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Sm. Krasstni elu kalkale kippumise puhul.

tõusmise kohtuasi.
Saadik Urbansi kõueBerliinist, 26. jaan. Riigipäeva
saadik, kompartei liige sm. Urbans, keda
süüdistatakse 1923 a. Hamburgi ülestõus
mi sest osavõtmises, pidas kohtus kõne,
kus kujutab pilti, milles valmis üles
tõusmise silmapilk Saksamaal. Ta kriip
sutas alla, et kodanlik riik lagune?, töö
lismacsid laksid minema sotsiaaldemo
kraatide juurest, poliitilised ja majandus
li ud krii id teravnesid kuni äärmuseni.
K. ik see tegi tarvilikuks Saksa kompartei
revolutsioonilise vahelesegamise, mida
sellekohaselt etlewalmistati. Urbans tähen
das, et tema on Hamburgi ülestõusmise
juht ja teisi organisatsioonist ja aktiiv
seid tegelasi üles ei tunnista.
„Parem juba põleda revolutsiooni
tules" —ütles ta, „kui mädaneda demo
kraätia prügiaugus."
Sotsialdemokraatide mitmeaastane
äraandmineSm. Frede kõneleb sotsaaldemokraatide
äraandmisest ametiühisuste.liikumises ja
näitab, et Hamburgi proletariaat asus
tollorral raskes olukorras. Ta eitas
kategooriliselt prokurööri süüdistust, kui
olels Hamburgis maskeeritult etteval
mictatud ametiühisuste sõjaväe õppust.
„Kui see nii oleks olnud", kõneleb Frede.
~siis oleks iga kümnes koosolekul viibiv
sotsiaaldemokraat sellest politseile teada
annud".
Demokraatlikkude Piinakongide
koledused-.
Kuulatakse üle kommunistid Levi,
Esser ja Ruhl. Levi suudab vaeve.lt
vastata ettesiatud küsimustele, nende
kannatuste tõttu, mis türmis läbielada
tulnud. Selgub, et Levi süüdistus par
rikaadide ehitamises pole millegi pääle
põhjendatud, sest Levi sellest osa ei
võtnud. \
Iga rcwolutsiooniline tööline kan
natad alati sotside äraandmise
Pärast.
Sm. Esser kõneleb sotsiaaldemokraatia
alalisest löölisteklassi süstemaatilisest
äraandmisest.— Igakord, kui sotsid istu
wad kommunistidega ühte lauda nõu vi
dama räägib ta alati seavad sotsid
onia sihiks tööliste huvide
Nii oli ka Hamburgi päevadel. Iga
revolutsiooniline tööline, asud.s sotsidega
läbirääkimisele, tingimata kannatab selle
läbi.
Kohtualune Ruhl teatab, et sotsid
alguses pidasid läbirääkimisi üldise streigi
kohta Haniburgis. Kuid kommunistide
seljataga, karistuse kartusel, keelasid
ära igasugused streigid.
Orjastatud Saksamaal.
Ütlewad lahti lääbirääkimiStest
Londonist, 26. jaan. „Reuteri"
agentuuri teadaandel liitriikide vastuses
Saksamaa märgukirja pääle Kölni piir
konna okkupeerim se pikendamise kohta
kõneldakse, et liitlased käesoleval ajal
ei mõtlegi selle arutamise enese juure
minna ja mingisuguseid näpunäiteid
selles asjus vastu ei võta. Edasi näi
datakse märgukirjas, et lähemal aial tea
tatakse Saksamaale, mis peab ta veel
tegema Versaillesi rahulepingu põhjal.
Uued liitlaste nõudmised.
Lond o n i st, 26. jaan. „Reuteri"
andmetel pööras saadikute konverents
Saksa valitsuse poole nõudmisega, et
Saksa äri Krupp lõpetaks Argentiinasse
weealustele laevadele masinate ja katelde
saatmise. Konverents motiveerib oma
nõudmist sellega, kui oleks see Versaillesi
rahulepingu rikkumine.

26. dets. 1924 a. peeti Pariisis kohut Maria Ewgenjewa-Diksoni üle, kes katset tegi
sm. Krossini tapmises. Meie pildil näeme Ew.-Diksoni (1) ja advokaat-kommunisti Bertoni,
kes esines kodanliku nõudjana. Dikson mõisteti kolmeks nädalaks vangi, mille äraistumise
järele ta Prantsusmaalt välja saadeti.
Nüüd teatavad telegrammid Diksoni uuest katsest Krossini elu kallale kippumisest,
sedakorda Belgias. Dikson on ka Belgiast välja saadetud.

Ajakirjandus lvene-Zaapani kokku
leppeft.
Londonist, 26. jaan. Jaapani-Nõu
kogude kokkuleppe allakirjutamise pudul k»r
jutab .Manch sler Guardian", et Jaapani
seisukoha muutmiseks aitasid kaasa Jaapani
diplomaatide seletused, et Hugb.fi ametist
lahkumine sunnib Ameerika valitsust veidi
pehmendama oma vaenulikku seisukohta S.
N. W. Liitu vastu. Ameerika kaubahuwid
toovad kaasa asjaolu, et Ühisriikite valit
sus bakkab kõnelema sõbralikul tooml S. N.
W. Luduga. Jaapan ei või lubada, et
Ameerika temast ette jõuaks.
Rew-Aorgist, 26. jaan. JaapaniNõukogude kokkuleppe puhul teatab ..Jour
nal of Commerz", et äärmiselt mõttetu ja
Ühe .pahempoolse" partei mõju.
Berliinist, 26. jaan. Berliinis peeti
ära keskpartei mdsaksamaa organisatsioonide,

maapäevade ja riigipäeva fraktsioonide pre
fiidiumide ja provintsi osakondade sekrelää
ride übine' istang partei seisukoha arutami
seks Saksamaa valitsuse viimase kriisi üle.
Resolutsioonis toonitakse, et keskpartei
jääb oma endise poliitilise Uini juure kindlaks.

Pojad on eeskujulikumad wane
matest.
Viinist, 26. jaan. 20. jaanuaril olid
suured segadused Tsbernowitöki ülikooli ava
mtiel. Grupp Rumeenia üliõpilast piirasid
ülikooli maja ümber ega lasknud juudi üli
õpilasi majasse. Politsei piiras ülikooli
maja sisse ja suure tööga jõudis buligaa
nifid laiali ajada. Korridoontes leiti kaks
raskesti haavatud üliõpilast ja üks surma
tud juut.

lühikese nägemisega on leppida JaapaniNõukogude kokkuleppe puhul ainult õlade
tekitamisega ehk Vene äärmistele kihtidele
õpetuse jutlustamisega. Sarnane seisukoht
on arusaamata Ühisriikite poolt. Viimasel
ajal ei teinud meie mitte ükskord kallale
tungimise katseid Jaapani ja Venemaa vastu.
Riigi walit uS haavas asjata ja süga
walt Venemaa valitsust ja rahvast. Meie
pötumöte, nõuda uut maapinda, uut taevast
Venemaal, segada nende sisemistesse asja
de S'e ei võinud kaasa aidata sõpruse tekki
miieks. Jaapani-Wene liitu võis luua
ainult ühine vihavaen Ameerika vastu.

Wrangeli laewastiln küsimus.
Pari i si st, 26. jaan. Parlamendi
välisasjade kommisjoni liige Daniel tegi
täienduse Prantsuse Moskva saatkonna
asutamise eelnõule. Wrangeli laevastiku
asjus seletab Daniel, et parlamendi wä
lisosjade kommisjon ei või mingit kindlat
otsust anda Wrangeli laevastiku küsimuses
ja selle tagasiandmises nõukogude walitsu
sele, sest selle otsustamine oleneb ära va
litsusest, kes peab selles asjas oma otsuse
ütlema.

