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Saksamaa faseistide paälik.

Lenini mälestusstäAv

Timukate Eestist.

wäljnmaal.
Idamaa rahwaste keskel.
Pariisist, 27. jaan. Pariisis wiibiw
Prantsusmaa asumaade töörahvas or
ganiseeris Lenini surma mälestuspäeval
ülisuure miitingu. Wastuwõetud reso
lutsioonis kriipsutatakse alla, et asumaade
orjad otsustasid kindlalt läbiwiia seda
sama oma juures, mis sm. Lenin ja
enamline partei S. N. W. Liidus.
Massilised miitingud Ameerikas
N e w - A o r g i st, 27. jaan. Aameerika
tööliste partei organiseeris Lenini surma
aastapäeval massilisi miitinguid kõigis
Ameerika Ühisriikide suurtes tööstuslikku
des keskpunktides.

Meksikos wiis kompartei rida tööliste
miitinguid läbi. Mitutuhat töölist andsid
sisse teadaanded soowiga komparteisse
astuda.
TööliSte leinakoosolekud
Helweetsias
Berliinist, 27. jaan. Helveetsia
kompartei organiseeris leinakoosolekuid.
Tööliste meeleolu on wõitluswalmis.
Kompartei lasi wälja töölistele üleskutse,
mille päähüüdsõnad järgmised on„Lenin
suri, kuid leninism elab" ja ~Üleilmne
rewolutsioon areneb võidukalt^.
Hästi tasutud „palwekiri".
Pari i s i st, 27. jaan. Ühenduses
Rahwasteliidu kommisjoni eelseiswa sõi
duga Mossnli (Jnglise-Türgi tüli lähen
damisels), Jraki kuningas Feisal püüab
altkäemaksude ja wägiwalla abinõude wa
ral sundida, et Mossuli suguharude juhid
allakirjutaks palwekirjale, mis Mossuli jä
taks Jraki walitsemise alla. Palwekirjale
kirjutasid alla wäike osa juhtidest.
Partisaanid rongi kollale
tunginud.
Warssawist, 27. jaan. Ostroshski
kreisis sõjariistus partisaanide salk tungis
möödaminewa postirongi kallale. Wöeti
kaasa kõik rahaline post. Politsei, kellele
aegsasti teatati, ajas kallaletungijaid taga,
kuid wiimased peitsid end ära ümberkaud
setesse metsadesse.

Silmakirja teenrid.
Londonist, 27. jaan. Tööliste partei
wõttis wastu resolutsiooni, milles süüdis
tab Inglise walitsuse imperialistlikku poliiti
kat Egüptuse ja India suhtes.
Plahwatus.
New-U o r g i st, 27. jaan. Eila
plawatas Los-Angelos suures malmiwala
mise tehases sulatamise ahi. Surma said
18 töölist, haawata bO ümber.

Tallinna jadamatöölktekz hakatakse
ainult nuhtifid wötma.
Siseminister jälle uue rekordi üles seadnud.
Missugused on Tallinna sadama piirid. „Keelatud piirkonnas"
elamiseks on sadama kapteni erilist tirjalift luba tarwis. Koi
gil sadamatöölistel tuleb nuhkide märki rinnas kanda.
23. jaan. awaldas siseminister Einbund
sundusliku määruse, mille Põhjal on ela
mine Tallinna sadama piirkonnas ilma
erilise loata keelatud. Tallinna sadama pii
rideks loetakse: Härjapää jõe pahem kal
las, alates jõesuust kuni Simeoni täna
wani, Simeoni tänawast kuni Mere puies
teeni, Mere puiesteest kuni Wana-Sadama
tänawani, Wana-Sadama tänamast kuni
Kalda tänawani ja Kalda tänawast kuni
mereni.

Sadama piirkonnas wõiwad töötada ai
nult need töö ettewõtjad, kellele sadama
kapteni poolt sellekohane luba wälja antud.
Sadama piirkonda ametisse ja tööle
wõtta wõib sadama kapteni loaga „ainult
kaine ja usalduswäärilise elukommetega isi
kuid".
Kõik sadama piirkonnas töötawad
töölised on kohustatud tööajal num
merdatud märki kandma, mille wormi sa
damakapten iga töö ettewõtja all tööta
wate tööliste gruppidele eraldi kinnitab.
Tööde juhid ja tööde ettewõtjad nn ko
hustatud esitama nimekirjad tööle wõetute
ametnikkude ja tööliste kohta iga päew sa
damakaptenile, juure lisades tööle wõi
ametisse võetu isikutunnistust, mis päe
wapildiga warustatud.

Pääseks.

Terwe wallawalitsus ametist tagan
datud
Wöru maakonnas olew Mõniste wallaWalitsuS on siseminister Einbundi käsukirja
põhjal selle eest ametist tagandatud ja
kohtu alla antud, et see ei ole „saladust
pidanud ja kogu walla rahvale walitsuse
kawatsusi töörahwa hulgalistest tapmistest
teatanud.

Eesti mõistab „Ogoneki" üle kohut.
Kuiwõrd Eestis kommunismi tonti kar
detakse, näitab järgmine tõeolu.
„Mospoligraafi". poolt antakse wälja
kahwatu mannetu-sisuta kord nädalas il
muw „Ogonet", mida ka Eestis laiali
laotada lubati. „Ogonek" nr. 49. ilmusid
ka Eesti kohta mõned pildid, millede awal
damine Eesti walitsusele aga nähtawasti
sedawõrd wastik oli, et ta,,Ogoneki"...
Eesti kohtusse andis ja ajakirja kaheks
aastaks sulgus, s. o. kähe aasta wältel
peab piiriwalwe selle järele walwama, et
ükski „Ogoneli" nummer üle traataedade

Doktor Knther»
Saksamaa uue walitsuse Pää. Uus walitsuS
moodustati, nagu teada, kõige parempoolse
mate Parteide esitajatest.

Kölni ewakueerimine.
Londonist, 27. jaan. Reuteri agen
tuur lükkab kategooriliselt ümber kõik kuulu
jutud sellest, nagu mõtleks Suur-Britannia
oma wäed ära kutsuda Kölni piirkonnast ja
teatab, et ewakueerimine sünnib automaat
selt selle järele, kuidas Saksamaa Versaille
lepingu tingimisi täidab.

Eestisse et pääseks.

Wrangeli laemstiln kiifimns.

Säjotäit MftiWfelifi liita

Bratianu Chamberlaini jutulLond o n i st, 27. jaan. Reuteri agen
tuur teatab, et praegu Londonis wiibiw
Rumeenia pääminister Bratianu Cherchilli
ja Chamberlaini jutul käinud. Cherchilli
juures kurtnud Bratianu Rumeenia raske
rahalise.seisukorra üle, ja ilma et tema
otsekohe laenu oleks mangunud, seletanud,
et liitriigid peaksid nende riikide rahalist
koormat kergendama, mis Austria-Ungaria
monarkia pärandajad.
Jutuajamisel Chamberlainiga seletanud
Bratianu, et Rumeenia erilist kartust ei
awalda Wrangeli laewastiku S. N. W.
Liidule tagasiandmises, sest see laewasiik
olewat nii wana, et kõlbab ainult wana«
rauaks. Kuid Rumeenia arwab, et Suur
britannia saab samuti kui Rumeenia hoo
likalt kaitsema Musta merd, sest suur ja
hästi warustatud nõukogu laewastik oleks

niit ilfluie M«II.

