prantsusmaa Ameerikale oma wõlga ära
maksta. Ta ei näe selle tasumise võimalust
isegi tulewikus. Mida wõib ta aga sarnasel
juhtumisel teha? Ta peaks tegema seda,
mida teinud oleks iga selts sarnasel juhtu
misel: kutsuda kokku oma wõlausaldajate,
käesoleval juhtumisel Inglismaa ja Amee
rika, nõupidamise.
Ta peab «ette andma täpsed
teated kogu oma mara«du»te sa
matsade kohta, pead andma tea
ted oma stssetnleknte hallikate
«te. Sarnasel juhtumisel wõib leida weel
ausat teed küsimuse lahendamiseks".

Lihtsamalt väljendades Ameerika
tahab kogu Prantsusmaa majanduslikku ja
rahanduslikku elu Jnglise-Ameerika kapitaali
kontrolli alla panna. Seega on sääl jällegi
uus Dawesi plaan Prantsusmaa kohta ka
watsusel.

Niiwiifi muutub liitlastewahelise wõlgade
küsimus õige tõsiseks küsimuseks. Asi seilab
selles, et liitlased wõlgnewad Ameerikale
umbes 10 miljardi dollari (dollar umbeS
2 rubla).
Meil on käepärast andmed 1923. aasta
kohta liitlaste wõlgade suhtes Ameerikale.
Kuigi need andmed „wanad" on, wõime
neid siiski aluseks wõtta, Euroopa
maksujõuetusel ei ole siin suuremeid muu
datusi olnud. Nende andmete zjärele wõlg
nefid Ameerikale: Inglismaa 4.166
miljoni dollari, Prantsusmaa 3.351
m. d.. Itaalia 1.648 m. d., Belgia
375 m. d., tsaristlik Wenemaa 192
m. d., Poolamaa 136 m. d., TshehoSlowaakia 91 m. d., Jugo-Slaawia—

Ftllin ja tema surma
aastapaem.

(Järg).

Lenin ja talupojad.
Plaan:
1) Kuidas käsitada küsimust talupoe
gadest.

2) Missugused tingimised on Lenini ar
wales Wenemaal talupoegade majapida
mise olemasolule.
3) Töölisklassi taktika talupoegade wa
hekorras.

4) Oportumstlikkude parteide poolik hin
öamine talupoegade osast rewolutsioonis.
Lenini taktiliselt õige küsimuse ülessead
mine talupoegadest on ka sm. Stalini sei
sukoht. Meie teeme Stalini raamatust sel
lest kohast wäljawõtte. Eriti sügawat tä
helpanu tuleb pöörata selle taktikaliselt
õigele seisukohale, milles 2. Jnternatsio
naali parteidest (siin hulgas ka Wene
wähemlastest) räägitakse. Mispärast ei
uskunud nad talupoegade rewolutsioonilist
osa? Lenini ja wähemlaste Vaheline mõ
tete lahkuminek kahe aastakümne kestel,
Lenini wõitlus rewolutsiooni „permanent
lastega" *) (Parwus Trotski) keerles
pääasjalikult küsimuse ümber, missugust
osa etendab talupoeg rewolutsioonis.
Kuidas leninlik partei seda küsimust üles
seab ja selle pääle wastab? Missuguse
*) Permanente rewolutsioon kestev re
wolutsioou: selle vaate
pooldajad.

51 m. d., Rumeenia 36 m. [d.,
Austria 24 m. d., Greckamaa 15
m. d., Eestimaa —l4 m. d., Soomemaa
12 m. d., Lätimaa 8 m. d., j« Leedu
5 miljoni dollari.
Kuid sellega ei piirdu weel liitlaste võlg.
Paljud neist wõlgnewad ka Inglismaale.
Nii näit. oli liitlaste wõlg Inglismaale
31. märtsil 1924. a. umbes 2 miljardi
naelsterlingi (üks naelsterling umbes 10 rbl.).

Ainuit pääliskaudne pilk nende wõlgade
pääle ütleb juba, et liitlased oma wõlgasid
Ameerikale ja Inglismaale ei suuda maksta.
Tarwis oleks mingisugune kokkulepe, kõige
parem wõlgade) täieline annuleerimine, mil
lega aga kapitalistlikud riigid kuidagi nõus
ei ole, millest midagi teada ei taha eriti
Ameerika.

Inglismaa on hakanud oma wõlga
Ameerikale juba kustutama. 1924. a. lõpul
maksis ta Ameerikale juba esimese summa
—5.750.000 naelsterlingi ning arvab, et
suudeb oma wõlga täieliselt kustutada 1984
aastaks!

Samal ajal teatas aga Inglise walitsus,
et kui liitlased Ameerikale oma wõlgasid
tasuma hakkawad, )peawad nad ka Inglis
maale oma wõlgasid tasuma.
Seega on liitlaste rahaasjandus õige
keerulises seisukorras, mida päästma tõttas
nüüd liitlaste rahaministrite konverents,
mis 7. jaanuaril oma tööd Pariisis algas.
Liitlaste omavahelised lahkuminekud rahan
dusküsimustes on aga sedawõrd suured ja
teravad, et see konverents nagu sajadki
teised, vaevalt mingisuguseid tagajärgi
annab. K. T.

Nõukogude maalt.
Prantsusmaa saadik Jeau Herbette
jõudis Mõskma
11. jaan. jõudis Moskwa Prantsuse
saadik Jean Herbette kogu oma saatkon
naga. Waksalis wõeti ta wastu auwah
tide, sõjawäe orkestri ja Välisasjade kom
missariaadi esitajate poolt.
Herbette wõttis wastu auwahtide ka
rauuli ülemalt raporti ja terwitas punaWäelasi.

Puhkepäeval kell 3 wõttis Herbette
jutule Välisasjade kommissar sm. Tshi»
tsherin.

Wäljamaalased uuriwad meie
türmeTunaeila käis rühm väljamaalasi, kaks
kodanlise ajalehe kaastöölist. Saksa pro
fessor ja 8 väljamaa ülikoolide üliõpilast,
1 Moskwa wabriku-töö koloonias (end.
Jwanowski parandusmajas). Wäljamaa
lased tutwunesid koloonia korraga, tema
töökodadega jne.

Waatamaskäijate jaoks sisseseatud raa
matusse märkisid nad ära omad jaatavad
muljed.

Huwitaw on Bulgaaria üliõpilase mär
kus: Mul on tulnud istuda Bulgaaria
türmides ja kui ma nägin, mis kujutab
enesest Moskwa parandusmaja, minus kõ
neles weel tugewamalt kättemaksmise iha
kodanlusele.

