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Sm Karahani teadaane Jaapaniga
kokkuleppimise agjnS.
Pekingist, 14. jaan. Karahan
icletas Hiina ajakirjanikkudele, ct S.N. W.
Liidu ja Jaapani wahel on juba peaaegu
kokku lepitud. Põhimõttelised küsimused on
juba otiustatud, on jäänud weel üksikasjad,
kelledel ei ole olulist tähendust.
S. R. W. Liidu tunnistamine
Ameerika poolt sünnib tingimata
New-Korgist, 14. jaan. Senator
Bora seletas Rosta sõnumisaatjale: „Wenc
maa tunnistamine sünnib tingimata. Ei
iaa kindlat aega nimetada, kuna see sünnib,
kuid selle küsimuse otsustamine on kindel."

Liitlased teppistd kokku
Saksamaa riisumise aszus.
Pari i s i st, 14. jaan. Kokkulepe ra
handuse küsimuse asjus liitlaste wahelisel
konwerentsil Pariisis on alla kirjutatud.
Rumeenia ja Itaalia kirjutasid ka alla
oma märkustega.
Dawesi kawa läbiwiimise, igasuguste
komnlisjonide jne. kuludeks läheb iga aasta
umbes 35 miljoni marka. Okkupatsiooni
sõjawägede ülespidamiseks 1924—25 a.
läheb 160 miljoni marka. See summa jao
tatakse liitlaste ja Põhja-Ameerika Uhis
riikide wahel ära 1. septembriks s. a.
Saksamaa arwele wiidud Belgia sõja
wõlad kustutatakse selle tasumise protsendi
suurendamise teel. Nõnda saab Belgia iga
aasta 8% kogu Saksamaa poolt makseta
wast summast. Pääle selle on Belgiat õi
gus saada osa ka nendest summadest, mida
maksawad Austria ja Ungari.
Osa saawad ka Greekamaa ja Rumeenia.
Rahwuswaheline Donau kommisjon saab
260.000 kuldfranki.
Okkupatsiooni sõjawägede ülespidamise
kulud 1. maist 1922 a. kuni 1. maini
1924 a. jaotatakse järgmiselt: Prantsus
maa saab 273 miljoni marka. Belgia
54 miljoni marka, Inglismaa 43 m.
marka. Need kulud järgnema aja eest jao
tatakse samal wiisil ära.
Prantsusmaa rahanduseminister seletas,
et praeguse konwerentsi tagajärjed wõiwad
saada esimeseks sammuks liitlaste vahelise
wõlgade küsimuse lahendamise alal.

Kuni kõrgema kohtu otsuse väljakuulutamiseni

Itaalia» Inglismaa» Prantsusmaa.
He-hee! Pärismaalased peksavad hispaanlasi! Suurepärane...
Wiskawad wälja hispaanlased vabaneb mõnele meist koht.

Timukate Eestist.

taks.

jäävad süüalused siiski vahi alla. Otsus
järgneb kolme päeva pärast.
Raditshizpartei walimise nimekirjad
kinnitatudSama! ajal teatas Sagrcbi kohtu esimees
Sagrebi politseimeistrile, ct j tema ettepanek
mitte kinnitada Raditshi partei walimise
nimekirju, ei wõi rahuldud saada.
Sagrebi kohtuotsus, mis tähendab awa
likku vastuhakkamist Belgradi valitsusele,
sünnitab Jugo-Slaawia poliitilistes ring
kondadcs suurt segadust.

„TööliSte maja" tahab linn omale
wötta.
Et Eestis praegu käi
mas, siis on linnavolikogu ka paraja aja
leidnud maja" oma kätte nõud
miseks, mille omandamiseks kogu Eestimaa
proletariaat pennide haawal raha kogus.
Seega tahetakse Tallinna proletariaadilt
wiimane ulualune ära wõtta, et sellel
enam wõimalust ei oleks „rewolutsiooni
tetä".
Kas Eesti rahwaSteliidu tontrom
all?
11. jaanuaril jõudsid Tallinna Rah
wasteliidu sekretääri esimene abi Awenol
ja majandusosakonna juhataja Loweday,
kes Eesti kodanliku ajakirjanduse järele
Eestisse sõitnud „tutwunemise eesmärgil
siinsete majanduslikkude oludega". Kell
2 on wälisministri Pusta juures lõuna
söök korraldatud, kust pääle ülaltähendatud
Rahwasteliidu saadikute osa wõtnud weel
„Eesti majandusmehed" O. Strandmann,
G. Westel, J. Kukk, E. Aule, M. Luther
j. t.
Esmaspäewal on asutud „ Eesti majan
dusoludega" tutwunemisele. Kõige päält
on käidud rahaministeeriumis, siis on
Eesti walitsus Informeerinud külalisi
tööstuse ja eriti põlewkiwi tööstuse seisu
korraga".
Eesti vabariigi ülewõtjad käiwad kõigis
suuremates wabrikutes, et koha pääl en
did üldiste oludega tutwuneda.

Kuidas Eesti maareformi teosta
takse.
1923 a. lõpul planeeriti ja anti wälja
Wirumaal asuw Vanamõisa. Mõisast pla
neeriti 38 talu. Warsi aga selgunud, et
18 talu on endisele mõisaomanikule von
Brewernile antud. Kuidas see sahkerdamine
sündis, on seni selguseta.
Jälgi tuleks meie arwates igatahes põl
lutöö „ministceriumis" otsida.
Kaitseliidus B—9oo© meest
il. jaanuaril peetud Tartus kaitseliidu
koosolekut. Koosolekust on osa wõtnud
pääle kaitseliidu ülema abi H. Laretei
Tartu, Walga, Wõru ja Petseri linnade
ja maakondade esitajad: linna ja maakonna
walitsuste poolt, kaitseliidu ja rahwawäe
ülemad.

Ule maa olewat praegu 8000 9000
kaitseliitlast organiseeritud ja sõjariistadega
warustatud.
Rong kraami12. skp. ööse! kell pool 4 tulnud awa
likuks Türi-Paide liinil reisijate rongi
kraawi laskmise katse. Rongijuht märganud,
et tee pääle on veeretatud raudtee hoia
tusepost. See on eemale weeretatud ja
rong on õnnelikult pääsenud.
Raiooniülemal Sikul on korda läinud
süüdlasi leida, kes olewat kohatised ela
nikud Oskar Silm Roa mõisast ja August
Matser Wäätsa wallast, Klaasi talust.

Riigi statistika büroo andmete järele
olewat 1923 a. Eesti tööstuse toodang
4—5 miljardi marka olnud, kuna põllu
majandus 20 miljardi marka annud.

Kommunistide arreteerimine
Saaremaal.
Saaremaal on arreteeritud kohalikud
energilisemad töölised G. Ulgeküll, K.Kum
mits, Juhan Ellam, Aleksander Ellam, W.
Mölder. Kinniwiimise juures on A. Ella
mil korda läinud ära põgeneda.

Kcreiiski tahab Röuloaude We
nemaale tulla?
Pari i si st, 14. jaan. Pariisi ajaleht
,Russki Golos" trükkis ära täna kõmulise
teate, nagu tahaks Kerenski tagasi tulla
S. R. W. Liitu. „ Kerenski otsust kir
jutab ajaleht toetab terwe rühm sil
mapaistwaid es-erisid.

Liitlaste sõjalaevastik saadeti
Schanghaisse.
Londonist, 14. jaan. Inglismaa
huwide kaitsmiseks saadeti Schanghaisse
kaks Inglismaa ristlejat. Pekingi walit
susele saadeti hoiatus, et Kwang-Su sõja
wägede pääletungimisel, kes Schanghais
asub, wõib üleskerkida uued rahwuswa

Käärid EeStis.

helised raskused.