Makske raha!
Pariisist, 27. jaan. Prantsuse aja
kirjandus waatab liiga külmalt mõne Saksa
maa ajalehe poolt awaldatud mõtte pääle,
et tuleb teha Prantsusmaa ja Saksamaa
wahel leping, mis kindlustaks wastastiku
julgeolekut. Poliitilistes ringkondades ol
dak?e ühemeelsel arwamisel, et sarnasest lc
pingust ei ole ühtegi kasu, sest Saksamaa
näitaks kõige paremini oma rahupüüet üles
sellega, kui ta täitaks täpselt Versaille rahu
lepingu tingimised, mida ta, Prantsuse aja

Türgi seisukoht
Ango o r a st, 27. jaan. „Daily Te
legraphi" teate puhul, nagu protesteeriks
Türgimaa Wrangeli laewastiku S. N. W.
Liidule tagasiandmise wastu, kirjutab „La
Gazette": " „Seda teadet ei tõenda ükski
ametlik ega poolametlik sõnum Angoora
walitsuse poolt. Wõib olla, et Bulgaa
ria tegi sarnase teadaande, kuid Rumeenia
ja Bulgaaria sammud, mis need merekit
süste üle walitsemise kommisjonis ette
wõtsid, ei anna mingisuguseid praktilisi
tagajärgi; Rumeenia ja Bulgaaria esita
jad jääwad wähemusse ja wõiwad ainult
ahkuda protesti märgiks. Meie ei ter
wita just seda tugewnemist, mida saab
Wenemaa. Kuid meie ei saa takistada
Wrangeli laewade nõukogude walitsusele
üleandmist, kui Prantsusmaa seda tõeliselt

kirjanduse arwates, seni saboteerib.

teeb".

K ra s n o j a r s k i st, 27. jaan. Põhja
taiga kullukaewanduses lõhkes dünamiidi
ladu. Ehitused tehti pilbasteks. Surma
sai waht.

Edasi kästakse kõigil majaomanikkude!
sadamasse wiiwad läbikäigud sulguda, et
„kahtlane ollus" milgil teel sadamasse ei

Wüitlus salakaubaga.!

hädaohtlik merekaubandusele.

Dünamiidi ladu lõhkemine.

8. aastakäik

Berliinist, 27-. jaanuaril. Schweitsi
kommunistide häälekandja „Baseler Bor
wärts" awaldas Schweitsi tööliste pro
testi Schweitsi ametiühisuste nõukogu ko
mitee väljaastumise wastu. Asi seisab
selles, et komitee awaldas Amsterdami
ametiühisuste Internatsionaali esimehe
nime pääle kirja, kus üteldakse, et komi
tee waatab suure ~ärewusega" Purcelli
Inglise ametiühisuste saatkonna
liikme wäljaastumise pääle. Edasi
komitee teatab, et Schweitsi ametiühisu
sed ei wõta osa sarnasest üleilmsest ame
tiühisuste kongressist, mis tahab ühen
dada kogu maailma ametiühisust ja
ähvardab wälia .astuda Amsterdami
Internatsionaalist, kui wiimane astub
sammusid, mis Scheitsi kokkuleplaste
põhimõtetele ei wasta.
Schweitsi kommunistlik partei tähen
dab, et komiteel ei ole õigust wälja
astuda sarnase teadaandega, Jest teda ei
ole selleks wolitannd ametiühisuste kong
ress ega ametiühisuste poolt walitud
kommisjon.
Sarnases waimus on kirjutatud ka
Saksa ajakirjas „Sozialistische Botes"
awaldatud Wene wähemlase Abramo
witshi kiri. Ta kirjutab: „Ma arvan,
et Wene ametiühisuste Amsterdami
Internatsionaali astumine oleks suureks
löögiks rahwuswahelisele liikumisele".
Ta hoiatab „rahwuswahelist proleta
riaati" enamlaste eest.
Rahulikus Amerikas.
New -?) orgist, 27. Ei la lasli pom
midega kohtumaja õhku. Ohwrid ei ole.

Helsingist, 27. jaan. Eila awati
Nõukogu-Soomemaa konwerents salakauba
wedamise wastu wõitlemiseks kuiwalmaal
kui merel. Täieõiguslikuks Sots. Nõukogu
Wabariikide Liidu esitajaks on sm. Tser
nõh, Soomemaa poolt on esitajaks endine
Nõukogude-Soome segakommisjoni liige
Ahonen.
Poliitiliste waenlaste surma
mine.
Miinist, 27. jaan. Belgradis tun
giti Saksamaa arsti Trachtt elu kallale,
kes sai raskesti haawata. Teda saatwale
parlamendi liikmele arst Grasselile löödi
kerge haaw.
BlaSco-Zbanezi kiri.
Pari i si st, 27. jaan. Blasco-Jbanez
pööras Herrioti poole kirjaga, milles awal
dab tänu tema kohta ettewõetud süüteo
asja lõpetamiseks. Jbanezi arwamise järele
ütles kuningas Alfons ära teda wastutu
sele wõtmast, kartes, et kogu maailm saab
sarnast teguwiisi hukka mõistma.

Walmistuse tõus Tweri wabri
kutes
„Proletarski" ja „Wagshanowski" ma
nufaktuurides peeti ära 17 walmistus
nõupidamist hääde tagajärgedega nii saa
duste wüljalaskmise suurendamise kui ka
tööpalga kõrgendamise mõttes. „Proletars
ki" sitsiriide osakonnas sitsikangaste wäl
jatöötus suurenes päewa jooksul ennesõja
aegse 180 asemel 220 püüle. Umberhul
kumised alanesid igas osakonnas 10—13
prots. 7 protsendini. Tuntawalt wähenes
ka masinate tööta olek.
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W. K. P. Leningr. kubermang»

Töörahwa eelwägi
suureneb.
Wäljamaa puht walgekaardlik kui ka
kodanlik ajakirjandus tõi viimasel ajal
eriliselt rohkesti teateid igasugustest
mässudest, rahutustest, võitlustest jne.
Moskva ja Leningradi uulitsatel, kus
töölised ühel pool ja kommunistid (!)
teisel pool olevat seisnud. Muidugi ei
teadnud ei Moskva ega Leningradi ela
nikud niisugustest sündmustest mitte
midagi, mida walgekaardlikkude ajalehtede
toimetajad kirjutuslaua taga istudes
sõrmeotstest wälja imesid. Harva pöö
rame meie aga sarnaste sõnumite pääle
tähelpanu, sest teame, et valgetel muud
tööd ei ole, kui lolluste väljamõtlemine
ja nende abil enese rahustamine.
Meile on tähtis see, milline seisukord
S. N. W. Liidus tõepoolest olemas on,
milline vahekord on laiemate tööliste ja
talupoegade ning nende eelväe W. K. P.
vahel. Ja seda seisukorda iseloomus
tavad meile kõige paremini viimaste
päevade sündmused.
Nagu mullu Lenini surmapäeval, nii
nägime ka nüüd, Lenini surma aasta
päeval, missugune vahekord on töö
rahva laiemate hulkade ja ta eelväe
W. K. P. vahel. Nagu mullu töörah
was Lenini surma pääle vastas oma
ridade koondamisega Lenini poolt asuta
tud ja juhitud W. K. P. ümber, nii tegi
ta seda ka tänavu, Lenini surma aasta
päeval. Ainult Leningrad andis W.K.P.
10.000 uut võitlejat. Moskva umbes
samapalju, Ukraina 33,000 jne. jne. Ei
ole ühtki linna, kus proletariaat enam
kindlamaid ja arenenumaid liikmeid oma
hulgast välja ei oleks eraldanud oma
eelväkke: Selle juures peame meie 'eriti
allakriipsutama, et uued juuretuliiad
W. K. Parteisse ei ole mitte haritlased,
teenijad, vaid on töölised tööpinkide
tagant. Ja see on eriti tähtis, sest kom
munistlik partei võib tugev, üksmeelne
ja kindel vöitluspartei ainult siis olla,
kui tema liikmed suuremas enamuses töö
lised tööpinkide tagant on.
Uus lenilaste kutse andis parteile üle
100 tuhanda uut liiget. Need 100 uut
võitlejat koondasid oma read Lenini
partei ümber just siis, kui teatavalt
poolt katset tehti leninismi revideerimise
alla võtta, kui üles kerkis trotskism,
mis silmi pilgutama hakkas töölistele,
püüdes just tööliste Hulkades eestkätt
oma õpetusele pinda luua. Ja seda wöt
tiski kodanlik ajakirjandus aluseks oma
lugulauludele lahingutest Moskva ja
Leningradi uulitsatel ~kommunistide ja
tööliste vahel". Asjata oleks juure
tähendada, et rahvusvaheline kodanlus
seda lahmgulöömist häämeelega näha
oleks tahtnud. Kuid kodanlus jätab ar
westamata Wenemaa revolutsioonilise
töörahva, kes kellegil ei lase kätt siru
tada võidetud vabaduse järele, kellegil
ei lub a revideerida leninismi, seda õpe
tust, mis võimaldas võidu saavutamist,
mis võimaldab selle võidu kindlustamist.
Ja kui Trotski ka katset tegi selle õpe
tuse võltsimiseks, vastas kogu Wenemaa
töörahvas ühemeelse reade koondamisega
W. K. P. ümber, selle partei ümber,
kelle põhjendajaks ja juhatajaks Lenin
kogu oma eluaeg oli. See oli Wenemaa
töörahva vastus neile, kes katset tegid
leninismi kallale tungimiseks. K. T.