Ango o r a st, 26. jaan. Rumeenia
katse juures takistada Wrangeli laevastiku
läbi merekitsuste lasta, teatab Türgi aja
kirjandus: Rumeenia kartus on täiesti
loomulik. Kuid sellegi pärast ei näe meie,
kuidas on võimalik takistada Wrangeli
laevastiku läbisõitu merekitsustest.
Lausanne konverentsi otsustes ei leia
ainustki punkti Dardanellide ja Bosporuse
laevasõidu asjus, mis annab vaielda sel
mõttel, naga see Rumeeniale soovitab.

Waherahu wäeliinidel.
Peki n g i st, 25. jaan. Schanghai
ümbruskonnas võitlevad sõjaväed katkes
tasid sõjalise tegevuse üheks nädalaks,
ühenduses Hiina uue aasta pühitsemisega.
Laewade hukkumine.
Berl i i n i st, 26. jaan. Saksamaa
laev 4 tuhande tonni mah
tuwusega, läks Lafotiki saarestiku läheduses
põhja. Kardetakse, et kogu laeva meeskond
on hukka saanud.
Lond o n i st, 26. jaan. Inglise ka
naalis sai hukka Inglise laev »Rad-Line".
Tervest laeva meeskonnast suudeti päästa
ainult üks inimene.
Londoni st, 26. jaan. Inglise laev
»Ulster" jäi kinni liiva pääle, mille juu
reS ära uppusid 35 inimest.

Kuulujutud Suu-Jat-Seni
surmast.
Hiina Moskva saatkonna teadetel, mis
aga veel ametlikult ei ole kinnitatud, iuri
Hiina rahvusliku vabadusliikumise juht
Sun Jat-Sen.
Hiina saadik pööras selles asjas järel
pärimisega Pekingi poole. Saatkona eft
mese sekretääri sõnade järele on see teade
tõenäolik, sest Sun-Jat-Senil oli neil päe
wil raske lõikus. Kuna Sun Jat Sen 60
aastat juba vana on, oli see lõikus tema
elule hädaohtlik.
Tähtsa „isanda" sõit.
Tallinnast, 26. saan. Rahvaste
liidu pääsekretäär Erik Drummond jõuab
23. veebruaril Eestimaale.

8. aastakäik

Mene wölgadest.
P ar i i si st, 26. jaan. De-Monzie Lionis
peetud kõnet arvustades leiavad wabamcel
sete lehed selles pessimistlikku tooni S N.
W. Liidu ja Prantsusmaa majanduslikkude
vahekordade väljavaadetes.
„E.-Euroopa" agentuur tervitab kõne
üldist tooni, mis räägib vastu de-Mon
zie teadaandele, et Wene väärtpaberite
omanikkude huvisid võib kaitseda »Era
omandase büroo", kes kaitses Prantsuse
kodanikkude huvisid Saksamaal. Agentuur
rõhutab, et siin valitseb hoopis teine olu
kord, sest väärtpaberite omanikkude arv
on siis õige suur ja nende käes on, pääle
Prantsuse riigi, 750 miljoni Wene kupooni.
Agentuur leiab, et väiksemate omanikkude
grupel peab õigus olema oma huwind
vabalt ja otsekoheselt kaitsta
Kommunistliku partei häälekandja „Hu
manite" konstateerib selle teadaande pu
hul, -et Wene laenude laialilaotamine,
mille päält pangad said kuni 12C/o, oli
lausa kelmus.
Edasi ütleb leht: „Kui tähele panna, et
sõjariistus väljaastumist S. N. W. Liidu
vastu varustas rahaliselt Prantsuse va
litsus, siis tuleb välja, et Prantsuse va
litsus ei ole võlausaldaja, vaid võlgnik
Nõukogude Liidu vastu".
Tsüklon Norras.
Oslost, 26, jaan. Maru, mis möl
las viimastel päevadel pohia ja lääne
Norra osades, võttis omale ülisuure
jõuga tsükloni iseloomu. Terve mets,
milles asus üle 10.000 tugeva kuusepu i,
kisti luurtega vä'ia ööl 2O. jaa
nuari. Wigastusi said m tu elumaja. Paljud
ehitused tassiti täiesti m nema, aistel
kisti ära kalusid. Randadel asuvad pu
rustatud kclc,meeste laevad. Kahiude
summa -ula ab mitmemmue miljoni
krooni pääle.
Rahulises Ameerikas.
New-Aorgist, 26. jaan. Erinises
(Illinoisi osariik) oli vastastikune lask
mine u-Kluks-Klaani pooldajate ja nende
vastaste n ahel, kusjuures sürmaei
Ku-Kluts-Klaani juht, linna bürger
meister. Haavatuid on palju. Walitsnse
väed seadsid korra jalale. Linnas kuulu
tati välja piiramise seisukord.
Huligaanidele öeldi iira abi
rahast.
Wii n i st, 26. jaan. Rumeenia va
litsus pööras Rahvasteliidu poole pal
wega anda abiraha ülikoolile 2 miljoni
rubla. Rahvasteliit otsustas teatada
Rumeenia valitsusele, et niikaua kui ei
ole huligaanlised väljaastumised õpeasu
tuste piirkonnas kadunud, mingisugust abi
raha Rumeenia valitsus ei saa.
Teie olete koledad sõnades...
Pari i si st, 26. jaan. Prantsuse sot
sialistide departemangu oblastilisel kong
ressil võttis Bouch Durone vastu reso
lutsiooni, mille järele sotsialistid saavad
valitsust toetama ainult sel tingimusel,
kui Herriot võtab tarvitusele abinõud
reformilise programmi teostamiseks, mis
kirjale juure lisa ud, millega tema pöö
ras sotsialistide partei kongressi poole
mineva aasta juunikuul.
Buksiir .Simeisi" õnnetus.
Mustal merel sai raskesti viga buksiir
»Suneis", mis vedas nafta parkat.
Appiruttaw aurulaev „Wassjli Fomin"
tõi wigastud butsiiri ja parka Odessasse.

Tänase lehena on hinnata
kaasas „Kdast" tabel-kalender
1V25 aastaks.
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Eelwägi fasroab.
Kui S. N. W Liidus minewaaasta lõpul
käinud Inglise saatkond kogu ilmale kat
mata tõtt ütles, mida enesest kujutab
S. N. W. Liit, kuidas ja missuguse ener
giaga Wenemaa proletariaat oma uut kodu
üles ehitab, siis tõstsid II Internatsionaali
ninamehed kisa, et saatkond on enamlaste
poolt ära ostetud, et saatkond on tööliste
klassi äraandja ja saatkonna seljataga ei
seila ühtki organiseeritud töölist. Saatkon
nal oli võima.us oma tähelpanckutest
S. R. W. Liidus ainult kitsamas ringis ju
tuetada. Massiliste organisatsioonide
ametühisuste eesotsas seisvad II Jnternat
sionaali juudased ei laanud saatkonna liik
metel massi ees esineda. Sotfiaaljuudaste
sihiks ühes walitsuse juures olevate wana
meelsetega oli nende eraldamine tööliste
hulkadest, kes tõtt Wenemaa töörahvast
kuulda tahtsid. Kuid kõik ei lähe mitte
nii, nagu seda tahab kodanlus. Ja seda
ka nüüd.
Vaatamata kõige kisa pääle, et saatkond
enamlaste poolt ära ostetud, et saatkonnal
mingisugust poolehoidmist Euroopa ja eriti
Inglismaa proletariaadi hulgas ei ole, te
gutses saatkond siiski edasi, tehes eeltööd
oma poolehoidjate revolutsiooniliste töö
liste koondamiseks. Ja selle töö tagajär
gedega wõib täiesti rahul olla. Puhkepäe
wal Londonis avatud ametühisuste revo
lutsioonillste vähemuste konverentsil oli
esitatud 600 tuhat töölist 590 saadiku läbi.
Ja see ei ole sugugi nii vähe. kui silmas
peame, et just Inglise ametühisused Euroo
pas kõige alalhoidlikumal seisukohal asusid,
et just siin asus II Internatsionaali üks
tugevamatest kantsidest. Et see kants aga
nüüd lagunema on hakanud, et sellest kant
sist üks osa, esialgu ainult väikene osa,
umbes ühe viiendiku suuruses, lahti argnes
ja avalikult oma solidaarsust Wenemaa töö
rahvale avaldas, see on kahtlemata suur
wõlt. II Internatsionaali kõige kindlam
kants. Inglise ametühisused on „lagunema"
hakanud, millele käesolev konverents aluse
pani.