Presidendi telmistükkide warja
miseks.
W as h i n g t o n i st, 13. Saadik Reed
andis parlamenti seaduse eelnõu, mille
järele karistatakse presidendi haawamise
eest tema elu ajal kui ka pääle surma.
Selle seadusega tahetakse ära hoida kirjade
awaldamist, mis Wilsoni mälestust reos

Raditshi partei eest.
Kohus lõpetas Raditshi kohtuasja.
Miinist, 13. jaan. Eila otsustas
Sagrcbi kohus lõpetada Raditshi kohtuasja
uurimist, sest süüdiötusmaterjaal oNiNõrga
võitu. Kohus pööras tähelpanemist Raditshi
ja tema kaaslaste vasturääkimiste pääle
süüdistuse koht» Kominternift osavõtmises
ja propaganda tegemises sõjaväes. Niimoodi
kohtuotsuses kõneldakse mitte üksi arreteeri
tute vabastamisest, vaid süüdistuic täieli
kust lõpetamisest. Et Raditsh siiski vahi
alla jäeti, siis on selle põhjuseks see, et sta
ei vastanud kohtuuria kõigi küsimuste pääle.

tunnistamise eel.
Toki ost, 14. jaan. Rosta sõnumi
katjale avaldas ükS Jaapani välispoliitika
tähtsam tegelane õige optimistlikke vaateid
Nõukogude Liidu ja Jaapani läbirääkimiste
kohta. Tähtsamates punktides on juba kokku
lepitud ja väiksemate küsimuste juure» ei
või enam läbirääkimiste katkestamist tulla.
Kogu Jaapani ajakirjandus avaldab
rõõmu läbirääkimiste edu üle. Päewakan
gelastcks Jaapanis on sm. Karahan ja
Joschisawa, kelle pilte kõik lehed toovad.
Olevate teadete järele võttis Jaapani
valitsus täna lõpulise otsuse wastu ja saa
tis vastavad instruktsioonid Joschisawale.
Ajaleht „Nizi-Nizi" süüdistab Jaapani
diplomaatia bürokraatiat selles,' ct JaapaniNõukogude läbirääkimisad nii pikale? »«
veninud. Läbirääkimiste edu .tuleb tervi
witada sellepärast, et Cee tähendab rahu
mitte ainult Kaugcs-Jdas, vaid kogu ilmas.

8. aastakäik

Juutide rüüstamised
Rumeenias.
Wii n i st, 14. jaan. Petroneschi lin
nas puhkesid lahti juutide vastalised kor
ratused. Rühm üliõpilasi purustas juudi
kooli ja sünagoogi aknaruudud. Kohale
jõudnud politseisalgal läks suure rasku
sega toime korda jalale seada. Ainelised
kahjud on suured.

Peki n g i st, 14. jaan. Maniljest
Schanghaisse jõudsid kolm Ameerika mii
nihüwttajat.
Wiiikese tvnte»te kouwereuts.
Wiinist, 13. jaan. Märtsikuul kut
sutakse Bukaresti kokku väikese entente
konverents.

Wastasrinua ajakirjandus waatab kohtu
otsust, kui vastasrinna st'uure võidu pääle
ja nõuab walitsuse tagandamist.
Walitsus kawatseb uusi wöltsimisi
Ministrite nõukogu harutas eik edas
pidiste abinõude tarvitusele võtmist Raditshi
partei wastu, kusjuures asus seisukohale
et süüdiötusmaterjaal tõesti puudulik [on.
Paschitshi walitsus kawatseb toime pannasuusi

võltsimist Raditshi wastu. Päälekirja, mida
Raditsh olla saatnud oma kaitsja Trum
bitshile, Belgradi politsei andis edasi pro
kuröönle Radittli wale ettekande koopia
Kominternile, Kroaatia küsimuses. Belgradi
ajaleht „Retfh* teatab, et Raditshi küsi
muse uurimine kestab weel 3 kuud aega,
materjaali rohkuse pärast. tahab va
litsus Raditshit walimiste ajal wangis hoida.
Salanõu Jaapani päiiministri
mastn.
T o k i o st, 14. jaan. Politsei tegi awa
likuks pääministri Cato surmamise salanõu.
Arreteeriti kaks inimest.
Prantsusmaa parlamendi ama
mine.
Par i i si st, 13. jaan. Parlamendi awa
mine sünnib kell 3 päewal. Herriot wõ
tab koosolekust osa.
Söidawad nõu pidama.
Tallinnast, 15. jaan. Täna sõidab
Helsingi konverentsile Eesti wälisminister
Pusta ja walitsuse administratiivse osa
konna ülem Markus. Nendega ühes sõida
wad ka Tallinnas asuwad Poola wälis
minister Skrzynski ja Läti wälisminister
Meierowitz.
Rööwlid segaduses.
Wars s a w i st, 14. jaan. Poola pää
minister Grabski jõudis kiirelt tagasi
Warssawi. Kuulujutud kõnelewad, et ta
gasisõit on ühenduses sündmustega Nõu
kogu-Poola piiril.
„Enamline hädaoht Hommiku
maal".
Pari i si st, 13. jaan. Ajaleht „Ma
tin" pöörab tähelpanu nõukogude mõju
suurenemise pääle Hommikumaadel, mis
ajalehe sõnade järele olla Saksamaa hu
wides. Ajalehe arwamise järele on selle
mõju vähendamise ainukeseks abinõuks, kui
Uhisriigid, Inglismaa, Prantsusmaa ja
Jaapani kaasabil wõtaksid oma pääle
„korra jalulesäädmise Hiinamaal", sest
kui Aasia rahwaste wabastuse liikumine,
mida toetab praegu Moskwa, jõuab kuni
Hiinani, stis toob ta kaasa tõesti ühe
hirmsama kokkupõrke.
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Lenini piiewade läbiwiimije kohta.

Imttrifa ia S. BiiL
Teiste suurriikide järele Euroopas on ka
ookeanitagune Ameerika S. N. W. Liidu
tunnistamise küsimuse viimaks üles wõtnud.
Seni ei lasknud seda küsimust üles tõsta
välisminister Hughes, üks kõige ägedama
test S. N. W. Liidu vastastest Ameeri
kas. Hughes Ameerikas ja Poineare Prant
susmaal tõotasid avaliselt Weuemaa re
wolutsiooni mitte tunnistada kuni sääl
wõimu juures enamlased on. Ja nad ei
teinud seda, kuni nad ise wõimu juures
olid. Kuid elu edeneb, see edenemise
protsess lükkas teelt ka Weuemaa rewo
lutsiooni ägedama vastase Prantsusmaal
Poineare, körwaldas nüüd teelt ka
Weuemaa töörahva wastase Ameerikas—
Hughesi. Öeldakse küll, et Hughesi lahku
mise põhjusteks on olnud pääle „Weue kü
simuse" ka weel mõned teised tähtsad kü
simused, milles Hughesi! valitsusega lahk.
mõtted olnud. Tõepoolest ei olnud aga
sarnaseid lahkmõtteid, ehk kui oli, siis olid
nad sedavõrd tähtsusetud, et neil mingisu
gust ühist välisministri lahkumisega ei
võinud olla, ei võinud olla sel lihtsal
põhjusel, et Hughesil kui reaktsionääril ei
olnud mingisuguseid lahkarvamisi välis
riikide samasuguste walitsu-tega. Ainuke
seks põhjuseks võib olla ainult S. N. W.
Liit. See põhjendus selgub weel rohkem,
kui silmas peame, et Hughesi järeletule
jana nimetatakse Cellogi, senist Uhisriikide
saadikut Londonis, kelle seisukoht S. N.
W. Liidu suhtes hoopis teine on kui see
oli Hughesil. Teiseks tuleb meil arvesse
võtta weel senator Bora määramist wä
lisasjade kommisjoni esimeheks. Senator
Bora on aga üks tulisematest S. N. W.
Liidu sõpradest.
Need tõeolud lasevad paista, et Amee
rika Uhisriigid oma välispoliitikas järsu
pöörde teevad S. N. W. Liidule lähen
damises. Sellel alal ei oodata isegi Hug
hesi lahkumist, waid juba praegu kawat
setakse erilist kommisjoni senator Boraga
eesotsas saata S. N. W. Liitu tarviliste
ettevalmistuste tegemiseks.