Kergrndulrd kehwi
kutele.
Uleukrainaline kesktäidesaatew komitee
Võttis wastu terve rea uusi kergendusmäärusi

külakehwikute suhtes. Kergenduste hulgas
on: wõimaldada kehwikute kollektiividele
tõuloomade muretsemist, millised on mää
ratud riikliste majapidamiste ja nõukogu
mõisate poolt müügile; maksuta karjamaa
tarwitamist, õigust hinnata metsasaamist
eritagawaradest j. m.

11. konwerents.
Leningradi kub komitee tegewuS.
(Sm. Salmski aruanne).
Kõige päält tuleb kindlaks määrata,
missugused tähtsamad ühiskondlikud ja
majanduslikud sündmused sündisid meie
maal, selle hulgas ka Leningradis aruan
tava aja jooksul.
Tähtsamad sündmused on see töö
aasta jooksul ilma Leninita ja sellest ole
uewad raskused.

Nendest raskustest olid, kaks diskus
siooni parteis, selle järele avalik pääle
tungimine kõiksuguste kaasajooksikute, nep
manite ja teiste elementide poolt partei
Lenini tiiva pääle.
Siis on weel majanduslikud küsimused.
Meil on õieti kiire, meid rõõmustav ja
meie vaenlasi hirmutav, majanduslik tõus.
Kuid see lõi uued tingimised meie küla
majanduslikus poliitikas see on kolmas
küsimus.

Neljandaks on kooliõpetajate küsi
mus.

WöitluS Leningradi tööstuse eest.
Kõige päält pean mina peatama Lenin
gradi tööstuse juures. Meie tööstus on
viimase kahe aasta jooksul oma kuju täieUselt muutunud.
Ennem oli Leningradi tööstus, pääle
kiutööstuse, osalt ka keemia, paberitöös
tuse, pääasjaliselt sõja tarbeid täitja.
Nüüd töötab meie tööstus pääasjaliselt
sisemise turu tarbeks. Wötke ükstöik mis
sugune haru, kas wõi masinaehituse trust,
elektritrust jne., need töötavad täiesti
rahva nõuetele. Meie Leningradi töös
tus on nüüd selleks tööstuseks, mis tar
wilik on meie maa tööstuse jõudele.
Meie tööstuse tõus1914 aasta algul oli Leningradi vab
riku-tehaie tööstusel 94l ettevõtet ja neis
töötas 237 tuhat töölist, mis tegi 10,7%
kogu riigi proletariaadi kohta sel ajal.
Saadusi valmistati aastas 764 miljoni
rubla eest, mis tegi wälja 13,6?/ kogu
löösaadustest tsaariaegsel Wenemaal.
1921 aastal oli meie tööstuse saaduste
hind 105 miljoni rubla.
1921—22 aastal oli meil töölisi
töösaaduste väärtus 143 miljoni rubla.
1922—23 aastal oli Leningradi tööliste
arw kogu vabariigi tööliste arvust 7,2%,
saaduste väärtus aga 213 milj. rubla,
s. o 10,6% kogu saaduste summast.
Viimasel tööstusaasta lõpul oli aga Le
ningradi vabrikutööliste arw juba 142
tuhat.

Tööstusühisustes on küll palju suurem
tööliste arw 255 tuhat, kui siia alla
kuuluvad ka pääle wabriku-tehaste töö
liste weel veotöölised ja muud töölised.
Vabrikutööliste arv on meil 50—55%
ennesõjaaegsest.

Praegu avatakse meil kolm uut kiutöös
tuse vabrikut. Neisse võetakse 8 tuhat
töölist. Pannakse käima „Fönixi" tehas.
Suurendakse ka tööliste arvu laevaehituse
tööstusse, kuna neil korda läks suuremaid
tellimisi saada, tööliste arvu suurendakse
siin vähemalt 10 tuhande võrra. Nii
saab meil lähemal ajal tööliste arw olema
62—65 o/o ennesõjaaegsest. Töösaaduste
Väärtus oli meil (140 tuhande töölise
juures) 252 miljoni rubla ehk 33«/0 enne
sõjaaegsest. Need arvud näitavad, et
meie töösaaduste hulk jääb kaugelt maha
tööliste orvust ennesõjaaegsega võrreldes.
Süüdi selles ei ole mitte töölised, vaid
kõik olud, kõige päält meie majandusmehed,
meie oskamatus.

Meie ei oska weel organiseerida töölist
tööstuses. Kuid mõnda paranemist on ka
juba siin märgata. Meie näeme, et tööline
tahab töötada, et tema aitab meil tööstust
tõsta, millede näiteks on tööstuslikud nõu
pidamised.

Meie tööstuse tõstmise küsimus on üht
lasi ka sideme loomise küsimus talupoja
turuga. Talupoeg hindab meie edu mitie
selle järele, kui hääd revolutsionäärid
meie oleme, vaid selle järele, kui hästi
meie oskame tööst..st organiseerida.
Tööliste arwu kasw
Tööliste arw metallitööstuses oli 1922
aasta juulil 25.906, 1922 aastal
43.00, 1924 a. 55.000. Nii on töö-

liste arw selle aja jooksul kasvanud 120
protsenti.

Kiutööstuses oli 1922 a. juulil
7500 töölist, 1924 a. oktoobril - 21.000,
s. 0. tõus 280 prots. Kui meie siia juure
lisame 7—Booo töölist, mis lähemal ajal
uuesti avatavates tehastes töötama hak
kavad, siis on siin 80 prots. ennesõjaaeg
sest tööliste arvust.
Mina seon tööstuse tõusu küsimuse töö
viljakuse tõstmise küsimusega. Tööviljakus
on tõusnud viimasel ajal 22—23 prots.
tööpalk aga 32 prots, ametühisuste and
mete järele 38 prots. Meie näeme siin:
tööpalk tõuseb kiiremini viljakusest. Kui
turu hindasid võtta, siis on meie tööpalk
ennesõjaaegsega võrreldes 95,3 prots. Kui
kooperatiivi hindasid võtta, siis on 9 töös
tusühisusest keskmiselt tööpalk 101 prots.
ennesõjaaegsest. .

TõSStuse organiseerimine.
Meie ei oska weel tööstust nii organi
seerida nagu tarvis Meie majandusmehed,
tehaste komiteed, kollektiivid peavad veel
palju töötama selleks, et tööliste tööd nii
organiseerida, et see annaks rohkem taga
järgi selle korra loomiseks, mille hääks
tööline võitleb, s.o. sotsiaalseks ülesehituseks.

Praegu on meie linnas üks kolmandik
organiseeritud töölistest kommunistliku par
tei ridades.
W. K. P. Leningradi organisatsioonides
on praegu 60.000 liiget. Kui arvesse
Võtta Lenini päevadel parteisse astunuid,
siis saame 70 tuhat parteilast 17<> tuhande
töösmses töötava tööliste arvu juures.
Meie ülesanne on parteis olevatele töö
listele seda tundmust anda, et nemad
üksi valitsevad, et nemad tööstust üles
ehitavad Peab asja nii korraldama, et
tööline tunneb, et tema vastutav on oma
tehase eest.