Kahtlemata järgneb sellele revolutsiooni
lise proletariaadi esimesele sammule uus
mustuse walamine nii kodanluse, kui ka
II Internatsionaali poolt, kahtlemata yaka
takse jälle Moskwat süüdistama, et see oma
propagandat Inglismaal ei jäta jne. See
kõik on alles tulemas ja selle ettewalmista
miseks astub kodanlus juba praegu samme.
Juba kongressi esimesel päewal karjus wana
meelsete .Morning Post", et Tom Mann

9. jaanuar 1905.
Wolbemar Clv art.
(Järg).

Kuid oli ka palju rahva poolehoid
jäid nii soldatite kui ohwitseeride seas,
näit.: kui Talwe lossi platsil Preobra
shenski polgu õpekomando soldatite püsse
järele waadati, siis leiti, et 8 meest ei
olnud lasknud, keda ka kohe arreteeriti.
Niisama ei lasknud ka paljud sõjawäe
osad, kelle ohwitseerisid arreteeriti ja sol
datid muidu karistati.
Politsei korjas surnuid ja haawatuid,
ka sugulaste ja tuttawate käest wõeti nende
surnud ja haawatud ä;a. Surnad maeti
pea kõik salaja maha. Politsei teadete
järele, mis muidugi salajas hoiti, oli 1216
surnut, kuna neid tõeliselt rohkem oli.
Nende hulgas oli sots.-dem. partei liikmed
M. Berditshewskaja, K. Arhangelski ja
teised.

See werine puhkepäew lõhkus ühe hoo
biga sotsialismi". Mitte üksnes
Peterburis ega Wenemaal, waid ka wäl
jamaal tulid töölised selgusele, et palwe
kirjadega ei saa pööret sünnitada.
Need paugud ei leidnud wastukõla mitte
üksnes Wenemaal, kus ennenägemata
streigilaine üle maa weeres, ega ka wäl
jamaal, kus protestmiitinguid loime pandi,
waid just sääl, kus seda kõige wähem wõis
oodata, Wene bürokratismi juures. Siin
nähti, et walitsuse aparaat oli jälle mär
gist mööda lasknud. Et weel wiga paran
dada, käsutati kõige püült igast wabrikust
ustawad töölised, muidugi wabriku walit
suse näpunäidete järele, 14. (1. weebr.)
jaanuaril Tsarskoje Seloosse keisri „jutule",
kes neid armulikult namke oodata lau ja
siis paberi päält just nagu koo.tpoas,
kes oma osa pähe ei ole õppinud, siin
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W. K. P. Leniugr. kubermangu
21 konwerents.
Konwerentsi awamine.
Esmaspäeval, 26. jaanuaril kell 1 päewal
algas W. K. P. Leningradi kubermangu
21. konverents. Enue töö algamist paneb
sm. Salutski ette sm Lenini mälestuseks
püsti tõusta, kelle juhtmõtete järele kogu
konwerentsi töö saab minema.
Tööliste ja talupoegade liit.
Leningradi linna ja küla kultuurilise
liidu ühisuse nimel terwitawad konwerentsi
sm. Gertsew ja Nikolajev.
Sm. Gertsew tähendab, et Lenini
sõnade järele on ainsam reaalne jõud -r
-tööliste ja talupoegade liit.
Leningradi kub. ühisusel on üle weerand
miljoni liikme. Mina loodau, et konwe
rents ei ütle ära aitamast ühisust ja an
nab wõimalikult rohkem haridust tema
liigetele. Meie oleme ju enamasti kõik hil
juti külast linna tulnud. Sellepärast pöö
ran mina konwerentsi poole palwega loo
sungiks üles seada: Kes ei ole ühisuse
liikmeks, kes ei soovi ühisusele edu, see on
kodanluse abimees. Sellepärast panen
mina konwerentsile ette järgmise loosungi:
.Tööliste ja talupoegade liit"!
Gertsewi ja Nikolajevi tervituste pääle
vastab sm. Salutski.
Terwitus kooliõpetajate poolt.
Leningradi kooliõpetajate poolt terwitab
konwerentsi sm. Bere s i n ja teatab, et
kooliõpetajate kahklew seimkord on nüüd
lõppenud ja nemad sammuvad nüüd par(S. N. W. Liidus käinud saatkonna liige,
praeguse konwerentsi üks energilisematest
organiseerijatest) lõhkuvat Wene emissarina
Inglise ametühisuste ühtlust ja toovat se
gadust Inglise töörahwa ridadesse. Ködan
lus kardab Inglise ametühisuste rewolut
sioonilise tiiva loomist, kodanlus näeb sel
les abiwäe juuretulemist Jngiiie kõmmu
nifilikule parteile ja sellest ka see karjumine.
Inglise töörahvas on astunud unele
võitlusteele. 600 tuhat proletaarlast on
valmis juba otsustavat võitlust alustama.
Ainult nende kokkutulek on lõhe löönud
II Internatsionaali, on lõdisema pannud'
J- glise kodanluse. Kuid tegevus alles algab!
K. T.
järgnewa kõne ette luges ja pääle viimast
sõna saalist wälja jooksis. See kuulus kõne
oli järgmine tõlkes nr. 15.,
20. jaan. 1905 a.).
„Mina kutsusin teid selleks, et teie mi
nult isiklikult minu sõnu wöiksite kuulda
ja seda otsekohe oma kaaslastele edasi
kõnelda. Kahetsemisewäärt juhtumised
segaduste kurbade, aga ära hoida wõima
tule tagajärgedega, et teie ennast äraand
jäte ja meie kodumaa waeulaste poo>t
eksitusesse ja pettusesse lasksite wiia. Kuna
nemad teid üleskutsusid minule palwekirja
teie tarwituse asjas ära andma, kihutasid
teid mässule minu ja minu walitsuse
wastu. Kuna teid wägiwallaga ausa töö
juurest ära kisti sel ajal, kui tõsised Wene
inimesed ühesmeeles ja raugemata meie
wi'a wälise waenlase wõitmiseks kaasa
peawad töötama, ärritawad ainult tõrku
mised ja mässulised koosolekud ilma tööta
rahvahulka niisugusteks korratusteks üles,,
mis riigiwõimu on sundinud ja ikka alati
sundima saab sõjawäge appi wõtma. Selle
tagajärjeks on tingimata ilmasüütad
ohwrid. Ma tean, et töölise elu mitte
kerge ei ole ja selles palju parandada ja
korraldada tuleb, teil olgu ka kannatust.
Ise oma südametunnistuse järele saate aru,
et tarwis on õiglane olla teie peremeeste
wastu ja meie tööstuse tingimusi silmas
pidada. Mässulise salgaga aga minule
oma tarwidusi teatada, on kuriteolik. Omas
hoolekandmises tööliste .eest saan mina
muret kandma, et nende seisukorra paran
damiseks kõik, mis wõimalik on, ette wõe
takse ja edaspidi neile seaduslikul teel
küpseks saanud tarwituste asjus kindlaks
teha. Mina usun tööliste ausate tund
muste ja nende wankumata usalduse sisse
minu wastu ja seepärast annan mina
neile nende süü andeks. Nüüd minge
oma rahuliku töö jun e ja astuge ühes
oma seltsimeestega tegevusesse

Leningradi organisatsioon on kindel, et
W. K. P. 14 kongress täielikul üksmee
lel teeb tarvilised organisatsioonilised jä
reldused, mis tahtmata meie ette kerkiv d
sm. TrotSki parteiwastaltsist leisutohast —iseäranis aaa kir a iseloomust, mille TrotSki
15. jaan 1925 a. saatis W. K. P: täis
kogule ja milles sm Tlvlskl täielikult jät
kab oma enamluse was.alise seisukoha rö
hutamist.

Nõukogude maalt.