Seda kommisjoni juhtijal senator Bo
ral on kavatsus erilist wäewähenduse kon
werentsi kokku kutsuda, millest osa võtaksid
ka Saksamaa ja S. R. W. Liit. Et Amee
rika president Coolidge sellega nõus on,
näitab, et ka viimasel ei ole poliitika muut
mise wastu S. N W Liidu suhtes.
Uks meie senistest suurematest ja järje
kindlamatest vaenlastest on seega oma
senist tegevust S. N. W. Liidu suhtes
ekslikuks pidanud ja uuele teele asunud,
teele, millele sunnitud on astuma olnud
kõik suuremad Euroopa riigid, teele, mil
lele astuma on pidanud kõik meie ägeda
mad vaenlased.
Aeg töötab meie kasuks. T.
kodanluse maalt.
Sm. Rakowsli Mostwa jõudnud.
Moskwa jõudis sm. Rakowski. Waksalis
tähendas ta ajakirjanduse esitajatele, kes
teda wastu wõtma tulnud, et vahekord
Inglismaa ja S. N. W. Liidu vahel on hää.
Liitlaste rahanduslonwerents.
Pariisist, 13. jaan. Havasi agentuur
teatab, et teifipäewal ärapeetud liitlaste
" rahaministrite konwerentst! saawutati kokku-

Äpe, mis teatati üldjoontes wäikeriikidele
selleks, et need wõiks esineda oma märkustega.

Kokkuleppe tekst alla 14. jaa
nuaril. Ameerika laenude küsimuses otsus
tAti, saab neist summadest, mis tuleb
sistsse Dawesi plaani elustamisel, 2l/2°lo,
-nhigtbefcrfc, sept. 1924 a.
MV: - Ajittijtawad jälgi.
Pariisist, 14. jaan. Pariisi ajalehed
teateid dokumentide wa
rastamise asjits wälisasjade ministeeriu
wist. Nad nalfastawad Herrioti eelkäijate
'''

UlWr, sQJfQütuai( _ .

.WeneSigeujulistc kirikute pu
mii ° ruKttmiue Poolamaal.
lüwftystok jaan. Weel pole
,'WMawdi-ühe? tähtsama Warssawi kunsti
- imAMusmavgi -r&rõigeufuUfe kiriku häwitamino; kui «futi jubauuue, Ljublini õigePoola walitteise

iMiküal.kyhkumist ' kiires.?, korras. Märtsi
-,kiK»ukz«äjää kivikust-mitte jälgegi
järele. tn

Lenini surma aastapäewadel koondab
kommunistlik partei kogu oma tegewuse
leninismi kindlustamiseks W. K. P. rida
des, et otsustawat vastulööki anda kõiki
dele katsetele, mis püüawad leninismi
liini W. K. P. wöltsida. Samal ajal
seatakse üles ka küsimus partei wahekor
dade kindlustamisest töölisteklassi ja talu
poegadega.

Neid ülesandeid silmas pidades tuleb ta
W. L. K. N 11. Lenini päewade läbiwii
mises töö sisu kokku seada. Neil päewa
del tuleb ühisusel eriti alla kriipsutada
kahte silmapilku oma tegevuses: I) tin
del katkemata side ning ühine tegevus
parteiga ja 2) leninismi õppimine, kui
W. L. K. N. Ü. põhiülesanne.
Lenini päevadel on tarwis ühingu tööd
järgmises sihis viia:
Kuigi töölis-talupoegade noorsugu pääle
Lenini surma hulgaliselt W. L. K. N. U.
ridadesse valgus, ei ole ühing weel saa
wutannd üleliidulise kongressi hüüdsõna
100 prots. töölisnoorsugu ühtsuse rida
desse.

Selle hüüdsõna teostamiseks on tarwis
kiiremini sammuda.
Lenini päevadel on tarwis ka Eesti
asunikkude noorsool seda hüüdsõna silmas
pidada, sest komnoorsoo ringid Eesti asun
dustes ei ole weel kaugeltki sarnased hul
galised organisatsioonid, kes täielisel pa
remad osa asunduste noortest oma ümber
koondaks. Lenini päevadel on tarwis
töölis-talupoegade noorsoole selgeks teha,
et ainult W. L. K. N. U. kooli läbi tehes
võib noor tööline ning talupoeg wõnuda
leninlaseks, nõukogude vabariigi ettcwal
mistatud ülesehitajaks.
Lenini päevadel on tarwis ühes töölis
talupoegade noorsoo koondamisega ühingu
ridadesse korraldada veel noorte ühingu
arenenud liikmete üleandmist W. K. P.

ridadesse ning noori pioneere W. L. K.
N U. ridadesse.
Ringi koosolekutel ou soowitaw üles
seada kaks järgmist ülesannet:
j) Partei ilma Leninita. Selles aru
andes on tarwis walgustada meie majan
dusliku olukorra arenemise kõrval ka
partei arenemist pääle Lenini surma,
möödunud waie use õpetunde, partei
ühtlust, leninismi ja trotskisnu, par
tei ühendust töölis-talupoegade hul.adega
ja noore kaardiwäega.
Samal koosolekul on soowitaw korral
dada ka noorte ühingu liikmete üleand
mist parteile.
2) Mida meie, kui Lenini Kommunist
lik Noorte Ühing teinud oleme. Selles
aruandes on tarwis selgitada, mida meie
ühisus Lenini päranduse elluviimiseks on
teinud: 1) Partei ja ühing; 2) Ühingu
side töölis-talupoegade hulkadega.
Sellel koosolekul on tarwis järele waa«
data, missugused puudused on olnud oina
ringi töös, kuidas tahetakse neid körwal»
dada ja kuidas tuleks edaspidi tööd teha.
Ühingu liikmetele on tarwis kohuseks teha
läbi uurida ühingu üht ehk teist praktilist
tööala. Linnas töötumatel ringidel ott
turnis eraldada oma hulgast rida seltsi
mehi, kes kaaluks missuguses olukorras on
nende hoolealune maal, kuidas töötab
hoole all olew ring maal. Sellele koos
olekule on tarwis koondada parteitud noorte
hulgad ning korraldada parteitute noorte
wastuwõtmist W. L. K. N. U. ridadesse.
Soowitaw on korraldada ka kolme põlwe
ühiseid pidulikke istanguid (partei, W. L.
K. N. U. ja noored pioneerid), kus wal
gustada Lenini pärandust, mida ta jätnud
W. K. P. ja temale wahetuseks tulejatele
W. L. K. N. U. ja noorte pioneeridele.
S. Attkholm.

Leningradi Mmnanp W.K.P. rahninskliihemnste
iftiittfete tegelaste itöupiDaminr
Sm. Tamme aruanne tööst külas.
S:u. Tamm tähendab muu seas, et prae
gusel silmapilgul pöörab partei kõige pi
newamat tähelpanu talupoegade nlajapi
damise tõstmise pääle. Talupoegade juure
peame minema praktiliselt ja aitama nende
majapidamist paremale järjele tõsta.
Kuid mingil tingimusel ei tohi meie kaasa
aitamine muutuda käsutamiseks talupoegade

üle. Edasi peatub sm. Tamm nende puu
duste juures, mis meil küla töös olnud.
Meie ülesanne on külades tööd kõwen
dada, saates maale tööle paremaid, ener
gilisemaid, poliitiliselt arenenuid seltsimehi.
Külas on tarvilik arwele wötta par
teilised aktiiwsed tegelased, kes kasulikud
wõitsid olla töös talupoegade keskel.
Meil on puudunud külas seni parteitu
aktiiw, kes kaasa aitaksid nõukogude wa
kitsuse ülesehituse tööle külas. Tuleb iga
külaselt selle ülesanne lahendamise juure
asuda ja koondada enam aktiiwsemaid
ja energilisemaid talupoegi klubide, luge
mistubade, punaste nurkade, ajalehe söp
rade ringide jne. ümber.
Rõhku tuleb panna niisama sulaste ja
kehwikute tõmbamise pääle meie partei ri
dadesse. See töö ei tohi olla hoogtöö
sarnane, waid see töö peab olema järje
kindel ja teostada tuleb seda igapäewases
praktilises töös.
Edasi peatub sm. Tamm kooperatsiooni,
poliitilise kaswatuse, ajalehtede ja kirjan
duse laialilaotamise, kirjasaatjate wälja
eraldamise, ajalehe tellijate ja ajalehe
sõprade ringide organiseerimiste küsimuste
juures. .
Resolutsiooni põhjalikuks läbiwaatami
seks ja redakteenmiseks valitakse kolmeliik
mekine kommisjon, kuhu kuuluwad seltsi
mehed Wink, Paju ja Jrwonen.
Kirjastuse küsimuse kohta eestlaste
hulgas
esineb aruandega sm. Koni.
On kirjastatud terwe rida raamatuid:
Majanduse teaduse alal 12 raamatut,
kooli õperaamatuid 10, näitemänge 6,
põllumajanduse alal 8. Pääle selle 2 kuu
kirja jne.
1925 a. kavatsetakse kirjastada rohkem
sm. Lenini töösid, siis põllumajanduse kü
simuste kohta, näitemängu- ja kooliraama-