30 tuhat tapetut» 35 tuhat wigas
tatud. IVO tuhat kannatajat
Jnterwentsiooni läbi kannatada saanud
ohwrite kaasabi ühisuse komiteele on tul
nud sisse 160 teadaannet kannatada saa
nud inimeste poolt. Kahjude summa
ulatab 477 miljoni rublani. Jnterwendid
tapsid 30 tuhat inimest. Wigastasid
35 tuhat inimest.
praktilise järelduse teeb meie partei küsi
muse jaatamast wastusest, mis sisaldab ta
lupoegade osa rewolutsioonis? Stalin üt
leb:
„Leninismi põhiküsimuseks, tema lähte»
punktiks ei ole mitte talupoegade küsimus,
waid küsimus proletaarsest diktatuurist,
selle wõitmise ja selle kindlustamise tingi
mustest. Talupoegade küsimus, kui küsimus
proletariaadi liitlasest tema wõitluses wõi
mu eest on äraolenew eelmisest dikta
tuuri küsimusest.

See asjaolu ei wähenda aga siiski tema
tõsist elulist tähtsust, mis tal kahtlemata
proletaarses rewolutsioonis olemas on. 2.
Internatsionaali parteide tuima, kuid nii
sama otsekohe eitawat vahekorda talupoe
gade küsimuses ei saa mitte üksi Lääne
eriliste arenemise tingimustega seletada.
Seda wõib eestkätt seega seletada, et need
parteid proletaarse diktatuuri sisse ei usu,
rewolutsiooni kardawad ja ei mõtlegi pro
letariaati wõimu juure wiia.
Kuid kes rewolutsiooni kardab, kes pro
letariaati wõimu juure ei taha wiia, see
ei ole huvitatud ka proletariaadi rewo
lutsiooni liitlaste küsimusest, sellele on
liitlaste küsimus ükskõikne, mitte aktuaalne.
2. Internatsionaali kangelaste irooniline
wahekord talupoegade küsimuses, loetakse
nende juures „hää tooni", „tõsise" mark
sismi tundemärkideks.
Küsimus seisab nõnda: kas on rewo
lutsiooni wöimalused, mis talupoegade
seas elutsesid, teatawate olemasolu tingi
muste tagajärjel lõppenud wõi mitte. Ja
kui mitte, kas on siis lootust, põhust neid

Hoolekandmine kirjaoskamatute
üle.
Grosnõist teatatakse, linnas wiiakse
läbi suurt hoogtööd kirjaoskamatute üle
hoolekandmise võtmiseks. Hoolekandja mak
sab iga kirjaoskamatu pääle 3 rbl. 75 kop.
Sellest rahast on küll, et õpetada lugema
üht inimest.
Kultuurabi külale.
Kiievi kub. täidesaatew komitee andis
koolivõrgu laiendamiseks, kirjaoskamatu
sega wõitlemiseks ja teiste küla kultuur
nõuete jaoks 255 tuhat rubla.
Tehase ülesehitamine.
Ukraina metsakütte walitsus lõpetas
Jsjumi jaama lähedal uue puusaagimise
tehase ehitamist, mille käimapanekut wõib
loota nädala pärast. Tehas on toores
ainega warustud 1. aastaks.
Suhkrutõõstuse loomine
Armeenias.
Eriwanist teatatakse, et ühenduses peatse
tööde lõpetamisega Schiraki niisutamise
kanaali ehitamises, ajakirjanduses on üles
tõstetud küsimus, enam otstarbekohasemalt
ärakasutada Schiraki põlde. Tahetakse
ehitada Leninakani suhkrutehast. Armee
nia riikliku plaani presiidiumi liige aka
demik Dantjan teatas, et kõige paremaks
Schiraki põldude ärakasutamiseks oleks
olema suhkrupeedi kaswatust sisse seada.
Kliima ja maapinna tingimised on selleks
soodsad. Wõib julgesti loota 500 tuhande
vuuda walmistamne vääle.
iuutmiviuuilll

Noworossiisk—
sandria
Odessast saadud sõnumi järele kawatsetakse

lähematel päewadel awada laewasõit No
worossiisk—Odessa—Aleksandria liinil.
wõimalusi proletaarseks rewolutsioon iks
kasutada, pöörata talupoegi, selle eksploa
teeriwat enamust, kodanluse reserwist, mil
lena ta rodanliste rewolutsioonide ajal
Läänes oli ja millena ta nüüdki jääb,
proletariaadi reserwi, proletariaadi liit
laseks?

Leninism wastab selle küsimuse pääle
jaatawalt, s. o. tunnistades talupoegade
enamuses rewolutsioonilisi omadusi ja
Wõimalusi nende kasutamist proletaarse
diktatuuri huwide mõttes.
Wenemaa kolme rewolutsiooni ajalugu
kinnitab selles mõttes leninismi järeldusi
terwena.

Siit on ka praktilise järeldusena talu
poegade töötawa massi toetus nende
wõitluses orjastajate ja eksploateerijate
wastu, nende wõitluses ikke ja waesusest
wabastamise eest.

Muidugi ei tähenda see weel, et talu
poegi igasuguses liikumises toetada tuleb.
Jutt on niisugusest talupoegade liikumise
ja wõitluse toetamisest, mis otsekoheselt
ehk kaudselt proletariaadi wabastusliiku
mist kergendab, mis wett nii ehk tesiti
proletaarse rewolutsiooni weskile walab ja
mis wöimaluse annab talupoegi tööliste
klassi reserviks ja liitlaseks pöörata".
Tähendada tuleb seda üldist asjaolu, et
proletariaat, ise kapitaali ikke alt wabane
des, wõimu haaramisega ka teised elanik
kude kihid, kes ühel ehk teisel wiisil ja ula
tuses kapitalistliku ühiskonna eksploateeri
tawad on, wabastab. Enam kui ühelegi
teisele klassile ja kihile käib see talupoe
gade kohta. Tõsi, Lenin ei rääkinud talu-