Gregorij Zewsejewitsh Sinowjew
Kommunistliku Internatsionaali täidesaatva
kom tee esimees, Leningradi tööliste ja talu
poegade saadi ute nõukogu esimees, W. K. P.
keskkomitee poliitbüroo liige-

teiga külg-külje kõrval haridustöös, mis
on ainsam õige tee üleilmseks eduks.
Umbes samas waimus terwitab kong
ressi ka sm. Bogd a n o w Leningradi
kooliõpetajate nimel. Neile vastab sm.
Sinow j e w.
Konwerentsi päevakorda tuleb sm. S i
nowj e w i aruanne, mida järgmises
numbris toome.
Kubermangu Parteikonwerentsj re
solutsioon sm. Sinowjewi aruande
21. Leningradi kubermangu W. K. P.
(enamlaste) konverents kiidab täiesti hääks
W. K. P. Keskkomitee tegewuse ja saadab
oma palawa tervituse meie partei staabile.
Ühinedes W. K. P. keskkomitee ja kesk
koutrollkommisjoni ühendatud täiskogude
istangu resolutsiooniga sm. Trotski wälja
astumise kohta, 21. kubermangu konverents
iseäranis tervitab keskkomitee hiilgavat
hoogtööd katsete wastu ümberwahetada
leninismi trotskismiga.
Aidaku teid jumal".
Sellele järgnes teine täiendaw wöte.
29. (11. weebruaril) jaanuaril nimetati
Peterburi tööliste rahutu meeleolu põh
juste uurimiseks kommisjon senator Schid
lowski juhatusel. Selle kommisjoni tege
wusest wöisid ka tööliste esitajad osa võtta
ainult neist koosolekutest, kuhu neid kutsuti.
Töölised wöisid oma esitajad walida. Wa
limiseõigus oli suuremate wabrikute meestöö

listel, kes oli üksaasta wabrikus töötanud
ja üle 25 aasta wana. Kuid töölised sead
sid omalt poolt nõudmised üles:
1) isikupuutumatus ja täielik sõnawaba
dus kommisjoni liikmetele;
2) tööliste esitajatele luba anda osa
wõtmiseks kõigist koosolekutest;

3) täiendawad walimised wäiksemates
töökodades;

4) kommisjoni aruanded wõiwad ilma
tsenseerimata lehes ilmuda;
5) wiibimata kõik pääle 9. (22.) jaa
nuari sulutud „Wene wabrikute jä tehaste
tööliste ühisuste" l l osakonda awada ;
6) wabastada kõik töölised, kes arretee
ritud pääle 1. jaanuari;
7) nende tööliste isiku- ja korteripuu
tumatus, kes kaebawad oma häda.
Kui Schidlowski teatas, et neid nõud
misi on wöimata täita, siis boikoteeriti
tööliste poolt ülewalpool tähendatud kom
misjoni. Walimisi toimetati 9. jaoskonnast
ainult kahes. Ning 20. (5. märts) wee
bruaril tunnistati see sündides surnud kom
misjon lahtilastuks.
Edasi toon siin weel ühe huwitawa do
kumendi, mis kõlab järgmiselt:
«Püha Sinodi läkitus 9. jaanuari
sündmuste kohta'
„Kõige häbistavam on see", kirju
tatakse selles läkituses, et neid korratust
kutsusid ellu Wenemaa ja seltskonna korra
waenlased oma äraostmistega.

Mäletuskuju Leninile.
Wenemaa a'a!oo muuseumis awati pi
dulikult mälestuskuju ülesseadmine Leni
nile.
Ametühisusteft wäljaheitmise kord.
Metallitööliste ametühisuste keskkomitee
awaldas uue eeskirja ametühisusest wälja
heitmise kohta. Seadusli ult tehakse kiud
laks, et väljaheitmine wõib sündida ainult
laialisel tööliste koosolekul, tööliste kong
resstl ehk konverentsil. Omavoliga amet
ühisuste orgaanid wäljaheita ühisusest ei
saa Selleks puudub neil sellekohane
õigus.
Matalltööstuse walmistuspro
grammi suuremineRahwamajanduse kõrgema nõukogu and
metel on viimasel ajal tuntavalt suure
nenud nõue metalli ja metallosjade järele.
Iseäranis nõuawad metalli talupojad.
Seda tähelepannes otsustas walitsus me
talltöösmse walmistusprogrammi suuren
dada 15% wõrra. Esimeses järjekorras juu
rendatakse masinaehituse programmi. Ühes
sellega vähendatakse masinate sissevedu
väljamaalt.
Kaewanduse töõlepanemine.
Jekaterinoslawist saadud teadetel on
kavatsus ühenduses wäljamaale müüdud
6 miljoni puuda margantsi mulla ja weel
kawatsetawa 12 miljoni p. müügiga tööle
panna kolmas Pokrowski kaevandus.
Elektrijaam Lenini mälestuseks.
Lenini surma aastapäewal lasti Tshia
turis käima 500-hobusejõuline elektrijaam.
40 puhkepäewikut
Irkutskist teatatakse, et Mõsowski tööli
sed korraldasid 40 puhkepäewikut Puhke
päewikute sissetulekutest ehitati Lenini mä
lestuseks rahvamaja. Maja awawisest
wöttis osa üle 1500 töölise.
Suured summad olid saadetud nende
poolt, et sünnitada meil kodusõda, et töö
lisi töö juurest ära meelitada, et seega
maa- ja merejõudude Kaugesse Idasse saat
mist segada, tegewa sõjawäe warustust
raskendada ja seega Wenemaa pääle tõm
mata äraarwamata wiletsust."
Huwitaw sarnadus wäljamõeldud süü
distustega .Lenini kullasaamisega Sak
samaall."
Nüüd kuulame, mis tööstuse intelligents
ütleb: weebruarikuu esimestel päewadel
anti 198 insineri allkirjaga teadaanne
ministrite komitee esimehele S. Wittele,
kus muu seas öeldi, et meie tööstus on
sellesse ajajärku jõudnud, kus peab töölis
tel õigus olema seaduslikul teel ise oma
asju otsustada.
Toon weel mõned teated 1905 aasta
esimese weerandi W. sotsiaaldemokraatia
tööliste partei tegewusest, mis annab pildi
sellest tegewusest, mis oli teaduslikul sot
sialismil sel ja sellele järgneval ajal, kui
„politseiline sotsialism" waremetesse pude
nes.

Ulewenemaaliselt laotati 1905 aasta
1. jaaniarist kuni 1. aprillini laiali 280
lendlehte 687.620 eksemplaaris, kuna 1.
aPr- —1« juulini 1905 a. laotati 194
lendlehte 1.887.745 eksemplaaris (lend
lehtede arw ei ole kindel, sest palju
des aruannetes on ainult eksemplaa
ride arw tähendatud, kuna lendlehtede
arw tähendamata jäetud), seega kaswas
eksemplaaride arw 176 prots.
Seega saame täielise pildi, mis näitab,
et „werine puhkepäew" ei läinud kasuta,"
vaid oli üks õpetund, mille eest proleta
riaadil kallist hinda tuli maksta. Seda
aega wõib julgesti werstasambaks nime
tada, sest sellele järgnew Oktoobrirewolm
sioon näitab selgesti, et „rahulised" uuen
dajad jäid ilma töörahwa hulkade toetu-
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= Eestlased S. U. W. Liidus.