(Järg).

tuid kogusummas umbes 400 trükipoognat.
Siberis läheb kirjanduse laiuliloatamine
hoogsalt. Teistes kubermangudes nõrgalt.
Kooliõpetajatele sai antud raamatuid
krediiti 6 kuu pääle, mis andis teatawaid
tagajärgi. 9 kuu jooksul on laiali laotatud
kirjandust järgmiselt:
Leningradis 7.733 eks.. Leuingr. kub.
5.943 eks., Moskwas 7.711 eks., Siberis
6.295 eks.. Pihkwas 1.544 eks., Rowgo
rodis 1.490 eks., Pöhja-Düüna 1.333 eks.,
Kaukaasias 1.480 eks., Krimmis 302 eks.,
mitmesugustes kohtades 1.538 eks., kogu
summas 35.369 eks.
Läbirääkimistes toonitatakse, et kirjanduse

laialilaotamine on nõrk olnud, mida tuleb
Kirjastuse Ühisuse arwele panna. Puudub
kohane kirjandus talupoegade massidele.
Suurem jagu kirjandusest laotatakse laiali
Leningradi kubermangus, kuna ei ole or
gauiseeritud seda togu Liidu ulatuses.
Puudub algkoolidel niisama
ka „Aabits". El ole ka wälja autud komm
noorsoo kirjandust, nagu ühingu programm
ja põhikiri. Puuduwad raamatud maadetea
tuse kohta. Näidendid, mis kirjastatud wnma
sel ojal, ei kõlba maal ettekandmiseks.
Sm. Koni tähendab lõpusõnas, et pro
grammi on üles wõetud maadeteadus, õpe
raamatute puuduwate kooliraamatute kirjas
tamme. Neis kohtades, kus seltsimehed kir
janduse laialilaotamiseks energiliselt tööta
wad, on saawutud häid tagajärgi. Aja
leht „Edasi" on wõtnud liini, olla lähe
mal talupoegade massidele; ilmub lisa:
„ Põllumees".
Toome kirjastuse küsimuse üle teeb
aruande sm. Halme
Kuni 1923 <i. on kirjastatud üle 100
raamatu.

Lädemal ajal s. o. 24/25 « on kawat
susel kirjastada 58 raamatut, neist öperaa
matuid 12, poliitilist 9, Lenini
töösid— 19, kunsti —6, põllumajanduse
8, usuwastaseid 2 ja naisliikumise
üle 1.
Jaanuarikuust alates ilmub kuukiri aktiiv
setele partei seltsimeestele. On asutud seaduste

kodeksi väljaandmisele. Raamatud laotatakse

laiali hästi, milleks suuresti kaasa aitas Lenin
gradi W. K. P. kreisi komitee.

On eraldatud wälja seltsimees, kes Põhja.
Lääne oblastis töötab kirjanduse laialilaata
mise, tellijate armu suurendamise jne. ala!.
1. jaan. 1924 a. oli kapitaal 43 rbl.
1. oktob. 24. a. 1500 rbl. ja praegu
1800 rubla.
Majanduslik seisukord on sarnane, et
tuleb töötada rasketes tingimistes.
Soome kirjastuse ülstsus täidab ka Soome
s?lkflm>.este nõudeid Ameerikas, saates stnn«

käsikirju (Järgneb.;

Nõukogude maolt.
Dorogobnshi liuna elektrofitsee
rimine
Smolenskist saadud teadetel algasid
pääle Doroaushi linna elettrofitseerimise
tööd.

Wiljaikaiduse all kannatanud keh.
wikutele abiandmine.
Viljaikalduse rajoonides antakse kehvi
kutele awansi kevadiste ühiskondliste tööde
arwel.
sUuS lumetuisk Kaukaasias
Taga-Kaukaasia lääne ringkonnas möl
lab UUesti tugew lumetuisk. Teed on mae
tud kõik lume alla. Rongide liikumine
seisab.

Lenini kirjandus Walge-Wene
keeles
Walge - Weuemaa riigikirjastus laseb
wälja seeria Lenini töid ja Lenini kohta
käiwaid kirjatöid Walge-Weue keeles. Raa
matuid tahetakse kirjastada kuni 200 tuhat
eksemp laari.