Rauamulla tagawarad Kriwo
roshjes
Maapinna uurimiste tagajärjel saadud
andmetel, mida toimetas sellekohane eri
kommisjon, on Kriworoshje basseini raua
mulla lademed suured 10 miljardi puuda.
Kriwoi Rogis on raua lademeid, mida
enne arwati olewat wasemulla lademeteks.
Selle lademe tagawarad on suured 500
miljardi puuda. Nendest lademetest aitab
meie metallurgia ja väljaveo tarwis
mitmeks aastaks.
Kohtuotsus 101 wrangellase üle
Sewastoopolis, pääle 10-päewalist aru
tärnist, lõppes IOL wrangellase protsess.
Wrangellasi süüdistati ilma nõukogu wa
litsuse lubata üle nõukogude piiri käimises.
Kõik kohtualused tunnistati süüdlasteks.
Kuid arwesse wõttes paljude kohtualuste
töörahwa perest pärit olekut, Vähest are
nemist ja puhtsüdamlist kahetsust, kohus
leidis, et suurem osa kohtualuseid wõib
wabastada nende süüdistamisest. 11 ini
mest mõisteti kuni 5 aasta pääle. Kolme
süüdlase asi saadeti uuesti juurdlusele.
Kohtualused wõtsid wastu kohtuotsust
Internatsionaali laulmisega.
Windiwalmistuse kordaseadmine
„Metalloobjedinenie" trustil läks korda
korda seada kuni 80 protsendini naela,
traadi ja windi valmistust „Krasnõi Pros
interni" tehases. Tööliste arwu suuren
datakse 50%. Wintide walmismses on see
tehas ainuke S. N. W. Liidus.
200 traktorit külasse.
Jekaterinoslawi ringkonnas anti kollek
tiiwsetele majapidamistele ja küla maja
pidamistele 200 traktorit. Talupojad
awaldawad wiimasel ajal suurt huwitust
traktorite wastu.
Weel kaks tekStiilwabrikut tööle.
.Krasnaja wabriku käimapanemise
ettevalmistustööd on täies hoos.
Lähematel päewadel asutakse ka Swerd
lowi wabriku käimapanemisele. Selles vab
rikus on aurujõu sisseseaded kaunis hästi
alles seisnud.
Wabrikud algawad tööd märtsis.
Seep külasse
Kaswawa seebi nõuete rahuldamiseks kü
las suurendab raswaainete trust aastast
seebi wäljatööstust kuni 1 miljoni puudani,
endise 360 puuda asemel.
Sel otstarbel lastakse weebruaris käima
seni seiscw teine sm. Karpowi nimeline
(end. Shukowi) seebikeetmise wabrik.
Uue programmi järele ulatab mõlemate
wabrikute wäljatöötus ennesõjaaegsele tasa
pinnale.

poegadest millalgi üldiselt, waid kõigis
tema töödes, mis agraar küsimusesse puu
tuwad, on algusest alates talupoegade ki
hitusmõte kapitalismi mõjuawalduse jä
reldusel põllumajanduse pääle. See on
eriti tähtis taktiliste küsimuste otsustamise
juures kes meiega on ja kuidas tõm
mata kesktalupoegi meie poole.
Asjade seisukord (kõige päält tööstuse
arenemine ja ühes sellega ka kodanluse)
seadis talupoja wäljawaate oma majapi
damise organiseerimises niisugusesse seisu
korda, et ta oma wabanemises mõisnik
kude ikke alt kodanlusega rehkendada ei
wõinud.
Neist iseäraldustest, milledest sm. Sta
lin Wene kodanluse wahekorrast rewolut
sioonis räägib, wõime järgmist kokku wõtta:
a) Wene kodanluse poliitiline kodune
wus, mis pärast 1905 a. rewolutsiooni
avalikuks sai, teenides tsarismi ja kontr
rewolutsiooni, ei ole seletataw mitte üksi
Wene proletariaadi rewolutsiooni liikumi
sega, mis Wene kodanluse tsarismi sülle
oleks heitnud, waid selle kodanluse otseko
hestest kroonu tellimistest ärarippuwusega.
b) Küla wäga mitmesuguste ja wälja
kannatamatute pärisorjuslikkude korral
duste üleelamised, mis mõisnikkude kõik
wõimuga weel suurendati, on asjaolu, mis
talupojad rewolutsiooni hõlma paiskas.
c) Tsarism, audes kapitalisti ja mõis
niku ikke alla kõik elusa, omalt poolt wä
giwalda mitmekordseks tehes, ühendas töö
lised ja talupojad ühiseks rewolutsiooni
Wõitluse wooluks.
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Leningrad.
Häälepaneku kursus.
Haridusmaja teaatriring korraldab oma
liigetele häälepaneku kursuse. Näitlejal ja
könepidajal oleneb luurelt osalt ettekande
edu nende hääle köwadusest, selgusest ja
meeldiwusest. Kes tahab publikumi ees esi
neda, peab esimeses järjekorras selle eest
boalt kandma, et tema ettekanne kõigile
arusaadaw ja kuuldaw oleks. Meie näitle
jad ja osa kõnepidajaid kannatawad aga
just selle puuduse all.
Seda puudust arwesie wõttes korraldati
häälepaneku kursus. Õpetuse andjaks on
end. Peredwishnoi teaatri näitleja Kupri
ja now. Kursus algas detsembri lõpul.
Osawõtjaid on kursusel 23, mida aga
wäheseks tuleb lugeda (kuna teaatriringis
on 41 liiget). Päälegi wõetakse kursusele
pääle näiteringi weel teiste ringide liikmeid
ja könemehi, kellel soowi on enese häält
arendada. Uusi kursusest osawõtta soowi
jäid wõetakse wastu kuni tulewa puhke
päewani, siis pannakse wastuwõtmine seisma,

sest wõimata on iga uue juuretulija pärast
uuesti endistel tundidel läbiwõetud jubatusi
ja seletusi korrata, kuna see töö edasiwii
mist takistab. Õpetuse andmine on igal
puhkepäeval kell 211—V2l hommikul.
Näiteringi liikmed, kes kursusest ei ole osa
wõtnud, kui ka teised häälcpanekut tarwita
jad, tulgu puhkepäewal 18. jaan. kell 211
ajal Haridusmajasse see on wiimane
wastuwõtmise tähtaeg.