Meie peame võitlema selle hääkS, et
tööline võtaks oma pääle tööstuse eest
hoolitsemise, kui temal selleks annet on.
Selleks peame meie andma teed proletaarUkule organisaatorile tööstuses. Meie
peame leidma netd, kes vastavad sellele
tööle. Siis on meil oma organism, mis
ehitab meie elu.
Kooperatsioon
Läinud aastal on ka kooperatsiooni alal
mõnesugused edusaawutused. Need edusau
wutused on meie partei õige majandusliku
poliitika järeldus, pääasjalikult meie raha
asjanduse tervendamise tõttu.
Meie kooperaatorid jõudsid edasi kau
banduslikus töös. Wäikemüügis oli koope
ratsiooni käes aasta algul 15 —25 prots.
kogu kaubandusest, kuna nüüd seda arvu
55—60 prots. pääle võib arvata.
Osatähtede kapitaal oli 1. mail
599.000 rubla, 1. oktoobril aga 2 milj.
See on suur edu. Enne osteti eraisikutelt
70 prots., nüüd on see langenud 15 prots.
Meie trustide ja riiklikkude asutuste kaup
lemine kooperatiiviga on tugevasti tõus
nud, eraettevõtjatega aga märksa langenud.
Kooperatiivi käes on turust 35—40 prots.
Töö küla»
Meie märkame teatud paranemist põllu
majanduses. On küll weel mõned pahed,
mis on seotud praeguse talwega, mis ei
luba talupojal näiteks metsatöösid teba lume
puudusel jne. Kuid üldiselt on talupoja
majapidamine paranenud, tema on maksu
wõimulisemaks läinud ja temal on huwi
tõusnud linna tööiaaduste wastu Nii on
meil talupoja turu tõusu oodata, kui meie
suudame oma tööstust sellele kollaseks teha,
milleks kõik eeldused olemas.

Kariloomade arw külas kaswab järjest.
1916 aastal oli Leningradi kubermangus
325 tuhat lehma, 1924 aastal aga 427
tuhat. See annab tunnistust, et meie
põllupidamine karjapidamise päcile ikka roh
kem rõhku hakkab panema.

Mis sünnib praegu külas?
Saal kaswab ja kõweneb kejktalupoeg.
Kui meie jätame tema ilma meie poliitilise
juhtimiseta, siis hakkab tema püüdma era
omanduse poole. Meie peame teda saama
oma poole rehepeksu masinate, hääde põllu
tööriistade, traktorite jne. abil. See on
sotsialismi ülesanne külas. Meie peame

küla sotsialiseerimisele minema kulas elav»
talupoja buwtde kaudu Need buwid seisa
wad selles, et talupoeg võib osta kõike
odawa binna eest, mis temale oma maja
pidamiseks tarvis.
Meil on külas kindlasti oma rewolutsioo
niline element komnoorsoolaste ja endiste
punasewäelaste näol, frs asuwad kiila ühis
kondliku elu etteotsa. Siin organiseeritakse
nimelt uus talupoegade liikumine. Meie
komnoorsoolaetel on nüüd juba 22—23—25
aastat. Need on kõik töötawad talupojad,
kes loowad uut elu. Neile jõududele tuleb
meil appi minna.
Jõukat talupoega (kulakut) mie bäwi
tada otsekohe ei saa, sellega hävitaksime
meie ka oma majapidamist. Teda peab
häwitama uute paremate tööstuswormcde
kaudu. Sotsialismi võetakse külas wastu
sedawõrd, kuiwõrd see on tululisem kapita-lismist. Seepärast on üheks meie tähtsa
maks ülesandeks luua walnustuskooperatiiwe.

Partei kasw ja liigete kaswatamine
Meie parteilised organisatsioonid suure
nesid sm. Lenini aastapäevani 39 tuhande
liikme võrra, pääle aastapäeva tuli weel
10 tuhat liiget juure, nii et meil lähemal
ajal üle 80 000 liikme on. Parteisse on
astunud kõige teadlikum, küpsem ja rewo
lutsioonilisem tõölisteklassi kiht.
Meie partei koolides, marksistlikkudes
ringides j. t. on 96 tuhat inimest, koha
päält saadud teadete järele. Ametlikud
andmed räägivad 58.775 inimesest, neist
21.600 parteitut.
Meie klubides on umbes 30—33 prots.
töölistest ja teenijatest, kelledest aktiivselt
tegevad 80—90 prots. Aktiivsus meie
klubides on viimaste andmete järele tõus
nud 147 prots. Ka meie ajalehtede arw
on umbes kahekordseks tõusnud.
Settsiliikmete aktiivsus partei töös on
tõusnud 385 prots., umbes neljakordseks.
Komnoorsoolased
1. aprillil oli meil kommunistliku noor
soo ühingu liikmeid 48.000, novembri
kuuks oli see arv tõusnud 16.000 võrra,
s. 0. 64 000 liikme piule.
Sotsiaalne koosseis komnoorsoolaste kes
kel on järgmine: töölisi 65,2 prots.,
talupoegi 21,5 prots., teisi 13 prots.
Kokkuwöte
Mida enam meie maa majanduslikult
terveneb, mida enam töölisteklass organi
scerub, seda kindlamini koguneb tema meie
partei ümber, mis on kindlaks pandiks
meie edaspidisele edule.
Iga tööline peab teadma, et tema tead
likkusest, tema organisatsioonilikkusest, sellest,

kuidas tema oskab teisi ühiskonna kihte
oma järele tõmmata, oleneb aina meie
edaspidine edutee protetaa-sest rewolutsioo
nist sotsialismini. (Kiiduavaldused).

Resolutsioon
Leningradi kubermangu partei
komitee (sm. Salutsfi) aruande
kohta.
WaStu wöetud ühelhäälel 21. kub.
Partei konwerentfil.
Kuulates ja arutades kubermangu ka»
mitee aruannet Leningradi organisatsiooni
21. partei konwerents kiidab täielikult ja
tervikuna hääks kub. komitee poliitilise kui
ka organisatsioonilise liini.
Iseäralise rahuldusega kriipsutab konwe
rents alla kubermangu komitee tööd, miS
pööratud sm. Trotski leninismi rewideeri
mise katsete vastu. Selles kubkomi töös
peegeldus vastu kogu organisatsiooni
meeleolu ja arvamine.
Samuti kriipsutab konwerents täpselt
alla kubkomi energilist tegevust Leningradi
tööstuse alalhoidmisel ja arendamisel nina
kindlal ja õiget partei juhtimist kõigil
majanduse ülesehitamise töö aladel.
Konwerents tunnistab tarvilikuks spetsi
aalselt ülesmärkida kubkomi õiget poliitikat
küla suhtes, niisama ka praktilist tööd sel
alal, mis sihitud töölisklassi \a talupoe
gade liidu kõwendamiseks. Kubkomi edasPidiseks tööks töötada wälja praktilised
ettepanekud sektsioonides.

Neljapäeval, 29. jaanuaril 1925 a. Nr. 23
Nõukogude maalt.
Valimise hoogtöö puuduste kör
waldamisele.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
presiidium otsustas oma endise 1924 a.
29. dets. otsuse täiendamiseks käesoleva
valimise hoogtöö puuduste kõrvaldamiseks
järgmist:
1) Wa li mi sed tühistada järg
miste tundemärkide järele otsustades: a)
juhtumisel kui valimistele ilmus vähem
kui 35 prots valijatest; b) kaebtuste pu
hul kodanikkude poolt valimisi juhtivate
asutuste ja isikute mitteseadusliku teguviisi
kohta.

2) Walimised tühistatakse mõlemil üksi
kul juhtumisel, eelolevate punktide kohta.
3) Walimised muudetakse ümber ükskõik
kas kogu autonoomse vabariigi, oblasti,
kubermangu ehk ringkonna territooriumil,
niisama ka iga selle territooriumi osa pääl.
Märkus: Umberwalimisi toimetatakse
igas walimise üksuses (külas, vallas,
linnas, kreisis, kubermangus jne.) mil
les viimastel valimistel oli punki 1.
ettenähtud olukord.
4) Kubermangu täidesaatew komitee peab
«suma valimistele linnades, külades, val
dades, seda mööda kuidas koguwad neil
«ndmed, mis wastawad punkt 1.
Märkus: Osaliste täiendavate wali
miste läbiwiimiseks moodustawad ku
bermangu täidesaatwad komiteed wali
mise kommisjonid üldistel alustel.
5) Walimiste tühistamine (osaline ehk
täieline) antakse edasi teada alamal seis
vale (kreisi, walla) täidesaatva komiteele
ja küla nõukogule.
6) Uute walimiste aeg igas walimise
üksuses peab määratama sarnaselt, et kuni
nende alguseni wõiks kõrvaldatud saada
puudused ja põhjused, mis takistaksid ko
danikkudele nende walimise õiguse tarwita
mist.