Wladilena.
Krimmis leidis astronoom Beljawski
üles wäikese planeedi, mille ta nimetas
Wladilenaks, Wtadimir Jljitsh Lenini auks.
Kullaotsimisel
B agovestshenskist teatatakse, waata
mata keelu pääle sõita Tommuti kulla
asukohtadesse, söidawad kullaotsijad sinna
ikkagi kõrwalisi teesid mööda. Tihti etsi
wad nad mööda metsi ümber ja kannata
wad puudust. Nii näiteks, üts kullaotsijate
salk 30 inimest, teel kulla asukohtade poole,
kulutas ära kõik kaasasolewad toidained niuz
hakkas toitma ennast üks kõik mis kätte
juhtus: söödi saapaid, kasukaid jne. Tee
pääl said surma mitu artelli liiget. Raske
on ka nende olukord, kes koha pääl asuwad.
Kaukaasia raadio keskpunkt.
Tuapsis organiseeriti Leningradi „Raa
dio sõprade" ühisuse osakond. Leningradi
ühisus annab üle omad volitused'elleleosa
konnale Pöhja-Kaukaasia ringkonnas. Tu
apsi osakond on varustatud tugewate
raadio-wastuwõtjatega, mis lähemal ajal
sideme loob Moskwa Kominterui nimelise
jaamaga, Londoniga, Bcrliiniga ja teiste
linnade jaamadega.
Nahkade wäljawedu.
Käesolewal aastal wcetakse wäljamaale
700 tuhat nahka, nendest 400 t. hobuse
nahka. Arvatakse, et sisekaubanduse osa
kond esineb ettepanekuga alandada tolli
maksu tooresnahkade wäljaweo päält.
SeaduS ajakirjanikkude kaitseks
Abhaasia kesktäidesaatew komitee otsus
tas täiendada kaelakohtu kodeksi järgmiselt:
Ettekavatsetud toimetuse liikmete, töö
liste ja talupoegade kirjasaatjate tapmised,
kui see tapmine sündis kättemaksuna aja.
lehes trükitud sõnumi eest, karistatakse
wabaduse ärawõlmisega, tugewal eraldami.
sel mitte wähem kui 8 aastat, raskematel
süütegudel aga kõige kõrgema karistus
määraga.
Puuwill Astrahani kubermangus
Kolm aastat aega tehakse katseid Ast
rahani kub. puuwilla kasvatamisega. Kat
sed näitasid, et sellel tööl on tagajärgi, et
Astrahani kubermangus wöib puuwilla tai
meid kasvatada. Puschkini katsete jaam
tegi katseid ka lina, mahorka ja kõrgema
Türgi tudaka kaswatamisega. Lina ja tu
bak kasvab hästi. Mahorka külw aaa
äpardas.
Armeenia Pariisi wäljanäitusel
Armeenia majanduslik nõukogu eraldas
välja erikommiSjoni ettevalmistustöödeks
Pariisi väljanäitusest osavõtmiseks.
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Trotskismi alused ja leninism.
J. Palwadre. (järg)
Sellest on selgesti näha, et trot-kisin
Nii nä*b trotskism revolutsiooni
eitab üldse demokraatlikku rewolutsiooni, wõimalu-t ja mis jääb trotskismil üle,
ais muud midagi ei ole, kui «kuivalt kui platooniliselt hüüda «üle kogu ilma»:
söömine», ning eitab ka sotsialistliku «kõigi maade töölised, ühinege!»
rewolutsiooni võimalust rahwusriigi
See on hädakisa, surmakisa. Trots
Piirides. Sotsialistlik rewolutsioon peab kism üth b kindlal sõna!, et rewolut
teostatud saama ühes Euroopa tööliste sioon rahvusriigi piirides on wõimatu
sotsialistliku jõuga. See wõib tähen ja kui «Lääne-Euroopa proletariaat
dada kahte asja: f) kas Wene tööliste oma sotsialistliku riigi abi ei anna»,
klass, alates revolutsiooni, peaks otse siis jääb üle koratada hüüd?õna, mis
kohe algama võitlust võimu pärast enam ei päästa.
Kuidas waatab leninism selle kti.-i
Wenemaa 1 ja otsekohest võitlust LääneEuroopa kapitalistlikkude riikidega, -muse pääle? Lenini-ni näeb revolut
Milles muidugi Wene töölisteklassi jõud siooni säädusi järgmises:
ei ulataks ei Wencmaal revolutsiooni
1. Kapitalism on üle kasvanud
läbiviimiseks, seda enam weel Lääneüleilmliseks asumaade kurnamise ja
Euroopa kapitalistlikkude riikide wastu.
Jämmastuse süsteemiks wäikse arwu
2) Lääne-Euroopas on tööliste dikta
«eelmiste» maade poolt «ilmsuurte»
tuur maksev ning töölisteklassi «sot
enamuse maade üle.
sialistlik jõud» aitaks Weneinaal revo
2. Selle saagi jagamine sünnib
lutsiooni läbi viia, sel juhusel tuleks
2—3 võimsa, päälaest jalatallani
aga Wene töölist eklassil oodata Läänesõjariistus kiskjate ilmariikide wa
Euroopa rewolutsiooni. Te Li võima
hei (Ameerika, Inglismaa, Jaapan,
lusi trotskbmi särele ri ole.
Prantsusmaa), kes kisnwad sõtta
Sama seisukohta püstitab trostkism
oma saagijagamise pärast terwe
ilma.
ka 1917 aa tal, kui sm. Troiski 1915
3. Rahandnse surwcl kaswawad
ja 1910 aastal kirjutatud artiklid iim
ilmasüst. einis wastolud ja mööda
lertöötatnlt välja annab ühise nime
pääsemata sõjalised kokknpõrkal
tuse all * Rah u programm>.
viivad sinna, kus imperialismi ilma
Selles kirjatöös tähenda'akse:
liin kergesti rewolutsiooni poolt
«Iseenesest cu arusaarLw, et
saab rebendatawaks ja selle liini
«Euroopa ühendatud riigid» sünni
wastu
üksikute maade poolt wälja
ta wad ainult ühe kahest ilmaraajan
astumine wõimalikuks.
duse organisatsiooni teljest. Tei
4 See lõhe sünnib võimalikult
seks teljeks on Ameerika Uhisrii
nendes
pnnktides ja nendes maades,
gid...»
kus
imperialismi
liini ahelik nõrgem,
Edasi waidleb Trotski enamlastele
s.
o.
kus
imperiali-m
kõige wähem
wastu ning tähendab, rt enamlaste
rautatud,
aga
revolutsioonil
kõige
wäide kapitalistlikust arenemisest ei ole
kergem lahti lüüa.
mitte ühelaadiliselt õige, kuid «ise see
5. Seepärast on sotsialismi wõit
mitte ühesugune kapitalistlik arenemine
ühel maal, olgugi et see maa ka
ai ole mitte ühesugune». Edasi näi
pitalistlikult wähem wälja on are
tab Trotski, et Euroopa riigid on wõr
i enud ja kapitalism teistes maades
reldes Aasia ja Aafrikaga küpsed sot
alles hoidub ja et reed maad kapi
sialistlikuks rewolutsiooniks. Trotski
talistlikult enam arenenud, täiesti
kirjutab:
wõimalik ja usu aw. (Stalini ees
«Hitte teisi oodales algame meie
sõna «Oktoobri teedel» )
ja wiime wõit lust edasi rahwusli
Lenin kirjutab selle kohta kirjatöös
kus ulatuses kindla usuga, et meie
«Euroopa
ühisriikide loosungist» 23. aug.
ettewõtlikkus annab tõuke teistele
1915 a. muu seas:
maadele; kui aga seda ei sünniks,
«Majandusliku j.i poi itilise m-tte
siis on asjatu mõtelda, mida tões
ühetaoline arenemine on tingimata
tawad ajaloo katsed ning teoreeti
kapitalismi seadus. Sellest oleneb,
lised kawad, et revolutsiooniline
et
sotsialismi wõit üksikutes maa
Wenemaa suudaks püsida konserva
des
ja ka ühes msas eraldi wõetud,
tiivse Euroopa ees ehk sotsialistlik
kapitalistlikus
maas, on wõima
Saksamaa võiks jääda püsima iso
lik. Töölisteklass, wõites selles
leerituna kapitalistlikus ilmas.»
maas, eksproprieerides kapitaliste,
Lellele kirjatööle V irjutab Trotski
organiseerides omal maal sotsialist
1922 aastal järelsõna, kus ta katsub
liku walmistuse, seisaks kapitalist
ümber lükata arwamist, et rahwuslik
liku ilma vastu, tõmbaks teiste
kudes raamides rewolutsioon wõimalik
maade
kumatud klassid oma juure,
•n, sest Wenemaa püsib juba wiis aas
iostes
neis
ülesastumisi kapitalistide
tat. Ta tähendab, et Nõukogude wabi
wastu,
wälja
astudes tarwilikul
riigi o eritine tähendab ainult ühte, et
korral
ka
sõjalise
jinga kurnajate
poliitiliselt ja sõjaliselt oleme senini
klasside
ja
nende
riikide wa*tu...
suutnud ülewal püsida, kuid sotsialist
Sest ei ole wõimalik waba rahwaste
liku itajanduse ülesehituse juure meie
ühinemine sotsialismis ilma wähema
ei ole weel osanudki ja seda isoleeri
ehk kestwoma sotsialistlikkude wa
tuna teha ei saa. Mingisugust kauba
bariikidc wisa võitluse t ima! ajäänud
lepingut sõlmida kapitalistlikkude rii
riikide wastu.» (Lenin «üpoin» ie
kidega on samuti wõimatu. Jdeie wõime
ueßM»,
Ihk. 130.)
ehk mõne sammu majanduses haavasid
Leninism
annab hoopis teistsuguse
parandades edasi teha, kuid
pildi,
kui
trotskism,
leninism ütleb, et
«sotsialistlik majanduslik tõus on
wõit
ühes
maas
on
tingimata
wõimalik
Wcnemaal wõimalik ainult sel kor
ja
wõimalik
on
organiseerida
ka sot
tal, kui proletariaat tähtsamates
sialikku
valmistust.
See
leninismi
ot
Euroopa maades on wõitoud.»
sus käib risti wastu trotskistini seisu
Nii on trotskism sellele kindlaks
kohale. Midagi ühist leninismil ja
jäänu/, et sotsialistlik rewolutsioon trotskismil ei ole. Trotskismi järele
rahwusriigi piirides wõimatu on, waa saaks kapitalistlikku Inglismaad wõtta
tamata selle pääle, et elutseb ja ma i ma Aasia ja teiste asumaadeta, Prant
jandust üles ehitab Nõukogude Liit.
susmaad ilma Aafrika asumaadeta jne.
Trotski ütleb kirjatöös «Järeldused Kuid see on enesepettus Inglismaa
ja eeldused» otsekohe:
asumaadega sünnitab ühise riigi. Prant
tllma Lääne Euroopa proletariaadi susmaa asumaadega sünnitab ühise
riikliku toetuseta Wenemaa tööliste riigi jne., nii et ka neis riikides on
klass riigivõimu oma käes hoida ei wõimalik demokraatlik rewolutsioon kui
suuda.»
sotsia1 istliku r wolutsiooni e-imene aste.
«Wene&aa töölisteklass saab pu Kuhu muidu paneb Inglis- ja Prant
rustatud tol silmapilgul, kui talu susmaa proletariaat suure hulga asu
pojad temast ära pööravad», selle maade talupoegi, ehk arwab trotskism,
pärast «ei jää muud iile, kui Wene et nende maade töölisteklass saab ilma
rewolutsiooni saatus tuleb siduda talupoegadeta hakkama. Seo on eksi
Euroopa sotsialistliku rewolutsiooni tus ja suur eksitus. Asumaade talu
poegade abil wõib iga riik oma töölisi
saatusega...»
«Riigiwalitsus käes, w astu revo sõnakuulmises hoida, kui nende maade
lutsioon seljataga, Euroopa tagurlus töölisteklass ei oska seda suureatwu
ees.*
list talupoegade massi oma järele tõm-
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mata ehk temaga liidus wälja astuda.
Trotskism otsib asjata klassikalist maad,
kus proletariaat oleks ainukeseks re
volutsiooniliseks jõuks. Trotskismile
ei ole autud leninismi nägemise ula
tust ega, tema küsi mu te otsustamise
viisi. Trotskistid võivad ütelda, noh,
egas siis see weel tähenda, et ühes
riigis tegelikult saab sotsialistlikku val
mistust organiseerida. Ikka peab olema
Lääne Euroopa revolutsioon. Kas Wene
maa on suutnud seda üles näidata ?
Selle pääle va-tab Lenin omas kõnes
Moskvva nõukogu koosolekul 19. nov.
1922 aastal:
«Juba praegu ei ole sotsialism
kauge tuleviku küsimus, ei ole
mingisugune mõi tetH pilt ehk mõne-