Kultuur - hariduslik töö
Eesti asundustes.
Klubi, haridusmaja, punane nurk on hariduse laialilaotaja ja
töörahwa ümberkaswatamise keskkoht.
Hariduse abil rajab töörahwas tee paremale tulewikule.
Töörahwa kultuurilise tasapinna tõusmisega sammume
kindlalt sotsialismile.
Milles seisawad põhjused?
Trotski kr. Meduschi wallast. Mana Buura asundusest, (Leningr. kub.).
Meile kirjutatakse säälsetest elu-oludest,
mis asunduse pääle õige musta wärwi an
nab. Kuna asunduses üle 1300 eestlase,
kus hulgas hulgake kaunis arenenud jõu
dušid, niisama kool ja klubi, ja ei suudeta
ometi ajaga sammu pidada. Koguni was
tupidi usuliikumine laieneb, samogonni
joomine suureneb, kuna klubi hinge waa
kumas. Kõigile neile paisetele seltsib weel
teraw wahekord asunduse ärksamate seltsi
meeste wahel. Mille arwele kirjutada sar
nane nähtus?
Kahtlemata nende arwele, kes asundu
ses midagi ära teha wõiksid, kuid eneste
wahel „kana kitkumas". Kus eesrinnas
käijate tööliste hulgas üksmeel puudub, on
igasugustel ebanähtustel waba tegewus
woli. Meie küsime: mis teewad õpetaja
Tuur, klubijuhataja Ossip, Meerino ja
teised ärksamad tegelased? Miks lastakse
usumäratsus isegi kooliealiste laste sekka?

Leningradi tnb.
Haridustöö edeneb.
(Lamme asundus, Trotski kr.).
Noored, ühinege klubi ümber!
Asunduses edeneb kultuur-hariduslik töö.
1924 a. ehitasid asunikud omal kulul Ha
ridusmaja, millest kõik asunikud osa wöt
sid.

Klubi ruumides, töötab kool ja klubi,
ning näite-, majanduse-, laulu- ja poliit
ring. Wiimase tööd takistab kirjanduse
seta. Seda näitab ka Gaponi uuesti il
mumine Peterburi, et uuesti hakata töö
lisi organiseerima. Kuid töölised paljas
tasid teda halastamata, iseäranis tegew
oli selles suhtes tööline Petrow, endine
Gaponi parem käsi, kes tegi kindlaks, et
Gapon sai Wittelt 30.000 rubla „Wene
wabrikute ja tehaste tööliste ühisuse"
osakondade kinnipanemise eest „k ahj u
tasuks". Seda raha sai A. J. Mat
juschinski Gaponi wolitusel, kuid andis
ainult nimetatud ühisuse juhatusele esi
mene kord 1.000 (tuhat) rubla ja teine
ning kolmas kord (kummagil korral) 3.000
rubla, kokku 7..000 rubla, kuna 23.000
jäi Gaponile. Kui Petrow küsis isiklikult
Gaponilt seletust, siis wastas Gapon, et
tema oli sunnitud seda raha seepärast
wastu wõtma, et walitsus ühisuse uuesti
awamiseks enam luba ei annud. Teine
kord ütles ta, et Witte pakkus talle
30.000 rubla, et ta sõidaks wäljamaale
ja ei teeks kära ühisuse kinnipanemise läbi
saadud kahjude nõudmise suhtes.
Pääle selle loetakse Gaponile patuks, et
tal oli wõimalik olnud Londonis saada
40.000 rbl. jne.
Gaponi äraandliku poliitika tagajärjel
poos üliõpilane Ruthenberg (praegu inse
ner, end. sotsiaal-rewolutsionääride par
tei liige), ühes Gaponi endiste poole
hoidjate töölistega Gaponi 1900 a. ap
rilli lõpul Oserkis üles.
Toim. märkus. Küesolew kirjatöö on
kirjutatud 1921 a., kui autor tolleaegses
kõrgemas parteikoolis õppuriks oli. Kirja
töö pidi eriraamatuna ilmuma, mis aga
paberipuudusel teostamata jäi. Et 9.
jaanuari «sündmuste kohta Eesti keeles õige
Mähe materjaali on, awaldab toimetus
selle nüüd, 9. jaanuari 20-ne aasta mää
lestuspäewal.

Kas tõesti puuduwad abinõud nende pa
hede wastu wõitlemiseks? Bugri asundus,
mis omal ajal kaunis kõrgel kultuuri jär
jel seisis, ähwardab asunduste hulgast wii
maseks jääda.
Bugrilased! Ütelge oma sõna.
Üldiselt on maal praegu kultuuri- ja hari
dustöö hoogu wõtmas. Bugri teeb aga
wähjakäiku. Miks ei kõla Bugris enam
ühine laul? Miks suri laulukoor? Miks
häwines näitetrupe? Miks puudub aja
lehtede sõprade ring?" Mis on bugrilaste
eesmärk, kuhu püütakse? Wõi maetakse elu
ja oodatakse wiimast päewa! Meie looda
me igatahes, et kohapäälsed tegelased Tuur,
Pääro, Meerino, Ossip ja teised oma jõu
du koondawad ja otsustawale wõitlusele
asuwad, et bugrilasi wiimase langemise
eest hoida. Bugri ei ole kusagil Sberi tai
gas, kus kultuuritöö wõimata oleks. Kuid
ka taigas tõuseb uus elu .. . —ite

kui süda svowis, kuid siiski waadates
tagan nende päcwade pääle, on nagu kahju
kasuta kadunud ajast. Mitte ükski asutus
ei hoolinud selle eest, et eestlastele neil
päiwil mingisugust mõistlikku, kasulikku
meelelahutusi anda.
„ Maamees".
Lastepidu
(Nurme asundus, Tosno lähedal).
Puhkepäewal, 4. jaanuaril korraldati
kohaliku kooliõpetaja eestwõttel Eesti-Nurme

koolis lastepidu.
Pidu algas deklamatsiooniga, mis laste
poolt üksikult ja kollektiiwselt ette kanti.
Pääle deklamatsioonide järgnesid näi
dendid ja „Leib", laste näi
dend laulukoori ja tantsuga. Mõlemad
näidendid õnnistasid kaunis hästi ja jät
sid päältwaatajatele kaunis hää mulje,
iseäranis wiimne näidend „Leib", mis oli
kaunis mitmekesine ja sisurikas ja wastas
oma sisu poolest praeguse aja kompleks
programmile.

Lõpuks korraldati laste ringmängud ja
laste jalakecrutus.
Pidul olijad lahkusid hääs meeleolus,
mida jääb soowida ka edaspidi.
Päältwaataja.
Nowgorodi kub
Mustade jõudude kihutustöö
tagajärjel.
(Bugri asundus, Waldai kreisis).