7) Uute walimiste tagajärgedest anna
»ad täidesaatwad komiteed Liidu wabarii
kide kesktäidesaatwale komiteele edasi selle
kohased aruanded ja teated kahe nädala
jooksul.

8) Kubermangu täidesaaiwsd komiteed
peawad pöörama tõsist tähelpanu üksikute
todanikute seaduswastalise ja põhjendamata
valimiseõigusest ilmajätmise korral.
9) Tunnistada tarvilikuks sisse wiia
Valijatele teadaandmiseks teatelehed, et
neil on valimise õigus, samuti teada anda
Valimise koosoleku aeg ja koht Käesole
wal aastal tunnistada tarvilikuks selle
süsteemi läbiviimist linnades ja neis kü
lades, kus on wöimalik sarnaselt õigel ajal
laiali saata valimise teatelehti.
S. N. W. Liidu kesktäides. komitee
esimees: M. Kalinin.
S. N. W Liidu kesktäides. komitee
sekretäär: A. Enukid se.
Üleliiduline kinnituStõõliste kon
gress.
Liidu rahwakommissaride nõukogu lu
baS rahwa rahakommissariaadile märtsis
kokku kutsuda üldliidulist kinnitustööliste
kongressi.

Kooli ja haigemaja ruumidest Väl
jakolimine
Wäike rahwakommissariaadi nõukogu
andis Moskwa nõukogule õiguse koolimai
jadest, haigemajadest ja muudest sellesar
«astest asutustest administratiiwselt wälja»
kolida isikuid, kes nendes asutustes ei tee
nt. Kõigile wäljakolitud isikutele wõimal
dakse sellekohased weokulud ümberkolimi
seks ja sellekohane eluruum.
Muulaste kaitse erakapitaali kur
namise wastu.
Wäike rahwakommissaride nõukogu ot
süstas üldwenemaalist kesktäidesaatwat ko
miteed paluda, wolitada põhjapoolsete rah
vuste kaastöötamise komiteed, läbirääki
des sisekaubanduse kommissariaadiga, kiire
«aS korras wälja töötada seaduse eelnõud,
kaitseks muulaste elanikkude erakapitaali
kurnamise wastu.
Lendawate aparaatide mudelite
wöistlusUkraina õhusõidu ühisus kuulutas wäl
j« lendawate aparaatide wõistluse. Pare
mad originaalsed sisseseaded saavad au
ms».
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KrssmM veab muutuma nüitkoplifrlii
Seitse aastat tagasi Lääne imperialist
likkude riikide tahtmisel okkupeeriti üks
rikkam Wenemaa oblast Bessaraabia
mõisnikulise-kodanluse Rumeenia poolt.
Bessaraabia äravõtmine sündis ajutise
äravõtmise näol, nii kui, eesmärgiga kaitsta
Rumeenia raudteid, toiduladusid, sõja
moona, sõjavarustust jne.
Tegelikult sündis see aga seepärast, et
Ressaraabiast luua kõigi kontrrewoluisioo
niliste jõudude võitluse seisukoht ähwar
dawa enamlise hädaohu wastu, eesmär
giga lööki anda Oktoobrirevolutsioonile
ühelajal kolmest küljest: Doonist kind
ral Kaledin, Ukrainast kontrrewolut
siooniline raada ja Bessaraabiast En
tente röövlid.
Käputäis Rumeenia bojaare kaitstes
oma õigust rahvamasside eksploateerimise
pääle, kartusest, et Rumeenia soldat, kes
ühes Wene soldatiga üle elas veebruari
ja oktobrirewolutsioonid, üles tõuseb oma
käskijate vastu, tahtes ka lööki anda
punasele tondile, uputas vere sisse selle
Wenemaa osa Bessaraabia.
Bessaraabia vähemlased ja es-erid is
tudes Moldaavia parlamendis „Sfa
tul-Tseriis" aitasid kaasa Bessaraabia ta
lupoegade massesid sõjariistadest vabas
tada, neid usutlekes, et Rumeenia väed
tulid ainult k-lheks-kolmeks nädalaks, sea
wad „korra" sisse ja lähevad minema.
Nad tegid wõimataks vastuhakkamise töö
tava rahwa poolt.
Mida kindlamaks muutus nõukoguwõim
Wenemaal, seda enam sai selgeks töö
rahvale, et tööliste ja talupoegade võim
on murdmatu, seda enam nägi vabiseval
jalgel seisval Rumeenia bürokraatia, et
talupoeg ei ole enam see, mis enne sõda.
Selle järeldusena veel karmimalt ja
metsikumalt käisid nad ümber talupoega
dega. Talupoegadele sai kindlaks, milli
sed sihid on okkupeerijatel, sai kindlaks ka
see alatu ja äraandlik „Sfatul-Tserii"
poliitika, mis 1918 a. novembris lõpuli
kult paljastas oma näo, kuulutades wälja,
et „Sfatul Tserii" ise likvideerib enese
tegevuse ja et Bessaraabia ilma autonoo
miata liitub „emakese" Rumeenia külge.
Tol ajal tekkis palju talupoegade ra
hutusi, hulgaviisi arreteerimisi, mahalask
misi ja muid koledusi. Talupojad
mõistsid, et ai inke wabastustee on või
malik ainult töölistega käsikäes võitle
misel.

1919 a. kõwenew töölisteliikumine
Bessaraabia töõstuskeskkohtades: Kischine
wis, Benderõis, Akkerman s ja mujal lind-,
lustas talupoegade masside lootusi kiire
vabastamise pääle. 1919 a. puhkeb lahti
kuuluS Hotinski mäss, mis mahasuruti
ennekuulmata toorusega. Tuhanded ma
halastud, tuhanded vangistatud, tuhan
ded põgenejad Wenemaale niisugune
oli mässu tagajärg.
Kuid see taltsutamine ei vähendanud
rewolutsioonituld: liikumine kasvab edasi
Raua- ja wärwimulla lademed To
manski Poolsaarel.
Krasnodarist teatatakse,Tomanski raioo
nis leiti rikkalikud raua- ja mineraal wär
wimulla lademed.
Jaan TomPi uulits.
Odessa ülelinnaline Mopri konwerents
otsustas ette panna, et üks Odessa linna
uulitsatest saaks ümber nimetatud Tompi
uulitsaks.
Piiramata tlikitöõ tasu.
Ulewenemaaline ametühisuste kesknõu
kogu töötas wälja määruse otsekohese pii
ramata tüki töö kohta Iga töö, mida normee
rida wõib, wiiakse tükitöö alla. Sääljuu
res saab tööline iga ühesuguselt walmis
tatud asja eest ühesuguse taiu Wäljatöö
tuse määra ja töötasu siinjuures ei pii
rata.
Kesknõukogu juhib tähelpanu, et sellele
süsteemile üleminema peab ettewaatlikult.
150 000 puuda linu.
1924 a. oktoobrist alates on Wjätka
kohalik riigikaubandus ostnud 150.000
puuda lina ja takku. Ostetud linast an
takse osa kiutööstuse sündikaadile, osa wee
takse väljamaale.
Suured niisutustöõd.
Kevadel algawad kogu Kara-Kirgiisi
oblastis suured maaniisutuse tööd.

talupoegade hulgas, linnas kõweneb aga
töölisteliikumine. Töölised koonduvad
ametühisusresie, keda juhib Bessaraabia
kompartei, kellel töörahva hulgas suur
lugupidamine. Saavutades hulk võite
mitme streigi läbiviimisel, ametühisused
1920 a. koondasid ametühisuse liigeteks
togu Kischinewi töölistemassi.
Ülesseades poliitilisi nõudmisi ametühi
süstele (kaheksatunniline tööpäev, kontroll
walmistuses) Bessaraabia põrandaaluse
kompartei organisatsioonid võidavad ikka
suuremat mõju ja autoriteeti töölistemas
side hulgas.
Hirmunud kommunistlikust tondist, seab
mõisnikuline Rumeenia wõitlusewalmiks
sigurantsi (kaitsepolitsei), kindral Popowitzi
3. sandarmi korpuse, ametliku politsei ja
toimetab armutalt kommunistide tagakiu
samist. Wiimastega täidetakse türmid,
sunnitöö vangimajad ja mädanevad üksik
wangiputkad.