sugune pühakuju. ? üha kujude kohta
> n meil vana vaade ja õige paha.
Meie tõime .u>tsiali>mi igapäeva
se-se elusse ning siin on tarvis
järele vaadata. Waal' see on meie
päeva ül sanne, s e .-ünnitab meie
ajajärgu ülesande Lubage minul
lõpetada ki dias arvamises, kui
ra>ke ka >ee ülesanne ei oleks, kui
uus ta ka endiste tneie ülesannete
kõrval > i oleks ja kui palju ras
kusi ta meile ka sünnitaks, kõik
meie k os. mitte homme, w id mitme
aasta vältel, kõik meie koos maksku
mis maksab, otMistarae selle üles
ande nõnda, et umpilLest Wene
maast sa»b sotsialistlik Wei ema-i.»
(Järgneb)

Eestlased S. N. W. Liidus.
Leningrad.
W L K N. ü liikmeteeeftlaste
agitpropkollektiiwi esimeselt kooS
olekult.
Hiljuti peeti ära Leningradi W. L. K.
N. U. litkmete-cestlaste agitpropkollektiiwi
esimene organiseerimise koosolek. Koosolek
jäi teatud põhjustel hulk aega hiljemaks.
Selle tõtlu oli osavõtjate arv kehva
poole.

Agitpropkollektiiwi ülesandeks on wal
mistada Leningradi Eesti W. L. K. N.
U. kollektiivide liikmetest aruandjaid ja
ettekandjaid teatud poliitiliste päewasünd
muste kohta. Varemalt kui koosolekutele
oli vaja ettekandjaid teatud küsimuste
kohta, siis tuli pöörata nõudmisega rai
ooni komitee poole. Nüüd täidab seda ots
tarbct eestlaste noorte agitpropkollektiiw.
Oma töökava saab kollektiiv iga luu al
gul raiooni komiteest. Säätt saab ka tee
siseid, mil viisil üht kui teist küsimust
käsitada. Käesoleva kuu lõpupoolel seisa
vad harutamise all kaks küsimust: „Lenini
juhtmõtted" ja olukord".
Tähendatud organiseerimise koosolekul
Valiti ära sellekohane büroo 5 liikmest
(liikmete arv kollektiivis umbes 25 mi
mest). Büroosse valin sin-hed: Tõrva (ju
hataja), Lauga, Musini, Päll ja Rähni.
Järgmisteks ettekanneteks „Lelliui juht
mõtted" eraldati kaks seltsimeest: Kalmau
ja Sander. Ettekandeid teevad kordamöö
da kõik. Iga kollektiivi liige valmistab
ettekande wastu, mille järele siis ettekanne
ühiselt läbi sõelutakse.
Agitpropkollektiiw peab oma istanguid
iga nädala teisipäeval. J. M.
Leningradi kub.
Kas tahate kõige taha jääda?
(Begnnitsa wald, Trotski kr.).
Singomitsa \a Wernitsa asundusse ei
käi ajalehti pääle ühe eksemplaari (wüma
ses asunduses). Et ajalehed puuduvad,
siis täisid sääl ringi igasugused kuuluju
tud, mida rahva pimestajad oma kasuks
tarwitawad.
Asuinkud, kas siis tõesti teie tahate olla
kõige mahajäänumad kogu vallas? Kui ei
suudeta tellida ühe talu pääle, siis wõib
ju tahe pääle kokku tellida. Loodame, et
lähema! raiooni nõukogu koosolekul wö
tab sm. Panoe ajalehe tellimise küsimuse
üles. Iga talu peaks ajalehe tellija olema.
Päültwa a t a j a.

BrjSnsti kub.
Esimene ülekuberinanguiue Eesti
asunikkude konrverents
28. dets. peeti Sto-ba asunduses ära
esimene Brjänski ülekubermauguline tonwe
rents. Konverentsile iltnus 94 saadikut.
Jstangu algul mälestati Eeslis vabas»
tuswöitluses langenuid seltsimehi püsti
tõusmisega.

Arutuse all olid järgmised küsimused:
aruanne rahvusvahe isest seisukorrast, fuL
tuurhariduslik löö, põllumajanduse tõsi
mine, põllumajandusliku waljanäituse kor
raldamine ja jooksvad asjad.
Kõik küsimused arutati hoolega läbi.
Waliti viieliikmeline kommisjon, kes as
tuks sammusid põllumajandusliku välja
näituse korraldamiseks augustis Stolba
asunduses.

Konverentsi ajaks oli välja lastud esi
mene pääsuke seinaleht „Rooskaja",
kaunis näitliku sisuga. Kuid siiski tundus,
et väiksemad asundused löövad oma iei
ualehega stolbalaste oma üle.
Lõpukõues soovitati, et iee konverents
meil eestlastel viimaseks ei jääks.
Süälwiibija
Kas on see Põllumajanduse töst
mine?
Kui Stolba gfunbureft läbi sõidad, siis
näed, et mädaneb õues lumehange sees
wi'zalõituse masin, teisel niidumnsin jne.
Kas siis nii „kultuurilises" majapidamises
põllutöömasinaid suvise töö jaoks boi
lakse? Põg—ja.
WLLtebstL kub.
jõulud''
(Gorbowo asundusest, Wiitebsli kr.).
7. jaan. (jöulu) õhtul oli kohases rah
wamajas Leningradi Eesti koolide õpt
laste ja kohaliste haridustegelaste ühisel
toimetusel hinnatameele lahutuse õhtu eesti--

ja venekeelse eeskavaga. Inimesi oli roh
iem kokku tulnud kui hoone seinad ene
sosse mahutada suutsid. Kõnedes valgus
tati jõulude ajalugu teaduslikus! vaate
punktist

Esimene elava-lehe nummcr siin nnr
gas äratas elatoat huvi inimeste hulgas
ja võis mõnes tükis seda kordaläinuks ja
tabavaks nimetada. Ainult toimetuse kol
leegium oleks pidanud tähelepanelikum
olema ja mitte läbi lastuta sarnast sihita
ja sisuta ettekannet, nagu seda tükk. mis
kohast elu-olu pidi käsitama, sisaldas. Näi
dendi „Wagade elu" ettekannet wõib kor
daläinuks tunnistada. Silm.

Noorte elu.
Puskari ja tantsuõhtute kaotamisest
külanoorte hulgast.
Viimasel ajal on Wene seltsimehed
noored oma keskel hakanud käsitama noor
soo eetikat, see tähendab noorsoo nlewalpida

mise küsimust. Meil eestlaste noorte bulgas
pole aga sarnast küsimust wcel
kuigi ta ka meil moota kü!gi maha ei jookse.
Ma tahaksin siia puudutada ainult üht
osakest sellest noorsoo eetikast, mis iseäranis

küla noorte stnlgas on nende arenemise
takistavaks jõuks. Hiljuti tuti meie ajalehe
toimetusse järgmise sisuga märkus: „Toowi
tsV oleks. Fui need n ti. puskari ja tantsu
õhtud ära keelata!» seaduse pool'. E?u
muutuks külanoorte keskel vaiksemaks ja
noored vöiks oma vaba-aja ärakasutada enda

arendamise ja teadmiste täiendamise pääle."