Wast. instruktor-organisaator.
Ringide kooSwiibimise õhtu
W. Kingissepa nim. Harmajas oli laup.,
10. jaan. kõigi ringide üldkoosolek. Osa
wõtjaid oli 60 inimest.
Ringide ühise sideme loomise üle tegi
aruande sm. Eljas, kes toonitas, et tänini
ei olla meie ringid ühiselt töötanud, kuid
edaspidi tuleb seda wiga parandada ühiste
perekonnaõhtute toimepanemisega, ning
massides isetegewust luua. Nimelr lawas
tustega, millega katseid juba tehtud, mis
alguses küll weel nõrgawõitu on olnud.
Siis tõsteti üles küsimus: „ Miks õppurid Har
maja tegewuseft osa ei wõta, kas nad ei
taha, wõi neid ei lasta"?
Arutusel selgus, et õppurid wõtawad
wõimaluft mööda kõigist ringide tegewuseft
osa. Kuid tööliste osawõtt ringidest on
leige. Tulewikus tuleb seda tõsta.
Pääle selle loeti alles ümbertõlgitud
lawastust ette ning hakati massiga ette
kannet harjutama. Kõikide meeleolu oli
kodune ning lõbus. Pääle harjutuse oli
wäikene jalakeerutus ja mängud.
A. D eg.
d) Imperialistlik sõda walas kõik need
wastolud Wenemaa poliitilises elus rewo
lutsiooni kriist sügawusse ja andis rewo
lutsioonile uskumata pääletungimise jõu.
Kuhu oleks talupojad seesuguste tingi
muste juures jäänud? Kellelt otsida kõik»
wõimulise mõisniku, tsaari wägiwalla, huk.
kawa sõja ja majapidamise lagunemise
wastu toewst? Liberaalselt kodanluselt?
Kuid see on waenlane, sellest rääkis kõigi
kauaaastate nelja riigiduumade kogemused.
Es-eridelt? Es-erid on kadettidest muidugi
paremad, niisama ei ole nende program
mil „ midagi wiga", peaaegu talupojalik,
kuid mis wõiwad es-erid anda, kui nad
ainuüksi talupoegadega mõtlewad operee
rida ja kui nad linnas, kus waenlane oma
jõu omandab, nõrgad on.
Kas Wenemaal seesugust jõudu üldse
oli? Jah, oli. See oli Wene proletariaat,
kes oma jõudu, oma oskust lõpuni wõi
delda, oma julgust ja oma rewolutsiooni
likkust juba 1903 a. üles näitas. '
Igal juhtumisel ei olnud teist seesugust
jõudu, kuna seda wõtta kusagilt ei olnud.—
Waat' mikspärast talupoegadel, kadettide
juurest äraminnes ja es-eride juure üle»
tulles ühes sellega niisuguse mehise rewo
lutsiooni juhi juhtimise alla tuli painutada,
nagu seda Wene proletariaat on".
Just niisuguse küsimuse ülesseadmine
wiis Lenini ja tema partei tööliste ja ta
lupoeaade demokraatliku diktatuuri loosun
gile Wene rewolutsiooni esimesel ajal,
wastukaaluks Parwus-Trotski loosungile,
>,ilma tsaarita, kuid walitsus tööliste".

Leningradi kub.
Wöitlus orjaaja jäänustega taluPoja Perekonnas.
(Klopitsa asundus. Trotski kreisis).
Ei ole kaua aega tagasi, kui ilmus
„Ed«si" weergudel kirjatükile: „Talu
naine wabasta ennast mehe wägiwalla
alt". See sõnum oli pühendatud naislii
kumisele maal, sest iseäranis kannatab talu
naine, kes sõna tõsises mõttes on oma
mehe täieline ori.
See kirjatükk oli orjastaja kohta kui
„pikne selgest taewast". Esimesel silmapil
gul ei teadnud ta mida pääle hakata. Kas
tõesti tahab naine minu „isewalitsuse" alt
iseseiswaks saada? See ei ole wõimalik!
Seda ei saa olema! Mina olen naise pää.
Ah, need kuradi enamlased, taha wad
minu perekonna elu purustada, ära rik
kuda!. . . Kutsuwad talunaisi üles „nais
organisatsioonisid" looma. See on häbe
matus. Ma kuulutan naisele „ sõjaseaduse,
walge terrori" wälja, külap siis kaowad
tal kõiksugused rumalad wabanemise mõtted.

Ja tõesti, nii mõneski perekonnas oli
kuulda „walge terrori" tundemärke, naisi
sunniti wägiwaldselt mingisuguse kirjale
alla kirjutama jne.
Naisseltsilised, ärge kartke, wõtke süda
rindu ja astuge sarnastele ebaloomulikku
dele nähtustele terawalt ja otsustawalt
wastu. Teie eest seisab tööliste ja talu
poegade walitsus. Pange hoolega tähele,
missuguse tähtsuse annab teile sm. Sinow
jew allpool toodud kirjatükis.
Sm. Sinowjew ütleb omas kõnes Mosk
wa naisterahwaste hulgas töötawate ak
tiiwsete seltsimeeste nõupidamisel: (waata
„Edasi" nr. 295).
..Seltsimehed, rewolutsioonilise liikumise
suuruse määra arwatakse naisterahwaste,
eestkätt töötawate naisterahwaste osawõt
mise järele. Ei wõi omale ette kujutada
rewolutsiooni, mis ära teeninud suure
nime ja millest laialt osa poleks wõtnud
töötawad naisterahwad. Iseäranis wõib
seda allakriipsutada proletaarses rewolutsi
oonis.
Oma kirjatöös „Oktoobrirewolutsiooni
teiseks aastapäewaks" kirjutas Wladimir
Jljitsh: „Ärge kõnelege ühetaolsusest üldi
selt. Kõnelege ühetaolsusest kui klass klas
siga, kui rahwus rahwusega, tui sugu
sooga". Selles kirjatöös kirjutas Wladi
mir Jljitsh, et isegi ka kõige arenenumates
riikides pole kadunud meesterahwa surwe
naisterahwa üle ning pani selle mitteühe
taolsuse kõrwaldamise üheks tähtsamaks
ülesandeks proletaarsele rewo lutsioonile.
Waat' mispärast on seaduseks, et seda suuJust niisugune arusaamine talurahwa
kehwemate kihtide rewolutsioonilisest täht
susest andis wõimaluse Wene töölisteklassile

eksimata, selle talurahwa kaalu kindla ar
welewõttega, 1917 a. oktoobril, 1921 a.
ja kuni siia ajani taktikat ära määrata.
Ulemalpool taktikast rääkides, rääkisime ka
talupoegadest. Lõpetame S talini sõnadega:
„Leninism on õige, waadates töötawate
talupoegade massi kui proletariaadi re
serwi pääle. Proletariaat, wõimu juures
olles, wõib ja peab seda reserwi selleks
kasutama, et ühendada suurtööstust põllu
majandusega, tõsta sotsialistlikku ehitust ja
walmistada proletariaadi diktatuuri all see
paratamatu wundament, ilma milleta üle
minek sotsialistlikule ökonomikale wõimata on.