Ametühisused, enesearendamise ringid ja
muud tööliste organisatsioonid aetakse põ
randualla. Pääle rüüstamist aset võtnud
waikus annab ruumi revolutsioonilise lii
kumise kasvule külades, siin ja sääl puh
kewad lahti wastuhakkamised. Seatakse
üles hüüdsõna: Bessaraabia peab muu
tüma nõukogulijeks.
Need vahetpidamata wastuhakkamised
tõusevad oma kõige kõrgemale tipule
1924 a. Iseäranis Lõuna-Bessaraabias
talupoegade mässud ähvardavad bojaa
ridele nende kadu. Rumeenia laewawäe
tulega Donaul, ratsa* ja jalawäesalkadega,
sandarmi wäeosade abil maetakse ülestõus
mine mitmetuhande talupoja weresse.
Kuid wastuhakanud külades olnud kolme
päevasel nõukogude elueal Bessaraabia
töörahwas kasvas vanemaks selle lühi
kese aja vältel kolm aastat.
Moldaavia N. W. Liidu moodustamine
kindlu tab weel rohkem Bessaraabia töö»
tawate kihtide usku ja võitlemise tahet
kompartei organiseeritud juhtimise all või
delda nõukoguwalitsuse eest, et ainult
S. N. W. Liidu konstitutsioon annab või
matuse rahwuswähemustele vabalt are
neda.

Kartes seda talupoegade organiseeritud
juhtimist kompartei poolt. Rumeenia mõis
nikud juba nüüd seawad sisse sellekohaseid
vastuabinõusid.
Kuid põgenenud ülestõusjate jutuajami
sest saab selgeks, et eelseiswatel otsusta
watel lahingutel, Bessaraabia töörahwa
enamus, kes oma enamuses kujutab ta
lurahwast, saab wõitlema hüüdsõnal:
„Elagu nõukoguwalitsus", „Elagu ainu
kene tõsine töörahwa masside juhtija
kommpartei".

Bessaraabia peab muutuma nöuko
guliseks, sest nii tahab Bessaraabia
wöitlew töörahwas kaheksandal okku
patsiooni aastal.
J. Gladki.
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Leningradi kub.
Klubi töö on rahuloldav»
(Simiititsa asundus. Kingisepa kreis).
18. jaanuaril pidasid Simiititsa Eesti
klubi liikmed esimest üldist aastakoosole
kut, mille käigust, klubi tegewusest järg
mine pilt kujunes: klubil on praegu 132
liiget; (aasta algul oli 88); rahaline sis
setulek 1076 rbl, wäljaminek 1044 rbl.
Juhatuse koosolekuid peetud 21, üldiseid
4; juhatuse ja ringide juhatajate ühiskoos
olekuid peetud 3, asutustevahelist 3. Näi
temänge on toimitud eestikeelseid 12, we
nekeelseid 5, wäljasõite tehtud 2, pidusaali
wõõrastele wälja üüritud 8 korda. Aasta
kestel sisse tulnud 78 kirja, wälja saade
tud 100.
Klubi juures töõtawad järgmised ringid:
I) Kirjandusring, liikmeid 22. Jstan
guid ja referaate peetud 9, lugemislaua
hääks toimitud 1 piduõhtu; kuukirja „Aren
dajat" 10 numbrit wälja antud. Raamatu
kogus umbes 800 ets. raamatuid. Kirjan
dust muretsetud 63 rubla eest.
2) Näitering, liikmeid 27. Harjutusi ja
koosolekuid peetud 110 korda.

3) Lauluring, liikmeid 36. Esinetud pi
dul 8 korda. Koosolekuid ja harjutusi pee
tud 35.
4) Muusikaring, liikmeid 6. Esinetud
8 korda. Harjutusi peetud 22.
5) Spordiring, liikmeid 20. Ette astu
tud 3 korda. Harjutusi peetud wabadeS
liigutustes, jalgpallis ja piramiidides.
6) Klubi majandusringis liikmeid 10.
Tema hooleks on klubi sisemise ja väli
mise korra üle valvamine Ehitusi ja pa
randusi tehtud läinud aastal 318 rbl eest.
7) Poliithariduslik ring ja poliitkirja»
oskuse öhtukool kokku 48 liiget. Ette
lugemist ja loenguid peetud >3.
8) Põllumajanduslik ring, liikmeid'3B.
Kõnekoosolekuid peetud 2.
Neli viimast ringi on asutatud icge
wuse aasta kestel.
Asutamisel on „Mopn" ja naicringid.
Koosolekust võttis osa Kingisepa kreisi
harosakonna esitaja sm. Tunskcr, kes ju
hamse aruandeid ärakuulates klubi tege
wuse rahuloldavaks tunnistas, missuguse
otsusega ta üldkoosolek ühines.
Et noorte hulgast juhtivaid jõude ette
valmistada, selleks valiti uude juhatusse
üheksa liiget.

Väärnähtusena näis, et revisjoni kom
misjon revideerimise akti koosolekul ette
ei lugenud. .
Wõitlus warguse ja hulakusega
(Punamäe asundus, Kingissepa kr.).
13. jaan. oli asunikkude üldkoosolek
warguste ja hulakuse wastu võitlemise
küsimuses. Otsustati wõtta kõige karmi
mad abinõud tarwitusele waraste ja wa
rastatud asjade hoidjate wastu. Uued
elanikud peawad endid kohe registreerima.
Walwada kahtlaste isikute järele jne.
Komnoorsoolane.
Kas tahate teistest maha jääda.
(Kooritse asundus. Trotski kr.)
Meie wäike asundus on majanduslikult
õige hääl järjel, tuid poliitilisest ja ühiö
kondlikust elust on ta päris maha jäänud.
Siin ei loeta ajalehti. Ehk küll ligidal
Soome külas on noorte ütsing ja koooera
tiiw, kuid asunikud nendest osa ei wöta,
waio mõned on is-gi vaenulikud nende wastu.

Lugupidamises on nendel papp ja kirik.
Meie ajundus ei peaks teistest maha
jääma. Tööline.
Pöhja-Düüua kub.
Andke metsa hoonete parandamiseks.
(Almessi wald.)
Meil on metsa nii palju, et takistab
põllutööd. Kuid siinsed majad on kokku
langemas, sest ei saa metsamaterjali paran»
dustöddek^.

Minewal aastal korjatl 10 kop. hinge
päält sissekirjutuse raha metsasaamiseks enese

tarweteks, kuid senini ei ole sellest midagi
kuulda.

Kas ei wõiks saada kergendatud tingimus»
tel ehk isegi ilma hinnata metsa, nagu sel
lest nr. 8 kirjutati.
Tebke metsatööstus kord lahti. Siis saaks
meie tööd, riik raha ja laieneks meil põllu
maa. ' Asunik.
Tähelepanu raamatukogudele.
Opaarino raiooni raamatukogus saadi
uus saadetus uuemat venekeelset kirjan
dust.

Päris ineelitawad raamatute püälkirjad
Neis tundub uut, wügewat ...
Aga siinsamas körwal riiulite päälnMe
kogu mitmesuguseid äratolmunuid raama
tuid ja nendestki on palju wanu, tolleta
nuid.

Waenelaps!
Keegi ei näi teda nagu tähelegi pane
wat.
Pöhja-Düüna asundused said kül märksa
warustatud koolikirjandusega, kuid pole
täiendatud weel seni raamatukogusid.
Kohalikud asutused pole selle paranda
miseks weel soovitavaid tagajärgi wöita
suutnud.