LaSte koolitööde wäljanäituse
rüüstamine.
Kool töötas 17. now. kuni 1. detsembrini
ning halwade ruumide tõttu seisis jälle
10 päewa. Üldse töötas kool 1924 a.
puudus. Lauluringis tuleks eriti noortel jooksul 25 päewa kahe koolitöölisega. Ul
tähelpanu juhtida ajakohaste laulude wäl disest laste arwust käis koolis 22,0 prots.
jawaliku pääle.
Waatamata lühikese koolitöö aja pääle,
Niisama ilmub klubis üks kord kuus
suudeti läbitöötatud teemade materjaali
seinaleht. Seinalehe tööst wõtawad osa dest luua laste koolitööde nurk.
rohkem meesterahwad ja noored, kuna nais
Neist lõodest sai wäljanäitus korralda
seltsilised sest asjast kõrwale hoiawad.
tud. Pidu algul, kui meestel oli tuju
Klubis peetakse loosolekuid ühiskondliste wiimase kraadini tõusnud, lendas kooli
küsimuste alal ja on awatud lugemis
toast tui katk läbi. Bugri meeste poolt
tuba.
sai koolitööde wäljanäitus täiesti rüüsta
Asunikud ei ole weel loobunud usust' jä tud, seintelt plakaadid puruks rebitud jne.
kahjuks leidub sarnaste hulgas ka mitmeid'
Milleks lugeda sarnast nähtust? Kas
noori.
kulakute, kirikumeeste wiha awalduseks
Noored, ärge laske endid usust eksitada. kooli wastu? Wõi on Bugris „rewolut
Tulge klubisse, sääl wõite endid arendada sioon" alganud? Terwe külanõukogu oli
ja leiate mõistlikku lõbu. K. T.
korda pidamas.
Sarnast bugrilaste inetut teguwiisi
Rahwamaja peab punase nurga
wõib seletada ainult samogonni ajajate
pooletera pääl.
ja usuhullustajate kihutustööga.
(Remja wald, Tompi kr.).
Ärksamad ja arusaajamad bugrilased
Eestlaste wäliskooli töö on armetu mi peaks sarnastele mustade jõudude wälja
letsates tingimistes. Pääle wäikese kirjan astumistele piiri panema.
Bugrilased, pidage meeles, et ainult
duse wanawara, mis praegu „liikuma raa
kool
aunab teie lastele haridust.
matukoguna" (!) Kudrowa punaselnurgal
Koondage endid kooli ümber, toetage
tarwitada, ei ole terwes wallas ühtki uue
teda. Ronk.
mat eestikeelset raamatut leida. Chef
saadab 1200 eestlasele terwelt 2 eks. „Eda
sit". Muud midagi pole seniajani saadud.
Kudrowa enamarenenud noored, kes en
Leningrad.
did punase nurga ümber koondanud, kawat
sesid seda wäärnähtust pidude sissetulekuga
Mälestusöhtu.
osaltki kaotada. Asuti tublisti tööle. Porist
21. jaan. pidas Eesti lastemaja kalli
ja wihmast hoolimata käidi 6 wersta ta juhi sm. Lenini mälestuspäema.
gant proowidel. Korraldati Remja rahwa
Pääle miitingu osa ja kohaliste kõnede
majas taks pidu Kuid snn tuli takistus wõeti wastu aupioneerideks sm. H. Pöö
säält, kus seda kõige wähem oodati. Rah gelmann ja G. Teiter.
wamaja wõttis esimese pidu sissetuleku en
Pääle seda näidati lastele udupilte
dale ja „ kinkis" Kudrowa koolimajale 3 sm. Lenini elust ja 1905 a. sündmustikust.
naela sindlinaelu. Teise pidu sissetulekuga Lõpuks oli ühine theelaud. —i—
saadi suure kauplemisega niikaugele, et see
kord saaliüüriks ainult (!) 50 prots. wõeti.
Leningradi kub.
Kudrowa noorte töö sattus selle tõttu ras
Kelle käes on ühiskondlik
kesse seisukorda, sest pääle rahwamaja teisi
warandus?
piduruume ei leidu. Tulge appi, kelle ko
(Kudrowa asundus, Tompt kr.)
hus appi tulla on. Läbikäija.
Juba enne sõda ostsid asunikud ühiselt
mitmed põllutöömasinad. Nendel puudus
Aega tuleks kasulikumalt ära
järelwaataja ja nõnda kadus üks, nimelt
tarwitada.
sorteerimise masin.
(Tolmatshewi wald. Luuga kr.).
Nüüd on kuulda, et see masin on
Tänawused jöulu ja uueaasta pühad.
„Babusinos" asuma Jaan Kulbergi käes.
Seda asja tuleks järele uurida.
Meie maamehed peawad mõlemist kalen
Kudrowlane.
drist lugu unest ja manast. Seepärast
Toimetuse
järelmärkus.
Knd
pühitseti aasta wahctusel suuremaid pühi
kahekordselt, mi et punaste tähtpäewade rowlased asutagu masinatarwitajate ühi
ja Jiniste esmaspäewale" arm musta sus. Siis wõiwad nad masinaid ühiselt
tähtpäewade armu kaugelt üle lõid. Lõlm tarwitada ja ..kaotsi" läinud masina
ja nalja, ning õlut ja kalja oli niipalju. pääle õigust otsida.

Pöhja-Tiiiina kub.
Ka meil tuleks edasi sammuda.
Mne wäike kula aiub 8 wersta Opaa
rinost põojaeoole. Siin on 10 asunikku,
nendest 3 wenelast.

Haritus on wäga madalal järiel. Koo
lift suuremat lugu ei peeta. 10 laosest täib
ainult 3 koolis. Käib 1 eks. „Etasit".
Lugupidamises on samogonn. Selle wab
rikandiks on üks kõige usklikum asunik
W. Kibu.
Asunikud peaks otsustama, mis on kasu
likum, kas samogonni joomine wõi osawött
loengutest ja muust ühtekcudlikust lööst.
Kulutage par m kopikad kirjanduse muret
semiseks. Samogonni wast a n e.
Tweri kub.
Waja beita kolikambri
(Afanasjewo asundus).
Teisel jõulupühal korraldati „Karl
Marxi" nimelises klubis piduõhtu. Ilmu
nud oli kohaliku ja kaugema m.ilitsa wöimud,
walla täidesaatwa komitee esimees ja
külalisi Petrowast.
Löõtsmooniku saatel algab tant. Saali
täidab tolm . ..
Nn peetakse meil jõulusid. Soowitaw
oleks, et sarnased jõulud wiimasteks jääk
sid. Siis oleme „Karl Marxi" nimelise
klubi liikmete wäärilised. M. K.
Kaukaasia.
Mälestuse jäädwustamisekS.
(Salme asundus).
Salme asunduse 40 aastase 'kestwuse
pühitsemise pidul otsustati ehitada prae
guse rahwamaja juure kahe ruumiga hoone:
üks raamatukogule ja teine lugemistoale.
Ehitus kawatsetakse läbi wiia wabatahtlik
kudest annetustest. Ülesande teostamiseks
waliti wiieliikmeline kommisjon.
S u l e w.
Baschtiiria.
Uurallased, ärge jääge maha.
(Abdresäki Eesti asundus.)
14. now. 1924 a. sai meie asunduse
üldkoosolekul „Haritute seltsi" asutamise
mõte ülls wöetud. Säälsamas kirjutasid
esialgu kohe 32 isikut liikmeteks. Säälsa
mas waliti ka 5-liikmeline eestseisus, kelle
kohustuseks on seltsi tegewust juhtida Ot
süstati asutada näite-, põllumajanduslik ja
kirjanduse ringid, milliste tegewuft praegu
weel naha ei ole. Üldse ei wõi seltsi hää
edu pääle rõhutada, sest seni siinne noor
sugu, kelle õlgadele seltsi töö pääasjalikult
langeb, ei ole weel midagi tõsist suutnud
korda saata (pääle samogonni joomise, mis
wäga „tõsine" on) pääasjalikult seepärast,
et puudub sõprus ja üksmeel.
Abdresäklased, ühinege oma hariduieseltst

„Wabaduse" ümber ja asuge kiiresti tööle.
Muidu jääte kõige wiimasteks eestlasteks
S. N. W. Liidus. U u r a l l a n e.

Wäiksed märkused.
(Krojewski mõisas, Moskowski wallas,
Tompi kr.).
Teisel jõulupühal oli määratud Kra
jewski mõisas eestikeelse näidendi ettekanne.

Mõne näitleja mitteilmumisel jäi ette
kanne pidamata. Selle asemel pani kohalik
raiooni ülem suurepäralised warrud toime
õlle ja samogonniga. „Püha"ristimist
mana kombe järele toimetas papp Ruudi,
Laptomitsast.

Pääle hariliste talituste algas tants,
kus tarwimsele wõeti isegi rewolwrid.
Seltskondlik tegewus sisaldub näitemän
gude toimepanemistes. Teisi ringe ei ole.
Maksude maksmine sünnib wisalt.
Kooperatiiw töötab keskmiselt, kuid kut
sumatud margad on sagedased külalised.
Usupooldajad on suurem osa asunikkudest.
Aeg oleks manad äraiganenud kombed
maha jätta. Rändaja.
Nowgorodi kub.
Huntide rööwteod.
Need kriimsilmad sünnitawad palju kahju
Danilewski lreisi asunikkudele. Murdsid
paljudel asunikkudel wiimased lambad ja
häwitawad mliwilia. Kohalistel wõimudel
tuleks rõhku panna nende rööwikute häwi
tamisele. Külaskäija.
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Noorte elu.

Leningradi teated.