Ülemalolewad kaks konspekti on lühen
datud tõlge Wene keelest, mille otstarbe on
anda nii linna kui ka maa jaoks materjaali
Lenini surma aastapäewaks kõnedega üles
astumiseks. Nagu konspektides juba öel
dud, tuleb kõne ehk ülewaade Lenini re
wolutsioonilisest tegewuseft, rewolutsiooni
taktika ja strateegia, niisama ka rewolutsi
ooni wahekorra ülesseadmine talurahwaga
keskpunktideks wõtta, mis kõikide teiste
kallakute ja woolude seisukohad ära määra
wad. Täienduseks tähendatud konspektidele
tuleb ettewalmistajatel lehes praegu ilmu
wat sm. J. Palwadre „Trotskismi alused
ja leninism", niisama ka sm. P. Peter
soni waremalt ilmunud sellekohast kirjutust
Wõtta. G. T—er.

rem on rewolutsioon, mida laiem on te
mast naisterahwaste osawõtmine.
Meie rewolutsioon on praegu, alates
1922 a., asunud uude ajajärku. Samuti
kui asus uude ajajärku rewolutsioon, peab
uude ajajärku asuma ka naisliikumine.
Praegu harutab meie partei terwe rea
tähtsaid uusi küsimusi. Sarnaseks tähtsaks
küsimuseks on talurahwa küsimus. Niisama
peab saama küsimus naisterahwast uuelt
üles seatud ja wastawalt otsustatud."
Nii siis, seltsimehed, pidage naisterah
waid omaga üheõiguslisteks ja ühewääri
listeks.

Naisterahwas, Nõukogude wabariigis!
Ära lase ennast orjastada mehe poolt.
Ära lase tarwitada enese kallal wägiwalda,
sest sa oled waba inimene.
Elagu wõitlus orjaaja jäänustega pere
kondlikus elus. Wabadus.
Pihlu»» kub.
Toropetsi kooperatsioon edeneb.
Hiljuti tuli Toropetsi Eesti majandus
ühisuse uus põhikiri kinnitatult tagasi.
Uue kooperatiiwi nimetus on „Toropetsi
raiooni ja Eesti krediit-Põllumajandus
lik ühisus". Uus põhikiri wõimaldab ta
lurahwale kooperatiiwi kaudu laialdasi kre»
diidi wõimalusi, kuhu talupoeg omad ko
pikad hoiule wõib panna, põllutöömasi
naid, kunstpõllurammu ja paremat wilja
ja juurewilja seemet muretseda, aitab aru
sajamaid ühiselt suurmaapidamisele, tõu- ja
maakarja parandusele ja tööstuse tõstmi
sele. Asi edeneb kiiremalt, kui laiemad hul
gad kooperatiiwi tööst tegelikult osa wõta
wad ja liikmeks astuwad. Sisseastumise
maks on 50 k. ja osamaks 5 r., mida ka
osakaupa wõib õiendada.
Toropetsi Eesti asunikud, täidame sm.
Tompi lahtise haua juures antud tõotuse
ja hiljutise asunikkude konwerentsi otsuse:—
Kõik Eesti asunikkud kooperatiiwi liikmeks.
Märkust ja edu uuel aastal?
Toropetsi Eesti Töörabwa klubi
tegewusest
Klubi wiib läbi rewolutsiootti töö
rahwa elu-olus.
1. jaan. õhtul pidas klubi oma esimest
aastapäewa uuendud alusel. Iseäranis agar
oli tegewus wiimasel kolmel kuul, kus ter
we klubi tegewus isetegewuse alusele seati.
Kõige wirgemaks ja agaramaks tuleb la u
l u r i n g i tegewust lugeda.
Kuni 1. jaan. on ära õpitud 20 Eesti
rahwalaulu, muusika ja noodi algained
omandatud. Koor on üle 15 korra üles
astunud.
N äite ringis puudub küll teoreeti
line süwendus ja kindel wäljatöötud kawa,
kuid siiski on ette kantud 5-el klubi õhtul
ja 1 wäljasõidul 6 näitemängu ena
masti rewolutsioonilised. Ette kanti alati
hää eduga.
Ühiskondlik poliitiline ring
algas oma tööd 5. now. ja senini on 10
istangut peetud, millest 35—85 inimest osa
wötsid haruldase elawusega. Weel ela
wam on näiteringi ettekannetel.
Paheks siin on weel uinuw seinalehe
toimetus ja ~Edasi" toetusgrupp.
Üldhariduslik ring asus 11.
now. tööle, kes 6 korda on töötand ja
kus 3 iseseiswat kirjatööd on walmistatud.
Siia kuuluwad ka noored, kelle tegutsemist
seni nõrgaks tuleb lugeda, milline olukord
Leningradi õppurite küllasõidul loodeta
wasti jäädawalt paraneb.
Põllumajanduse ring on 7. det
sembrist 4 loengut pidanud. Kahju ainult
et ettekandeid Wene keeles peeti, waatamata

et Toropetsis 3 Eesti agronoomi. Pole
wiga, las nad „puhkawad" ja õpiwad
agaralt tööd, küll nad wiimaks ka täie
lõuga tööle hakkawad.
Klubi on saanud elawaks ja mõnusaks
ühiskondlikuks koduks, kauniks töökojaks,
kus tõesti uus olu, töörahwa kultuur ja
hingeline rewolutsioon luuakse, mida tõen
dab, et ikka alati uued isikud klubi üm
ber koguwad ja wonadest kombetest loobuwad.

Hääd wiljakat ja edu aastat!
Jälle langeb tngewam walge Eesti
kants.
Toropetsi opteerimise jant.
Umbes kuu aega tagasi asus kohalik wa
litsus ammuse mädapaise lõikusele, soowi-

mata optantide väljasaatmisele. Siin on
neid umbes 400 inimest. See äratas kõik
senini uinujad tegutsemisele ja „patukahet
susele". Parem hilja, kui mitte sugugi, üt
leb tark wanasõna. Kohe otsiti kohalikud
kommunistid üles, kes ka oma kaasabiga
kidsid polnud ja nende toetusel toimetati
44 optandi poolt järgmine teadaanne
Pihkwa kub. partei ja täidesaatwasse komi
teesse:

„Juba ammu enne rewolutsiooni,
meie allnimetatud töötajad Eesti põlluha
rijad, olime kõige pimedamatesse Toro
petsi kreisi metsadesse ja soode taha laiali
pillatud. Samuti ka pääle Oktoobrirwo
lutsiooni oma waimlise ja usulise pimeduse
tõttu olime koguni tumedad poliitilistes
küsimustes, ei märganud nõukoguwalitsuse
seaduse õiget mõistet ega uskunud kõmmu
nistide hoiatusi. Ka ei teadnud õieti, mil
line walitsus on Eestis.
Neil põhjustel uskusime walge Eesti
werekoerte agente, kes meid armetumalt
petsid ja paljaks riisusid.
Nüüd aga saame aru ja märkame, et
ainult wabal Nõukogude maal meil täie
line eluwõimalus on ja õnnelik tulewik
ootab. Seitsmel rewolutsiooni aastal nä
gime ära Nõukogude raugemata püüet igat
wiisi meie majapidamist tõsta, mis impe
rialistliku sõja ja kapitalistide pääletungi
misel kodusõja ajal pea täiesti purustatud
sai.