Küsimus on osalt ülesseatud õigelt ja
o'alt ka niitke oigelt. Muidugi, igaüks meist
teab, et need n. n. tantsu- ja puskariõhtud
on meile kodanluse poolt pärandatud. Eu
dnel ajal olid nad isegi riigivalitsuse Ifaitte
all. Käesolevat ajal peaksid nad fui wana
korra jätised ammu ärakaotatnd olema. Kuid
kindel on see, et majanduslikul ala! on
kerge revolutsioonilisel tee! minema paisata
endine eksploateeriv kord, kuid rcwolntsioo
niliscl teel mõne tunni ehk ka päeva jook
sul oi saa ideoloogilise! väerinnal mitte
midagi ära teba. Siin on vaja järjekin
del poliitika, järjekindel ennastsalgav ja
pikaldane tegevus, et saavutada kas või
väikest edu selle! väerinnal. Nmberkaswa-

»-edel. lk. ifltttmrii 1926 a. Ar. 13
Kda f i
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iö?a noertjugu, kc cn ülcsau«e, mie wõtab
määra ut aega ja jõukulutust.
Täiesti wale on siiiukoht, ct sarnastest
ebtulcst wõime pääseda scadusaudlisel teel.
RiigiwaUtsue keelab ära ja asi on ilu».
Mitte sugugi. Keelata wõib, kuid sellest
pole tagajärge. Tantsu ja puskari joomine
teotab aga edasi.

Siin tuleb meil teistmoodi talitada.'Siin
peame meeles pidama, et sarnast asja
wöime teha ainult kaswatuse:eel. Tähtsat
ma etendab siinjuures kohalikkude W. L.
K. N. Ü. ringide tegewus. Noorsoohulkade
ümberkaswatamiseks tuleb just neil tingu
kestel oma töö sarnaselt sisse seada, et
nad ära tõmbaks, ära wõörutals noored
puskari ja tantsu kirgedest. Töö tuleb hu
witawaks teha, toö korraldada nii, et iga
noor arusaamisele tuleks kui lubamata ou
sarnaSte „trallingute" korraldamine meie
noores töolis-talupoegade riigis, kui kasu
likult wõiks noor aja, mis asjata kaduma
laseb minna, äralajutada enese poliitilise
silmaringi laiendamise, teadmiste tagawara
suurendamise pääle. Minu arwates on tar
wllik, kui kohalikud W. L. K. N. Ü. ria»
gitesed selle küsimuse harutamise alla wõ
taks ju wastawalt ära otsustaks. Igatahes
pole seda kerge korda saata, sest pole ju
saladus, et paljud organiseeritud noored,
W. L. K. N. U. liikmed ka nendest õhtu
rest kaunis aktiuvselt osa wõtawad. Kuid
küsimus on siiski sarnane, mis igale kom
noorsoolasele ette sead wabaneda ise sel
lest prahist ja wabastada ka teisi noori.
Selle juures et- tule küla haritlaste abi
tagan lükata. Weel rohkem, neid küla ha
tiblast tuleb selleks kaasa tõmmata, sest
nende kaudu on seda kergem teha. Kult
hariduslikku tööd tuleb suurendada, po
liitaktiiwsust ja isetegewust tõsta, kogu
noorsoo organiseerimise löö tuleb teha hu
wimwaks. Kui meie sellega walmis saame,
siis oleme määratu sammu edasi jõudnud
meie sihi poole. J. M ulii n.
Tähelpauu tööliste wahetusele
Paljudes ettewõtetes pole seni weel
noorlööäse löökailset täielikul määral sisse
wiidud.
Mikspärast?
Sellepärast, et teatud turutiagimuste
tõttu majandusorgaanid on sunnitud lahtr
laskma luni miiuimumini wähem kasulikku,
s. r. ka eilatu kalluuat tööjõudu, alaealise

rnibe, kollcktiiwide organisaatorid, nais- ja
tonmoorioo organisaatorid.
Draamateatris, kuhu mahub umbes 109 N
inimest, koguwad kokku wabriku-tehastemsu

tuste fomiteeb ja ülejäänud nais- ja kom
noorsoo organisaatorid.
Osa kohti antakse punasele wäele ja me
rewäele.

Suure teaairi saali näitelawal saawad
aset leidma kubermangu komitee ja kub.
täidesaanva komitee lipud leinaehtes.
Lippude ümber uiaheldub aukarauul,
kolmest põlwest: partei, komnoorsoo ja pio«
neeride esitajatest.

Uued puu ümbertövtuse tehased
Metsatööstuse walitsuS asus uue puu
tööstuse tehase sisseseadmisele. See tehas
töötaks ümber tuhanded kubikud ennem
walmiStud puusaadust, mille järele nüüd
turul nõudmine on.
Uus tehas ehitakse end. Ekstrol tehase
asemele, Obwodnõi kanaali äärde.
Weel tahetakse ehitada teist lehast Dii
wenski jaama, puupuru ja puuwilla riide
kiude ivalmistamijcks.
Gaasiwabriku käimapanek
teadusliku-walmistuse sekt
siovn saawutas kokkuleppe toinmunal-nla
janduse osakonnaga Leningradi seni seis
wate gaasiwabrikuie käimapanekuks.
Kommuuaal-majandase osakond tarwi
tab gaasi ära linna walgustamiscks, kuna
Dobrohimil gaas; tanviS läheb igasuguste
laboratooriumide jaoks.
inimest Parteisse
Moskwa-Narwa raioonis enne sm. Le
uini surma aastapäewa wiialse läbi suurt
propagandalist hoogtööd.
Aastapäewal, 22. jaan. kõigis wabriku
tes ja tehastes pee.akse ära leinakoosole
knd millede eeskawas seisab ettekanne:
Aasta ilma Leninita. Lenini juhtmõtted ja
mälestused I9>>s a. 9. jaau. sündmustest.
Lõpuks kontsertosas kantakse ette päewako
hased loomingud ja numbrid.
Tööliste ja partei kirjasaatjad walmis
tnivad eite seinalehli wälja andma Leninist
ja 20 aasm j 995 a. resolutsioonist.
Surma aastapäewal kõigis rajooni te
hastes ja wabritutes au ratse W. K. P.
ridadesse kuni komuoorsoolast ja par
leitut naistöölist, kes poliitrjngi lõpetanud.

tööjõudu.

Kuid majandusorgaanid pcawad teadma,
cl tulewitus walmistuse laienemise! uü
tarwis ka kwalifiiseerilud lvöjöudn ning
sellepärast on waja selle eest hoolitseda, el
praegusel ajal täielikult läbi wiidaks noor»
töölise kintse. Seda nõnaivad ka selles oina
majapidamise huwid.
Kub. am-ühisuse kesknõukogu presiidium
wõtlis wastu praktilised ettepanekud selle
küsimuse lahendamiseks.

Presiidium oli selle poolt, et wabrilu
tehaste koolides õppust lühendada kuni
2—3 aastani, selle järele, milline löö ja
kwalisikatsioon.

Edasi oisustas presiidium: Wabrikn-te
hasle koolide ülewalpidamise kulusid wä
hendada, pannes õpilaste kohuseks täna
ütsikuid kaubanduslikke tellimisi Iseõppimist
wabriku-tehaste koolides peab läbnviidama
nii, et õpipoiss oleks wähem aega kooli
pingis ja rohkem aega töökojas. On soo
wttaw kui õpipoiss 6 tundi töötaks tööko
jas ja 2 tundi koolis.
Presiidiumi poolt wastuwöctud enepa
uekntcl on järgmine siht:
Suurendada töötawate alaealiste
arwu.
Likwideerida katsed alaealisi tööstu
sest kõrwuldada.

selleks nähti ette kolm teed:
1. Püüda ükskõik mis moodi noorte töö
faiiic pssewiimist iga! pool.
2. Alaealiste löö teha odawamaks.
3. Lubada am-ühisustele ülenormi tööta
alaealisi tööle wõtta.

Leningradi teated.

Wothowstrm reserw.
„Punase Oktoobri" tehase wöimsust
suurendatakse.
1925 a. Oktoobri" tehas suu
rendab oma wõimsust 15-10 tuhande
kilowatti wörra, tuid sellest, nii kui selgus,
ou löiihe Leningradi arenewale tööstusele.
Seepärast anti jaama juhatusele käsk tin
gimaia ajuda plaani wäljateötamisele, mis
mõimaldaks jaama edaspidist laiendamist,
nimelt teise 20 tuhande hobusejõalise komp
lekti plaani kokkuseadmisele. Üldine jaama
wõimsus saaks plaani järele wiidud kuni
00 tuhande hobuse jõuni. Selle energia
summa juures muutub jaam Wolhowstroi
reserwiks.