Leningrad.
E T Ülikooli noorte aaStapäew
E. T. Ülikooli V. L. K. N. U. kollek
tiiv saab 14. veebruaril 5 aastat vanaks.
Kollektiivi büroo kavatseb tähendatud
päeva ka sellekohaselt läbi viia. Eraldati
walja 11-liikmeline aastapäeva korralda
mise kommisjon, kelle liikmeteks on ka üli
kooli öppurkonNa mitmesuguste organisatsi
oonide esitajad. Tunnistati tarvilikuks
noorte kollektiivi ajalugu kokku seada, millist
edaspidi, kui ainelised võimalused lubavad,
kas või eriraamatukesena wälja anda.
Pöörati sellekohaste paberitega V. L. K.
N. U. Eesti sektsioonide keskbüroosse ja
Leningradi kubkomi Eesti sektsiooni, et
viimased omalt poolt meie eestlaste-noorte
ühe vanema kollektiivi 5. aastapäeval
selleks teatud ettevalmistustöid ta omalt
poolt teeks. Juubeli-õhtu korraldatakse
jaanuari lõpul või veebruari algul.
J. M.
Agit prop kollektiiwi ülesannetest.
Mie Eesti noorsool on organiseeritud
agit-prop. kollektiiv, kes jätjekordseid istan
guid peab W. Kingissepa nimelises Hari
dusmajas. Ringis tegutsevad terve rida
noori. Ring on pidanud pääle organitsatKoonilise koosoleku übe istangu, kus arutu
sel oli: Lenini juhtmõtted noortele.
Et sarnase koUeksiiwi järele suur vaja
dns, on arusaadav, seda enam kui arvele
võtame jõudute puudust, mille kasvatajaks
nimetatud kollektiiv tabab olla ja on. Koi
lektuwil on kindel programm, mille järele
ta oma tööd ka edaspidi saab rajama. Kol
letteivi ülesanne on kasvatada bästi polii
liselt arenenuid seltsimehi, kes edaspidi võik
sid kasulikud olla selle suure ül sehitustöö
jt.ures, milles tegutseme praegusajal.
Amd meie kollektiivil ei tuleks mingil
tingimisel piirduda ainult aruannetega, refe
raalidega jne., vaid meil tuleks iga läbi
arutatud küsimuse kobta vastav materjaai,
j. o. põhilaused kokku seada. See on taktis
esiteks seepärast, et meie noored jõud har
jukfid kirjalisi töösid tegema ning teljeks
oleks see alaljääfawaks ntatcrjaalifs, mida
võime kasutada meie kollekttiwitele
maal.

Wötame näiteks: wiiakte morn tahtis
hoogtöö läbi, aga materjaati ü e ehk teise
hoogtöö küsimuse kohta on kolitud».! üpris
raske saata, seda enam Eesti keeles. Meie
agit-prop. kollekliiwi üheks ülesandeks peab
olema vastavate niabrjaalite kokkusead
mine, väljatöötamine. Malerjasttte välja
töötamine määratakse ühele seltsimehele, kes

jarnaicd välja tõotab ning siis see aglt.prop. kollekt'iwis üldiselt läbi vaadatakse,
uii peavad toimetama kõik lükmed järje
kordselt.

Etasi on praegu kawatsusel, kui selleks
aineiisi wöimalusi laadakse, kirjastada W.
L. K. N. P. programm ja põhikiri. W»i
mast tuled Wene keelest töltida Eesti keelte
ning sie nõuab eeltöösid.
Viii siis pääle üldiste tööülesannete peame
omale päewakerta wötma dädali'emac noorte

töösse puutuwad küsimused n ng neid lähen
dades suudame kollektiivselt adikS osta maa
noorte kasvatustöös. Usun, et küsimus
siiski tähtis ning agit-prep. koUektiiwi tilk
mcd oma arvamistega kidstd pole.
Lexi.

Haigete saatmine knrortidesse.
25. jaan. alates algab haigete järelwaa
tus ja ettevalmistus sanatooriumi ja ku
rortidesse saatmiseks kevadel ja suvel.
Järelwaatus sünnib arstide kontroll
kommisjonide, ambulatooriumide ja arsti
mise punktide kaudu ning peab lõppema
15. aprilliks. Haigeid ei vaadata mitte
üksi järele, watd selgitatakse põhjalikult
välja missugusesse sanatooriumi ehk ku
rorti arstimisele tuleb saata. Üldse waa
datakse järele 40.000 kinnitatud, - iga
kuu 20 000.
Endise Stoljärowi saapawabriku
käimapanek
Asuti endise Stoljärowi saapawabriku
uuendamisele. Vabrikusse koondatakse tõik
õpe-walmistuslik töö, kus töötab 307 töö
list ja õpilast. Vabriku kool laseb wälja
350 paari saapaid päevas.
Trahwiraha alandamine.
Elanikkude ühisu'e raiooni konverentsil
toonitati, et trahviraha on liiga kõrge,
mida võetakse neilt, kes arveid pole ära
õiendanud vee eest, määratud ajaks.
Kubermangu täidesaatev komitee ot
süstas trahviraha alundada kahekordselt.
Nüüd poo»e protsendi asemel võetakse
üks neljandiks protsenti.
Saadetused ettenäitajale.
Tänasest päewast alates Leningradi
posuwalitsuses ja kõigis linna posti-te
legrafi osakondades võetakse wastu ja
antakse pakkisid wälja ainult ettenäitajale.
Saadetust antakse wälja ühe dublikaadi
ettenäitamisel ühes kuulutusega.
Maaaluse raudtee ehituse ettewal
miStus Leningradis.
Eila arutati kubermangu kommunaal
osakon »a tendusliku-tehnilises nõukogus
maaaluse raudtee ehitamise küsimust Le
ningradis. Kiire Leningradi kasw kahe
aasta jooksul näitab, et lähemas tulevi
kus ei ole linna raudteed suutelised enam
rahuldama rahva nõudeid. Tramwaide
weo kergendamiseks on maaaluse tramwai
liini ehitamine möödapääsematu.
Teaduslik-tehniline nõukogu otsustas
uue betoni kanalisatsiooni ehitamiseiöö
asjus läbirääkida linna tramwai walitsu
sega, et betoni kanalisatsiooni ei teeks
takistusi maaaluse raudtee ehitamisele.
Leningrad kaswab.
Kubermangu statistika osako> na and
mete järele 1. jaan. 1925 a. on Lenin
dradis elanikke 1.276.000 inimest. Uhe
aasta wältel kaswas Leningrad nii sündi
nute kui ka sissesõitnute kaudu 139.000
inimese mõrra.
Iseloomustamaks jooneks Leningradi
elu karakteriseerimise alal in see, et sure
muse arm on paliu wähem ennesõjaaegsest.
1924 a. sündis Leningradis 32,5-17 ini
mest' s. o. iga tuhanda immese pääle tuli
27,5 sündinut. Aasta jooksul on surnud
19.493 inim. Sellega on sündimine sure
wuiest palju suurem.
Kuni ilmasõjani näitas suremus Lenin
gradis 21,8, kuna nüüd ainult 16,5. Klii
matised ja teised looduslikud tingimused
on Leningradis mähe soodsad. Kuid Le
uini linna ehitamiseks on esiplaanile säe
tud masse huwid, masse eest hoolitsemine,
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ning ülesehituse juures tegutseb masse
ise, selle tagajärjel pidutseb elu surma u.e.
Leningrad pühitseb alles oma esimest
aastapäeva ja neid saavutusi, mis võidetud
oma vaenlaste üle nagu: harimatus, külge
hakkavad haigused, sotsiaalsed haigused jne.