Aga praegu ähwardab meid ja meie lapsi
raske aeg. Meile, kui Eestisse opteeritu
tele, tuletatakse meelde, et peame oma ru
mata soowi järele walgekaardlise kodanlus
lõugade wahele Eestimaale rändama.
Meie oleme aga kodanUses Eestis kole
dale näljasurmale pühendatud. Mitte mingi
sugust abi ega toetust meil, kui töörabwa!,
walge Eesti timukatelt loota pole.
Seepärast palume meie luba Nõukogude
Liitu jääda ja meid W. S. F. N. W. koda
nikkudeks wastu wõtta.

Omakorda tõotame meie kui üks mees
mitte kunagi sarnaseid wigu lubada ja wan
nume kindlalt ja kõikumata iga minut pro
letariaadi huwide kaitseks walwel olla.
Ja kui tarwis on, oleme meie kõik wai
mis töölis-talupoegad? walitsuse esimese kutse

pääle, sõjariist käes, minema mitte ainult
W. S. F. R W. töörahwa kaitseks, waid
ka kogu ilma töörahwa wõimu eest."
Selle palwe tagajärjel pandi wästasaat
mine kuni terwe nimekirja uuesti läbiwaa
tamiseni seisma, sest nõukoguwalitsus ei
ole pimedate wastu kunagi wali olnud.
Muidugi teada, tuldakse wastu nendele,
kes ise oma seisukorra parandamiseks aga
ralt ja ajawiitmatalt tarwilisi samme astu
wad ja kohe uuewiisilisele majapidamisele
ning uuele elukorrale üle läheb.
Tugewam Toropetsi asunikkude pimeduse
kants on langenud. Jääb weel wiimane
pimestuse kants: kirik oma wiltu torniga.
Kuid loota on, et kibeda elukooli läbi lei
nud optandid teistele asunikkudele hääd ees
kuju näitawad ja ka wiimasest rahwa pi
mestuse kantsist kirikust ja usupimedusest
wõõrduwad ning klubisse ehk asutawaisse
lugemistubadesse teaduse walgusele rutta
wad.
Kui asunikud ka sellest wiimasest uimas
tusest täna-homme loobuwad, kirikumaksn
asemel ajalehte telliwad, on nad tulewikus
igatahes juhtumiste eest kaitstud ja õnneUkule tulewikule kindlustatud.
Selleks jõudu ja edu soowib
Kosta.
Nowgorodi kub.
Ajalehed „arresti all "
(Bugri asundus, Waldai kr.).
Sõites Nowgorodi haridustööliste kon
werentsile pani meie kooliõpetaja klubi aja
lehed posti jaoskonnas „arresti alla".
Sarnane teguwiis tekitas pahameelt
klubi liikme seas. Millega tuleb seda se
letada? Lehe lugegja.
Kaukaasia.
Kooperatiiw häwitas era
kaubanduse.
(Eesto-Haginskist).
Meie kooperatiiw pidi 1923 a. sügisel,
raha wäärtuse kiire langemise tõttu oma
tegewust katkestama. Kuid juba weeb
ruaris 1924 a. algas ta uuestl oma te
gewust.
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Nähes, et kooperatiiw hakkas uuesti töö
lama, naersid küla spekulandid: .Oota
aga, oota!" Küll me surume ta jäädaWalt".
Nad tegid kaks poodi lahti. Koo
peratiiwi tegewus hakkas warstigi jõud
jästi edenema, et üks nendest heitis hinge
kewadel. kuna teine waewles kuni sügiseni
ja ka kärwas wülja. Wiimase ruumid on
nüüd kooperatiiwi käes.
Kooperatiiw töötab sm. Mällo juhatu
iel, kes on üks silmapaistwamatest ühis
konna tegelastest.

Skorpion.
Kas eeskujuks?
8. jaanuaril „ Edasi" nr. 5 s. a.. loeme:
„2. detsembril I. aastal pühitses Salme
asundus oma 40 aasta juubelipäewa".
Wäga kena! „Pidu awas Salme wolinik",
õigemini ütelda papp, „Tismus lühi
kese kõnega, mispääle muusikakoor Inter
nalsionaali mägis." Kena lugu! „rewo!ut
fiooniline" juubeli pidu ja pidu juhataja
papp. Wististi on salmelased uue „usu"
üles leidnud.
Edasi „terwitustega esinesid ... poliit
klubi esitajad". See ei ole mitte wäike
eksitus, waid jäme wale. Salme asundu
ses puudub täiesti poliitiline klubi, ka seda
nimetust kardawad salmelased rohkem kui
wana „tonti" ennast.
Et ~ Edasi" lugejad teaks, kuidas on
hariduse tegewus Salmes tõepoolest, loen
oma kohuseks sellest weidi teatada. Sal
mes puuduwad täiesti praeguseaja kohased
kultuur-hariduslikud organisatsioonid. Mitte
ühte ajakohast teaduslikku ringi pole Sal
mes. Siin on olemas „Salme Eesti Ha
riduse selts" („Koit"), millel on 40 liiget
ja mille tegewus rohkem reaktsiooniline,
kui hariduslik, sest enamjagu seltsi lii
getest on „õndsad" ja seltsi juhatuses on
mustamantlimehed. On olemas muusika
koor, laulu- ja näiteringid, kuid need ei
käi seltsi juhatuse alla, nad on täiesti
autunoomsed, ehk nagu salmelased ise seda