Ehk tuleksid siia abiks nõu ja jõuga W.
K. P. keskkomitee ja hariduse kommissari
andi Eesti sektsioonid?
K. W a l ge.
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Noorte elu.

Woorte pioneeride-tenin
laste tegewus.
Noorte pioneeride terwis on usalda
tawates kätes.
Kui nüüd noorele pioneerile öelda:
.Ole terwe", siis wastab ta täie. õi
gusega .Alati olen terwe".
Ja tõesti on nporte pioneeride terwis
usaldatawates kätes.
Arsti-sanitaartööliste ametühisus wõttis
S. N. W Liidu noored pioneerid oma
hoolealnsteks.

Esimese sammu sellel alal astusid Le
ningradi lastemajade arstid. Uhel raioo
mdewahelisel nõupidamisel pöörati tõigi
lastemajade arstide poole, wõtta noorte
pioneeride terwiiekaitse oma pääle.
Ettepanek leidis sooja wastutulekut.
Arstid leidsid, et kaitstes noorte pionee
ride terwist, wöiwad nad nende kaudu
laiali laotada rahwamassidesse sanitaar
haridust.

Praegusel ajal töötatakse pioneeride
arstüise järelwaatuse kama kallal.
Pioneeride elu ja olu küsimuste uuri
miseks tõmmatakse tegewusesse tööliste or
ganisatsioonid (pääasjalikult naisosakondi)
ja lastemajade kaswatajaid.
Pioneeride ekskursioon.
5. jaanuaril sõitsid Mannani Wolo
darsli raiooni 70 pioneeri. Pioneerid
wiibiwad Murmanis 10 päewa, tutwu
newad säälse loodusega ja oluga, samuti
ka Murmani pioneeride elu ja tegewu
sega.

Uued pioneeride ringitesed.
Wassiilisaare komlaste rühmade raibü
roo otsustas organiseerida kõigis koolides
uued pioneeride lingikesed, suurendades
nende üldist armu kuni 28.
Pioneeride rühmade juhatajate täien
damise scminaarium.
Wolodarski raioonis algab 15. jaa
nuaril tööd pioneride rühmade juhatajate
täiendamise seminaarium. Osa wõtawad
30 noort. W. K. P ralkomi agitosakond
kinnitas selle seminaariumi juure alalise
konsultandina ühe parteilase-propagandisti.

Post külasse.
Et talupoegadele kirjadesaatmist kergen
dada, pannakse kubermangu piirides kõigis
posti piirkondades tuhat uut kirjakasti
wälja.
Teede parandus.
Weeuputuse läbi kannatada saanud teede
parandamiseks määras kubermangu täide
saatew komitee 100 tuhal rubla. Sellest
summast läheb Leningradi kreisile 33 tuh.
rubla, Trotski kr. 49 tuh. rubla, muu
summa Kingissepa kreisile.
Wähem mahaarwamisi töölisteltl
Mitmes nahatööstuse wabrikus arwa
takse tööpalgast maha mitmesuguste kulude
pääle üle määratud 4 prots.
Nahatööliste ametühisus paneb ette ka
tegoonliselt kõigile tehaste komiteedele
mahaarwamisi toimetada järgmiselt; liikme
maksu 2 prots., abiandmise kassasse
1 prots., tõötatööliste fondi pool prots.
ja kõigi muude kulude pääle pool prots.
Uued tööd uulitsate walgustuse
kordaseadmiseks
Kommunaalmajanduse osakond lõpetas
2 Murinski prospekti walgustuse sisse
seadmise tööd. Niimoodi walgustatakse
kogu tramwai nr. 21 liin terwena kuni
Politehnikumi instituudini. Eila algasid
walgustuse sisseseadmise tööd 1. Krasno
armeiski uulitsal ja Ogorodnikowi (Nim)
prospektil mööda tramwai nr. 17 luni.
Kogu tee walgustatakse kuni kaubasada
mani.

Baltimere kaubalaewastiku suure»damineNeil päewil jõuab Leningradi Hambur
gist uus auiulaew .Nibbing", mille Balti
riigi aurulaewastik muretses oma kauba
laewastiku koosseisu suurendamiseks. Auru
laewa mahutawus on umbes 3.000 tonni.
Millal algab uute majade ehitamine
Kub. kommunaalmajanduse osakond
asus Moskwa-Narwa raioonis tööliste
elumajade ehitamise eeltööde ettewalmis
taimsele. 15. jaan. lõpetakse materjaalide
walmistus. 1. juuniks peab lõpetatud,
olema mullatööd ja wundamendi aluse
panemine. 1. augustil aga olgu lõpeta
tatnd seinade ülesehitus.' Kõik sisemised
tööd kawatsetakse lõpetada 15. septembr.

rikust lastakse wälja kõrgewäärtuslik lõng,
selle hulgas ka Egüptuse sakkelans.
Ülejäänud puuwilla sorteerimine trikoode
walmismseks on kõrgendatud.
Suureks wabriku saawumseks on wär
wilise ja pesuriide mahalaskmine, mida en
ne sõda walmistati wäljamaal. Silmas pida»
des aga, et praegused trikoo kudumise ma
sinad ei wasta turu nõuetele, telliti
rikule wäljamaalt 100 uut masinat. Suka
walmistuse alal ei ole mahajäämist märgata
ennesõjaaegsest.

Halturini nim wabrik on üks suurema
test. wabrikutest üle Sots. Nõukogude Wa
bariikide Liidu.
Vaatamata, (t niidiwalmiStu'c osakonna
warustamine sisseseadete poolest wananenud,

hakkas wabrik wälja laskma körgewäärtus
llst niiti.
Niidi katsete juures on niidil cnneiöja
aegne kõwadus. Niidi kõrgest omadusest
räägib see asjaolu, et kõrgem majanduslik
walitsus antis kõik niidilagawara Lenin
gradi kiutöõstuse trustile. .Haltuiini"
wabriku niidid konkureeriwad edukalt odawa
Jaapani niidiga Siberis.
Wolodarski nim wabrik
Wabriku saaduste mäljalask on körgeoma
tuslik ega jää maha ennesõjaaegsest. Wab
rikus on põhjalikult jalule pandud mõne
sordi paberi walmistamine, mida enne sõda
meil peaaegu sugugi ei walmistatud. Praegu
walmistatakse wabnkus liiwapaberit, mis
wõlb konkureerida wäljamaa omaga.
Wabnkus walmistatud posti ja perga
mendi vabent tarwitatakse suure eduga.
Põhjalikult oma kõrgusel seisab kirjutuse»,
trüki® ja papipabcrile walmistus jne. Wii
masel ajal on korda seatud paberossipaberi
walmistus, mis warustab wahetpldamata
paberiga tubakawabnkuid.

Wabriku eduks wõib nimetada seda, et
ta on warustatud hästi sisleseadega ning
saab alati kõrgeomaduslist looresmaterjaali.
Saapawabrik „Skorohod".
Saabaste walmistamise juures mängib
pääosa tooresaine. Seepärast wõetakse kõik
abinõud tarwirusele, cr wabrikut warustada
kõrgeomaduslikumate tooresainetega. Hää
naha walnustuie eest antakse autasu. Wab»
rikus ja nahatrusti kesklaboratooriumis waa
tatakse järele walmistusprotsessi, uuritakse
järele roomikuid, mis annab wõimaluse tar
mitusele wõtta wiimased tehnika ,ja teaduse
saamatused.

Leningradi teated.

Pääle iga walmistuse protsessi waada
takje piinlikult järele kõik walmistud töd

Leningradi töölised tõsta
Wõitlus Nõukogu töö walmissaaduste
wäärtuse parandamises on tähtsamaks
lähtekohaks meie tööstuse jaluleseadmiseks.