Uhela.al sellega algab ka ettewalmistus
turbatöösluse laiendamisele. Riigi planee
rimise kommisjon oli selle poolt, er „Pu
nase Oktoobri" tehasele üle anda turba
ünlbertöötus, sest „Punane Oktoober" ou
kui kõige suurem ja peaaegu ka ainukene
turba tarwitaja.
Weewärk Ohta pääl
Srcdneobtcneki prospekti majade 'valitse
jad pöörasid Wiiburi poole raiooni taide

Kokku 365.272 29.783.000
Sellesama aja jooksul on Lätimaalt N.
Wcnemaale kaupa weetud:
Tonnides. Rublades.
Toiduaineid 664 98.00
Tooresaineid 1.238 867.000
Walmiskaupa 797 525.000
KokkuKokku 2718 1.510.000
Nii siis on meil eksport Lätimaale ligi
20 korda suurem importist (raha wäärtu
ses wälja arwatud).
1923 o. uihendatud kuudes on S. N.
W Liidust Lätimaale weetud:
Tonnides mitme- Raha
sugust kaupa. wäärtusesWälja weetud 2 i 9.616 16.331.000
Sissi weetud 4.503 2.227.000
Need andmed näitawad, et N. Vene
maa eksport Lätimaale on wiimasel aas
tal suurenenud üle 54 protsendi, aga im
port ou .vähenenud 67 prots. wõrra.
Uksi oktoobrikuu jooksul 1924 a. on
Lätimaale weetud toiduaineid 4794 tonni,
1.976.000 rubla wäärtuses, aga Lä
timaalt N. Wenemaale müüdud selle aja
jooksul mitmesugust wabriku kaupa 820
tonni 168.000 rubla wäärtuses.
Kelledel hirm kommunismi hädaohu eest,
nendel ci tööta pääajud enam korralikult,
kui nemad anvawad iteib andmeid luge
des, et R. Wenemaa rohkem äraripub
„Suur Läti riigist", lui wiimane N. We
nemaast. Aga sellest ei taha aru saada
„Sunr Läti riigi" „majandus:eod!ased",
keda kommunismi tont hirmutab.
Läti töörühmas saab aga wäga hästi
aru, et ainult N. Venemaaga poliitiliselt
ja majanduslikult ühes töötades mõib Lä.
timaa oma majanduslikku elu-olu korda
parandada. ' Laboristo.

Teadaanded.
Reedel, IG. jaanuaril s. a. kell 7 iihtul on
Haridusmaja seinalehe red.-kolleegiumi,
ringide kirjasaatj te ia teiste kaastööliste
koosolek. Päewakorras: Seinalehe üles
anded sm. Utter. Jaanuarikuu numbri
wüliaandmine Red.-kolleegiumi walimine.
Palutakse kõiki seltsimehi ilmuda ja kellel
kaastööd olemas, ligi wõtta.
Puhkepäewal, 13. jaan. kell 1 päewal on
Haridusmaja kirjandusringi istang. Päewa
korras ou referaat näitekirjanduse teooriast.
Palutakse tnngiwalt kõigil ilmuda.
Organisaator-

Haridusmaja Leaatri starjutuste
järjekord.
Reedel, 16. jaanuaril
tell 8. „Ziiüdi" (meeletuletusproow).
. 22. jaan. lawastus.
Wast. instruktor-organisaator-

saatma komiteesse valwega 1925 ebitnstööte

plaani sisse wiia ka w.ewärgi inagistraali
aluspanemisetööd Porohcwskist faut Kon
torskaja müitiani.
Täidesaatew fcmitce tuli selle palwele
wastu.

Toiduained laenuna
Leuigngradi ühistarwitajate liit uuendas
waikekauplustest toitainete laenuandmist.
Jaanuarikuu jooksul antakse laenu pääle
toitaineid 1.425.00(1 rubla eest, weebrua
ris 1.625.000 rubla ja märtsis
1.825.000 rubla eest.
Wäikekanpluse laenu kasutamiseks antakse

laannarikuu aaötapäewadel.
Leinatoosolek
Lenini surma aastapäewal 21. jaan.
punkt kell 6,50 min. õhtul algab pätile
Leningradi nõukogu pidulik leiuakvocolek.
Rahwamaja suures saalis, mille mahu
tawus 3000 istekohta, kognb kokku pääle
Leningradi nõukogude liigete weel raiko-

isaga hästi läbi ilma S. «• W. Liiduta,
naau ei oleks ueil tanvls Nõukogude Me
nemaa transiiti, nagu wöiks nad
walt ärarippumata wäga hastl elada
ja läbi saada jne. Toome siin mõned and
med wiimaste aastate kohta meie kauban
duslikust läbikäimisest Lätimaaga:
1924 a. algusest kuni septembrikuuni
on S. N. W. Liidust Lätimaale weetud
transiiti (andmed on wõetud OfaTicT.
oöäuf BsemßeS Topr#w« C. C. C. P. kl
1924 r., w- „KoMBHjToprÄ".
Tonnides. Rublades.
Toiduaineid 123.519 14.504.000
Tooresaineid 211.628 15.146.000
Walmiskaupa 125 133.000

wälja sellekohased bonid.

S. N W Liidu kaubanduslik läbi
käimine walge Lätiga.
Et suud kiuni panna kodanlaste hääle
torude hõiskamisel, nagu saaks nemad

Laupäewal, 17. jaanuaril
99 99 4jL •
<&xtxto\
R. Voss'i draama 3 waatnses.
Näitejuht W- RätsePP.
Ksllektiiwsed mängud.
Algus.kell 8 õhtul.
Päüsetähtede hinnad: liikmetel
35 kop., wöörastel üll kop.
Püäsetähti lvõib eelmüügil saada
Harmaja kantseleist.

Sm. w. «ingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
«ulliiiiillnttiunnnmnlmmittmnuilaum»,»,,»

Reedel, 16. jaanuaril
Järjekordne ujuwastaje
ringi istang.
Algus kell 8 õhtul.
Esmaspäewal, 19. jaanuaril
KSne,
mis ettenägemata põhjustel
.4. jaan. pidamata jäi.
Aine:
Zeni» j» 1905 «. rri»»l«tjii«i.
Kõneleb sm Wallner.
Algus kell 8 õhtul.
Sisseminek waba kõigileW.K.P. Leningr.kubkomi agit -prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Pck.-Wiikari j«le kesti tülisU (laki.
Laupäewal, 17. jaanuaril
== Köneöhtu =
Aine:
Irnin ja Gktiadrireaialitlaoa.
Kõneleb sm. Walguta.
Algus kell 8 õhtul.
Sisseminek waba kõigile.
W.K.P. Leningr. kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektsioon

Elriitp^Ä
V nr. 2.2s.Oktobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wötc iga päew kella 9—)2 a kella
-j—B õhtul; naiSterahwastele eraldi
Praegusaja arstimisabinõud.
sisilisW>°tnMS^
Snguorgaanide igakülgne arstimim,
Krihlligtmaja,M°ml
1 T loike», hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, trt. 3. Kõhu
soolikate, südame, raswanemise, cheu

matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwatus, scljakuiwus, jõue
tus. LLastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

Täna kaatrites:
Alaseem. riiklik ooperi ja baleti teaater
<.lanM3».

Akadeemiline riiklik draama teaater
«Bo.mu

Akadeemik riiklik Maike ooperi teaater

Kvsuelski haigemaja n*l*ne{flc'
lef. 181—52. Wastuwõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öllt. Alalisel, woo
did (naistehaigused ja sünnitamine), llias

!VÄ slllmatkl met.
SS£ Siili- tripper

„A.BÜ.HTK>piICT''.

Riitlik suur draamateaater
ltgller»-.
Rahwamaja
..lindas I".
Muusikaline komöödia
„Mapnua."

Walgeft Lätist.

Sm. w. ttinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Passash

„Me-rqa JUOÕBH".

Wastntaw toimetaja: K Trcufeldt.
Wüljaandja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

hawb. Arstide k. tium. kodu.

Vil. löelsfer-äratnöcmani)
H- N» Witkuu - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgs etele, sünnitajatele, naistehaigu

sed. Kella 10. homm. tu:n kella 7 õbt.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

Htlsktl-iiMllMllllh n/Ä
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moho
waja uul.,nr. 18,krt. 3,sissekäik hoowist
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Uuendage aegsasti „Gdast" tellimist meebrnarikuu paale.