süsteemi karakteriseeriwad „seaduslik demo
kraatia". Juba sellest wõib selges'ti näha
missugune hariduslik töö Salmes wõib
olla. Ometi püüawad salmelased enda te
gewust teistele eeskujuks pakkuda ja naa
bruses asuwate Kaukaasia Eesti asuniku
dega hariduslikus tegewuses konkureerida.
Nõukogude Liidu Eesti talupojad teilt
juba eeskuju ei wõta. M. F l o re n.
Noorte elu.
Leningradi kub.
Ka Schwartsi noored tõötawad.
(Schwartsi asundus, Oudowa kreis).
Schwartsi noored korraldasid 21. dets.
piduõhtu, mis rahwast keskmisel wiisil kokku
meelitas ja rahuloldawalt läbi wiidi. Pidu
püüdsid takistada naabri asunduse noored,
nimetades end komnoorsoolasteks, kuid
kellegil neist sellekohaseid tunnistusi ei
olnud.
Kuigi pidu kenasti läbi wiidi, siiski
mõned üksikud Schwartsi tegelased, noored
ja wanad polnud oma seisukorra kõrgusel.
Waja on rohkem ?osa wõtta kultuur-hari
duslikust tegewusest, milleks neile edu wõib
ette soowida. A. K.
Noored asuge ühiselt tööle.
(Solkino asundus, Oudowa kreis)
Solkinos on kaunis hääd energilised
noored jõud, kelledest tulewikus wõib ka
midagi loota. Paljud mängiwad hästi
keelpillidel. Kooliõpetaja ja noored töö
tawad käsikäes. Noored tunnewad kõiki
puuduseid, mis nende lööd takistab ja ta
hawad neist üle saada. Kawatsetakse aja
lehtede tellijate arwu suurendada. Luge
mistuba aga organiseerida ei saa, sest
kooliruumid on selleks wäikesed. Et Sol
kino noored jõud ja kooliuõukogu koos töö
lawad, siis wõib loota et koolimaja ümber
kogub kogu kaswatuslik töö.
P in u l i n e.
Lawiua noored samogonni uinakus
(Lawiua asundus, Tompi kreisis).
Meie noorte hulgas ei taha kuidagi
ehk küll paljud noortest „Edasit" loewad,
edeneda kultuur-hariduslik töö. Ikka on
suures lugupidamises uimastawa sama
gonni joomine. Igasugused piduõhtud lõ
pewad tingimata lärmi ja rusikawõitlusega,
sest ainult wähesed noored ilmuwad pidule

ilma .elutilgakeseta". Segatakse rahulisi
pidulisi igat wiisi. Lähed keelama
saad sõimata.

Aeg on siiski juba sarnased lärmilised
piduõhtud maha jätta ja enda arendamise,
kultuurilise tasapinna tõstmise pääle roh
kem rõhku panna. Wajg on koondada en
did lugemistoa ja ringide ümber selleks,
et omandada elus tarwisminewaid tead
misi. Lugemistuba on seni tarwitanud ai
nult wähesed. Lawina noored, aeg oleks
ka teil kord samogonni uimastusest toibuda.
Nõges.
Rohkem tegewust
(Kuremaa küla. Trotski kreis).
Klubitöö ja elanikkude wahel puudub
sellekohane side. Meel on tants noorte
hulgas suures lugupidamises. Küllalt
pimedusest.

Kuremaa külas asub klubi, kuid sellest
klubist on wähe kasu, sest tema tööst ei tea
laiemad massid suurt midagi. Puudub
sellekohane side elanikkude ja klubi wahel,
mis tuleb sellest, et klubitöö ei suuda kül
lalt kaasa tõmmata tegewusele. Kooliöpe
tajate Kanguri ja Walki katsed tööd tõsta,
kipuwad wägisi nurja minema.
Suureks takistuseks on suurema osa
massi külmus seltskonna elu wastu. See
külmus walitseb eestkält noorte hulgas, kes
aru ei taha saada, et klubi on koht, kus
igaüks oma mõttekäiku arendada wõib.
Paljud noored, iseäranis poisid, ilmuwad
selleks klubisse, et tantsida, lubamata sõnu
tarwitada naisterahwaste wastu jne.
Juhtumisel, kui klubi õhtul puudub tants,
siis minnakse mööda küla ümberhulkuma,
et leida kohta, kus hüppamisehimu wai
gistada saaks.
Kuid küllalt pimedusest. Eestkätt noor
tel on waja leigus ja arusaamatus klubi
töö wastu maha jätta. Ühisel jõul koon
dame oma punase nurga ümber, tellime
sinna ajalehe „ Edasi", ning asume aktiiw
selt tööle oma silmaringi laiendama.
Selleks jõudu. K r i u h.
Enam tegewust
(Masnikowa asundus. Luuga kr.).
Kohalik noorte kollektiiw töötab kaunis
nõrgalt. 26. dets. peeti siin noorte koos
olekut, millele ilmusid aga kollektiiwi 15
liikmest kõigest pooled. Puudub töösuude.
Noorte organisaator selle asemel, et ees
kujuks olla, pöörab wäga wähe tähelpanu
noorte organiseerimise, kaswatamise töö
pääle. Ka kohalik kooliõpetaja ei tunne
huwitust küsimuse wastu. Kui midagi noor
tele seletada, siis laseb end enne tublisti
paluda.
Masnikowa noored! Ka teil on waja
rohkem oma organiseerimise pääle tähele
panu pöörata. Kõrwaldage töötakistajad.
Julgelt edasi. Oma poiss.
Pime nurk.
(Luuküla asundus, Tompi kr.).
Luuküla asundus on oma pimedusega
üks eeskujulisematest. Wõib olla tuleb see
sellest, et küla asub kartuli wabariigi külje
all, kuid nii ei peaks see olema. Puudub
noorte ring. Sellepärast siis pole noortel
muud midagi teha kui tantsu, samogonui
ja kõiksugu kakelusi arendada. Ka usuhul
lustus on meil suur. Alles hiljuti osteti
.hingekarjasele" uus maja kõigi hoonetega.
Pimedus on suur, pimedus oleks waja
aga laiali peksta. Selleks on tarwis, et
Luuküla noored ise arusaama hakkaks enda
ajast maha jäämisest. Wõtke eeskuju teiste
asunduse noortest, kes sellel alal teist ette
jõudnud on. W e m m a l.

Kanti ette näitemängud „Milles seisab
jõud" ja .Ärimehed". Õhtu jättis järele
hää mulje.
31. dr ts. oli uue aasta wastuwõtmine.
Noored lasksid wälja elawa ajalehe numbri,
mis koosolejate poolt wastu wõeti kaua
kestwa kiiduawaldusega. Awaldati soowi
lähemal ajal teist nummert wälja anda.
Wana aasta lõpetati Internatsionaaliga,
u:;s wõeti wastu: .Julgesti wennad nüüd
tööle", mille pääle laiali mindi.
Komsomolets.