Leningrad, mis enne oli külgehakkavate
ja teiste haiguste vastuvõtte kohaks, os
kas end lahti raputada mille
järele isegi mälestus neist kaob. Nüüd on
ehitatud tiisikuse vastu võitlemise punktid
ning selle eeskujul ehitatakse punktid ka su
guhaiguste jaoks.
Sel aastal kündis Leningradis 32.547
inimest ja peaaegu kõik said abi ema- ja

Õiendus.
„Edasis" nr. 7, 9. jaan. 1925 a. il
munud sm. Ilabu loengu kohto
Oktoobrirevolutsioonist on trn
bitub 43 reas: „ka Marx ütles, et aja
loo arenemise käik läheb ajajärkude kaupa,
kuid ei tee hüppeid".
Peab oirma: 17. aastal maalasid
wähemlased veebruarirevolutsiooni pääle
kui lõpuliku revolutsiooni pääle Vene
maal, mis kodanlift korda kindlustab.
Nemad põhjendasid ka Marxi pääle, õel
des: et arenemine läheb ajajärkude kaupa,
kuid ei tee hüppeid. Kui enamlased näi
tasid, et Marxi õpetuse järele oa hüpped
täiesti võimalikud, kui selle silmapilgu
jõudude vahekord setteks võimalust annab.
Näit.: Venemaal, kus proletariaat on
Väljaarenenud üle kodanluse pää, ei või
veebruarirevolutsioon kodanluse rewolut
siooniga lõpptda, sest see oli ajalooliselt
hiljaks jäänud ja pidi paratamqta pro
letaarseks revolutsiooniks üleminema.
Säalsamas 5 rida allapoole trük tud
ott: Sm. Trotski pooldas sots rewolut
siooni ning proletaarset diktatuuri talu
poegade suhtes, kus tuleb esimesi kasutada
proletariaadi huvides, luua tööliste ja
talupoegade demokraatia.
Peab olema: Permanentses rewo
lutsioonis, kus proletariaat diktatuuri
maksma pan?b ja sotsiaalset korda teos
tab, kuid tööliste ja talupoegade dikta
tuuri loosung pääle weebruarirewolut
siooni oli üks osa enamlaste seisukohast,
kuid mitte Trotski oma.
Toimetusele saadetud kirjandus.
Mälestused Leninist, Eesti Kir
jastuse Uhnns, Leningrad 1925 a., 72
lhk., hind 30 kop.
N. Lenin (W. J. Uljanow) |tsit
kognde Mabartik, Eesti Kirjastuse
Ühtsus, Leningrad 1925 a. 32 lhk, hind
15 kop.
N. Lenin (W. J. Uljanow) Too
listeklaso ja talnrahwas, Eesli
Kirjasiuse Ühisus, Leningrad 1905 a. 24
lhk., hind 12 kop.
John M. Singe Kangelane. Ko
möödia 3 mes vaaimes. Tõlkinud W.
Rätscpp. Eesti Kirjastuse Ühisus, Lenin
grad 1925 a. 86 lhk-, hlnd 75 kop.
Klussttvõitlus nr. 48. Kommu
nistliku Internatsionaali Eesli sektsioon,
Leningradis 1925 a. 28 lhk., hind 15 kop

.Töö ja Teadus"
(<nd. „Kündja)
jne. paale tellimisi waetu
M. Kerbat.

rikkaliku sisu ja hulga ajakohaste piltide ja ilustustega.
94 lehekülge Hind 60 kop

Lofitsa wallaz
wõtab

.Gdafi"

Sl. HttUluNN, A. 'S
korras telifoni teel oma adrejs
talit. jele.

Leningradis, andke oma adress teada
selle lehe taliwsesse.

Puusep Adele ja Olesk Anna
kutsutakse Ees.i sektsiooni, SmoUtöi

wda nr. 104.

ma Ui s ..
" " maiks 96 /z „
juuniks 95» , .
?taet'perl:ngkd 9 rbl. 32 kop.
9 * 34 *
m 9 , 35 w
lr. *4'/* .
Prantsuse frangid 10 „ 25 „
Talupoja laen 9*' * "
1 wöidulaen \ rbl. 74 kop.
2 „ 76 .

Teadaanded.
Kolmapäeval, 28. jaan. kell 8 õhtul, on
Harmajas linna laulukovrioe ju ttide or
ganisaatorite ning klubide juhatajate nõu
pidamine kooride ühiste ülclinna.iste üles
astnmiste üle. Osa võtma kutsutakse:
Schneider. Torpan, Toomingas, Saviauk,
Obram, Eljas, Milt, Jkmelt, Karpa, Eljas,
Landov, Mägi, Stein. Luukas, p rtcikvo
li klubi juhataja ja lauluringi org misaator.
Haridusmaja juhatus.
Kolmapäeval, 28. jaan. kell 8 õhtul on
haridusmaja kirjandusringi istang. Päe
wakorras on lavastuse kokkuseadmine
Tuglase jutustusest .Hingemaa."
Organisaator
Reedel, 30. jaan aril kell 8 õhtu on
Õaridusmi ja puhkpillide koori koosolek.
Osa wötma kutsutakse kõiki koori kirjuta
nud ja uusi, kes puhkpille manguvad ja
kes tichawad weel mä> gima õppida uiug
edaspidi tahawad kooris kaasa mangi. a.
Pasunakoori organisaator Raud.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kolmapäeval, 28. jaan.
kell 8 „MaSsi jaht"
Vast. initruktor-organisaator
Täna teantrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„3cMfpaibÄa".

Akadeemiline riiklik draama teaater
wKorga enama fi npocHOTca".

Akadeemil riiklik wäitc ooperi teaater
.M.tHCi.afl Hoqb".

Riitlit suur draamateaater
„Anna KpHCTH*.

Rahvamaja
„Kopojib õoKca".

Punane teaater.
..ToßapHlU CeMHB.MOAHbIS".

Tennter ,lO ibix 3pHre eft".
«Ho 6ujio hh rpouia, ajiTbin»
Viuusitaline komöödia
„Mapima.u

Passash
H acemmfnu".

Vastutav toimetaja: K Treufe»dt.
Väliaondia: Eesti «irjastnie UdiiuS

trJdrtmSSäffl
- nr. 2, 25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" - Wastu

wöte iga päew kella 9—l ? b a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi
Praegusaja arstimisabinõud.

pääle tellimisi wasiu wastutaw
walla erqaniiaator
sm. SöödAjalehti wöib tellida ka järel
maksu Pääle.

Wee-elektrihaigemaja
Sn menst ja uul. nr. 5, tn. 3. &ötm

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kan eslus, hüsteeria, neura»

stecnla, halwatus, seljattnwus, jöue
tuS. Wastuwõtt kella s—y ghtu.
Teles. 212—31.

Snguorgaanide igakülgne arstrmm».,

Krihaigemaja/M-^
° hamba-,
Oudowa kreisis

Eduard Jaani p. Tihalane

Keskkassa kohustused veebruariks !0>»/» lsherw.

Ei pruugi teha palju ettekujutusi, kuid
lähemas tulevikus on Leningrad tervis
hoiu linnaks.

wõtab

..Oras"nr.2jBj

Eilane börje:

lastekaitse osakonnast.

Mtnbiilo p. t. artellis

I Poliitika, kirjandust, kunsti ja teaduse ajakiri £

Kirjawastused.
Adamson, Kwosita vald. Sarnaseid
sõnumeid meie ei tarvita. Võib olla,
leiate omas asundves midagi luwttina
mat. millel laiem ja üldisem tähtsus on.
Laur, Ldojevvst. Vauta eelmine
vastus. . .. „
Samagonni vastane, Opaarmost, kir
jutage.

kurgu., körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis AhaigK. tripper.
Wastuwötte tunnid .naladcl hom. k. 8
kuni öh. k. 9 3. Zuuli (end. S adowaja)
vul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

M. Ulskcr-ä«litmiii>
H. N. Wittun - ttolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras>
kejalgselele.sünnit jatclc.naistehaigu
sed jvella 10. homm. tum tella 7 õht

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.
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KusuktsKi tjaigtmaja
lei. 181 58. WaSr orm. kõikides spets.
r»sess ette ja asss> ntide poolt kella
lv Vwai. If.nt 'ella 10 ö!>t. 'ilaliied wno
õtb lnaistehajgused ja sünnitamine). AtaS

ilnrmairl mt.
" »!. Stfili» H tripper <«»„»•
Auauwöimttns >u elektris., tuum
«•9HWVIHUIIP hoarsttm. jn funftlf
d>> i b. k twm. k>dn.

VklSker<w!lltt»M linask
«it i asti i llgurele ia sünnitajatele*
naist, haigused, alatine irst. Moda.
waja uni., nr. 18, frt 3,iiSsekä'k doawift