Seda silmas pidades wõttis ajalehe toime
tus ette wiie suurema wabriku järelwaata
mise, kus walmistatakse masseliselt tarbe
aineid laialistele töörahwa hulkadele.
See järelwaatamiue ei koonda enese alla
kõiki Leningradi tööstuse harusid. Kuid
siiski tunnistab seda, et Leningrad on sel
lel uuel wäeliinil esimesel kohal ja wõib
oletada, et majanduse orgaanide ühisel
jõul ja töösaaduste walmistuse nõupida
mise ja tööliste jõupingutusel saamad ta
gajärjed meel hiilgawamad olema.
Trikoo-sukakudumise wabrik „Krasnoje
Snamja" töösaaduste omadused on wör
reldes mincwaaastaga palju paranenud.
Sellele aitab palju kaasa asjaolu, et wab'

weebruarist.

Linna ümbruse raudteede tariifi
tõstmine.
Wccbruarikuu esimestel päewadel tõr
gendamtse linna ümbruses reisijatele tariifi
10 prots. wõrra.

Wörreldes minema aastaga on wab
riku saaduste walmistus ja omadus
tuntawqlt kaswanud ja seisab enne
sõjaaegsel tasapinnal.

Kirjawastused.
P—w, Luuga kr. Teatage meile altkäe
maksu wötja külanõukogu esimehe nimi ja
ka nende nimed ja adressid, kelledelt ta
nõudis seda. Et sõnumit awaldada, peab
toimetusel täielik waterjaal käepärast olema.
MSidugi, miimaste nimed jääwad awal

..Oras" nr. 2 «8>
rikkaliku sisu ja hulga ajakohaste piltide ja ilustustega.

Tasuja, Lug-Logis. Artikkel „Punast
raudrusikat teile, Eesti timukad" jääb tar
witamata. Lihtne tunnete awaldamine ei
ole tähtis.
Raudkapp, Jastrebinos. Kirjeldus ar
telli kohta inda ilmus. Seepärast jääb
teie sõnum kasutamata. Kirjutage.

„Töö ja Teadus"
(end. „Kündja)
wotab ~Edasi", „Orase", „Säde"
jne. pääle tellimisi wastu
M. Kcrbak.
Lillil [II I'l

94 lehekülge. Alud 60 ksp
Oudowa kreisis
wõtab

Eduard Jaani p. Tihalane
korras telefoni teel oma adress
„Edasi" talitujele

1 „ maiks 965> .
„ . juuniks 2 .
Naellterlingtv 9 rbl. 33 kop.
Dollarid Ir. "4 ,
Prantsuse frangid 10 „ 25 „
RuOttt UWtiiC ....... 52 . n
Soome margad 4 . 82'/ s Talupoja laen 901 » „
1 wöidulaen 2 rbl. 79 kop.
2 » 83 .
Teadaanded.
Reedel, 30. jaan: aril kell 8 õhtu on
Haridusmaja puhkpillide koori koosolek.
Osa wotma kutsutakse kõiki koori kirjuta»
nud ja uusi, kes puhkpille mängiwad ja
kes tahawad Meel mängima õppida ning
edaspidi tahawad kooris kaasa mängida.
Pasunakoori organisaator Raud.
1. weebruaril kell 2 päewal on Hari
dusmaja klubi liigete üldkoosolek.
Päewakorras: 1) Aruanne kubermang»
klubi tegelaste konwerentsist, 2) Jaanuari
kuu tegewuse aruanne, 3) Weebruarikuu
töökama, 4) Eestimaa wöitlewa tööliste
klassi nurga organiseerimine ja sm. Kin
gissepa rinnakuju muretsemine, 5) Jooks
wad asjad. Klubi juhatus.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel, 30. jaanuarel
kell 9 .Esimeses klassis".
Ilmuda palutakse smd: Alt, Juurup, Saan,
Juhkum, Kewato, Laudit, Juhanson ja sld'
Kriisk, Kanger.
> uhkepäewal, 1. weebruaril
kella 'lili—1/al Häälepaneku kursus
„ Vai—Vs2 Rütmika kursus.
„ 3 .Lõbusa talupoja" harjutus.
Palutakse kõiki endistel ettekannetel olnud
osalisi ja kooris ning masses kaasamängijaid
harjutusele ilmuda.
Wast. instruktor-organisaator.
Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„TpaßHaTa".

Akadeemiline riiklik draama teaater
„llzrnaull6 õeca".
Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„Taaf, acaßopoHOK noer".
Riiklik suur draamateaater
„,H,eßCTßeiiHßiii jiec".

Rahwamaja
..ÜHKoaaä I".

Teaater MK)Hbix 3pHTejj©H".

«He öujio hh rpoma, aa Bapyr ajiTbie>.

Muusikaline komöödia
„MapHua."

Passash
.Baya-inßuii aupeuTop".

Wastutaw toimetaja: K Treufetdt.
Wäljaandja: Eesti Atirjastuie Ühisus

Dr. Griinberg JSÄ(SS:
2 nt. 2, Ä.Oktobt
prosp. nurgal, relef. 562-3" Wastu
wöte iga päew teUa 9—J:7 b,m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja rrstimisabinöud.

Wls^iatriMS.Ä,°

Leningradis, andke oma adress teada
sette leke talitusesse.

PuuseP Ztdele ja Õlest ?lnna
kutsutakse Eesli sektsiooni, Smolnöi
tuda nr. 1U

pääle tellimisi wastu wastutaw
walla organisaator
sm. Sööde
Ajalehti wöib tellida ka järel
maksu pääle.
rrrrr rrr n

Wee-elektrihaigemaja
uul. nr. 5, tit. 3. Köhu

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

jteenia, halwatus, seljakutwus, jõue
tus. Wastuwött kella 5 9 ödtu.
Teles. 212—31.

Snguorgaanide igakülgne arstimine,

irHjfljOtölfljll, '.süuullamiseZ—J ' 7 lorke-, hamba-,
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Kesti Kirjastuse Khisus. Z

sm. £wmanH, M. 'S

Keskkassa kohustuses veebruariks 101 V» tsherw
niä-.tslks 89'/ z „

damata.

Zastrebins p. t. artellis
Poliitika, kirjanduse, kunsti ja teaduse ajakiri

Gilane börje:

ja korwaldatakse ülesleitud puudused.

wad saaduste wäärtust.

Ohta kirikute sulgumine.
Üldine usklikkude koosolek ja kiriku nõu
kogu liikmed otsustasid sulguda kaks kiri
fut: Mariinski ja Pokrowsti.
Wiiburi raiooni täidesaatew komitee lu
ges kirikute kinnipaneku tarwilikuks ja
pööras teadaandega kubermangu täidesaat
wassc komiteesse kirikute sulgumise asjus.
Piima odawneminePiima sissewedu Leningradi on tunta
walt suurenenud. Sisekaubanduse . kom
missariaat tegi Trudsojuusile ettepaneku
müüa piima 20 koo. liiter, algades 1.

Sm. Reinfeldt, kommuunas .Koloss".
Teie märkus mesilastepidamise üle kom
muunas on wäga hnwitaw ja oleks wõi
nud .Põllumeeste" mahutada. Kuid on
wõimata kirjutusest aru saada.
rohkem arusaadawalt kirjutada, stis kasu»
tame ära.
K—s, Katenkas. 1 suküfimuse käsitamise
asja püüame rohkem silmas pidada. Ehk
wüiksite teie ka midagi kirjutada i
Wagar, Esto-Haginskis. Teie nme ja
adressi puudusel jääb tarwitamata.

Ziftlistripper.
Wastumötte tunnid .'rraladcl hom.k. 9
kuni öh. k> 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Seunoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

W. loelsfer-ämmacmflßii
H. N. Witkun > Kolpatowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, naistehaigu
sed Kella 10. homm. kuur kella 7 oht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

THHorpa(J)HH KoMiimepH, B3A., B7. TyõißT .Ns 375.

KasnetsKi haigemaju
lef. 181—52. Wastumötm. kõikides spets,

profess nte ja asfisi«ntlde poolt kella
19 y.imm. kuni kella 19 õrU. Alalised woo
did (naistehaigused j. sünnitamine). Ras

?Äu.° Ülimatel met.
"ml Mlis A tripper
hanlb. Arstide tutsum. kodu.

Kelskn-liWlleulliilil Ä&
*ynvin'wwuiuiwMUii nõuanded,
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
waja uul.,nr. 18,krt.3,sissekäik hoowist