Eeskujuks kõigile.
(Pereselentsheskaja asundus, Opaarinos).
Komnoorsoo jõulud lobi wiidud.—Asutati
Mopri ringile. Clawa ajalehe num
mer wälja lastud.
25. dets. pani kohalik noorte ring toime
komnoorsoo jõulud. Osawõtjaid oli 85 ini
mest. Kõnelesid partei seltsimehed jõulude
tähtsusest nüüd ja enne. Eestimaa sünd
musi walgustas L. T. K. U. õppur sm.
Weske, üleskutsudes toetama Eesti timu
kate läbi kannatada saanute perekondi.
Selleks soowitas asutada Mopri ringikese,
kes seda abiandmist korraldaks. Kohe
organiseeriti Mopri ringike, mille liikmeks
kirjutasid kõik 22 noorte ühingu liiget ja
teisi 20 inimest.

Kolmaväewal, 14. jaanuaril
= Köneöhtu =
Aine:
gnuu ja 1905 a. rewolutfioou.
Kõneleb sm. Wallner.
Algus kell 8 õhtulSisseminek waba kõigile.
W. K. P. Leningr. kubkomi agit-prop
osakonna Eesti sektsioon

Sport.
Ametühisuste saawutused
Ametühisused wõtawad oma alla just
kõige terawamal minutil füüsilise kultuuri
kaitsemise. Lühikese aja jooksul lõid amet
ühisused ainelise aluspõhja. Loodi kolm
suusadejõidu jaama (Oserkiisse, Udelnasse
ja Krestowski saarele). 19 suurt amet
ühisuste jaama 100—250 suusapaaridega,
üle 50 alamjaama 20—50 paari suuska
dega, umbes 50 liuwälja, 2 ujumise bas
seini, ujumise kool, paatide ehitamise töö
koda, bujerite jaam, purjekate kool, üle
5.000 komplekti spordi ülikondi ja jala
nõusid, 3.000 paari suuske, 2.000 paari
uiske jne.
Sellel kindlal aluspõhjal ehitatakse
ametühisuslist füüsilist kultuuri. Samase
aluspõhja pääle wõib rajada tehnikat ja
organisatsioone.

Aasta algul oli sportlaste arwele wõt
mine. Leiti, et füüsilise kultuuri on tõm
matud 21.200 inimest. Oktoobrikuul
1924 a. oli see arw 16.000.
Üldse on spordiringe registreeritud 236,
millede keskmine liikmete arw kõigub 90
ümber.

Wanaduse poolest jagunewad sportlased
järgmiselt: kuni 15 a. 16 prots.,
15—18 a. 20 prots., 18—23 a.
50 prots. ja üle 23 a. 14 prots.
Praegusel korral seisab kultkommisjonide
ees löölülesanne organiseerida wane
mate sportlaste ringikesed, tõmmata 30—
35 a „wanakesi" töölisi sporti tegema.
Nende ringide tööks töötatakse praegu
wülja eriinstruktsioon.

Gilane korje:
Keskkassa kohustused weebruariks 1011 A tsherw

„ „ märtsiks 98lA „
* „ maiks 95 „
Naelsterlingid y „ 50 kop.
T-L"nd .... Ir. 94'A f. —1 * 943/s „
Soome margad 4 „ 85 „
Prantsuse frangid 10 „ 25 „
Talupoegade laen 95'/? kop.
Rootsi kroonid 51 „ 75 „
1. wöidulaen . . 2r.25 f. —2r. 15 „

Teadaanded.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kolmapüewal, 14. jaan.
kell 8. 22. jaan. lawastus.
kell 8 .Emake maantee" 1. w.
Reedel, 16. jaanuaril
kell 8. .Süüdi" (meeletuletusproow).
„ 22. jaan. lawastus.
Wast. instruktor-organisaator.
Täna teaatrites:
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Akadeemiline riiklik draama teaater
„IlAoaJi>Buil uy»".
Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
BMaficKaa HOib".

Riiklik suur draamateaater
„A.HHa KpHCTH*.

Rahwamaja

iiHmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiuiiiiimiiiiiiiii

15. jaan. kell 9 õhtul
jlltlimlist noorte koosolek
K. Zicddnrchli ja R. fuifmtrnrgi
mältttastks.
Kõneleb sm. Rammus.
W- K. P. Leningr. kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektsioon.
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LiU
pääle wötab
tellimisi wastu
Bugri asundustes, Novgorodi
kubermangus
raiooni küla nõukogu esimees
sm. August Lilla.
ToropetjtB
wötab Pääle tellimisi wastu
sm. Eichenbaum,
Toropetsi-Holmi Eesti Pöllumajan
duslikus ühisuses.

I II 11: I I I I JU
Ülesvõtteid
Eesti diwiiji s. aastapöewa
rnälestusöhtuft
on saada „ Edasi" talituses.
Suuremate hind 1 rbl. 75 kop.
wähemate „ 1 rbl.
r~R

Punane teaater.
Teaater „K)rhx Zps^susü".
«UpSAaie^lk»

Muusikaline komöödia
„Mapima.u

Passash

T TA" iili l X X

Jr. tzriiilberg
vi % 25. Dktobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wõte iga päew kella 9—12 a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Wis^-°wttQÄ°
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

hamba.,
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, krt. 3. Kõhu
soolikate, südame, rasnanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwaws, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

haigemaja n|u^etf£
lef. 181—52. Wastuwõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
lv homm. kuni kella lv ökt. Alalised wao
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'ÄK° Ullwatel met.
mwli Mis ZZZ tripper
Kuaumöimeins^
baarstrm. ja Innftlt'
hamb. Arstide kutsum. kodu.

„HnKOJiaS I".

„T9Bapßin, CeMHB3BOAHHH".

fi

Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
<l>en Kvko.i. Kapnaßaji. lüoneHHaHa.

Pöhja-Diittna kub.

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

W. ll>elskee-ömNoeiiiolltl
H. N. Witkun - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaign
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 öht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

„3a3a".

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Kelskn-iimsemli "Ät:
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moho
waja uul.,nr. 18, krt. 3, sissekäik hoowist

Tnnorpatjwa Komhhtbph, rocyAapcTßeiraoe H3A., EKaTepnHro({)CKHänp. 87. JleHiHrpaacKHÖ ryö.iHT Jfs 360

MM*" Uuendage aegsasti tellimist weebruariknu paale.

