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herriot S. R. lv. Liidn ja Prantjusmaa

Timukate Eestist.

wahekorrast.
Prantsusmaal ei ole S. N W
Liidu ümberpiiramise Poliitikat.
Pari i si st, 28. jaan. Tänasel parla
mendi koosolekul esines pääminister Her
riot suurema kõnega wälispolntikast. Suu
rem osa tema kõnest oli määratud S. N.
W. Liiduga läbikäimise uuendamise küsi
musele. Herriot tähendas, et Wenemaad
eraldada Euroopa rahwaste perest on
Võimata. „Kogu Prantsuse Valitsuse po
liuna on sihitud rahu poole, kuid see rahu
oleks petlik, kui sellest poliitikast kõrwale
jäetakse 130 miljoniline rahwas, kellel on
suur laewastik ja söjawägi, ja kelle polii
tika õige tegew on Aasias ja Euroopas".
Mina nimetasin juba korra Cachinile ja
kordan weel, et Prantsusmaa ei pea min
gisugust S. N. W. Liidu ümberpiiramise
poliitikat.
Mina ei luba mingit wahelesega
mift Prantsusmaa sisemistesse asja
desse.
Kõige paremad lepingud on need, mis
o: selgesti wormuleeritud. Teadku Sinow
jew, et Prantsuse rahwas on ainsam koh.
tunik oma sisemise poliitika üle. Ei tee
meie tegu Sinowjewi maa sisemiste asja
dega, ärgu segagu tema ka meie asjadesse.
Tsaari wölgade küsimus.
Wõlgade küsimust ja Rökowi kõnet puu
dutades teatab Herriot, et 4 miljoni prants
last laenasid oma raha mitte ainult endi
sele tsaari walitsusele, waid ka linna oma
walitsustele, vankadele, raudteedele ja We
nemaa tööstusettewõtetele. Teised laenud
läksid üldiste elutingimiste parandamiseks
Wenemaal ja minnes riigikassa korraldu
sele, kergendasid selle koormat ja andsid
Võimalust temal kasutada miljonist Wene
majanduse arendamiseks. Ekslik on tõen
dada, et kõik abinõud läksid administrat
siooni ja sõjawäe pääle.
Pariis oleks wöetud, kui ei oleks
olnud Wene söjawäge
Kui ei oleks olnud seda ilusat sõjawäge,
kes sõja algu! tungis Id a-P reisi maale, oleks
Pariis sakslaste poolt wõetud ja kui mina
soowin Vahekorda luua suure Wene rah
waga, siis pääasjalikult seepärast, et tema
oli Prantsusmaa liitlaseks (liiduawaldus
kõigil pinkidel).
Peab püüdma küsimusi praktiliselt
lahendada.
Küsimuste praktilisele lahendamisele tuleb
asuda häädsoowiwalt. 1924 a. oli meie
kaubanduslik läbikäik S. N. V 5. Liiduga 500
Wüimumeeste wahetus
Ameerikas.

miljoni franki, mis suurelt osalt läks wa
Herriot lõpetas oma kõnet järgmiste sõ
nadega: „Meie ei luba, et Prantsusmaal
peetakse propagandat nõukogude Valitsuse
kaitse all, kui tema aga awaldab häätabt
likkust meie wastu, oleme meie rõõmuga
Valmis hääd Vahekorda looma S. N. W.
Liiduga."
Waielused Herriot köne järele.
Pariisist, 28. jaan. Herriot kõnele
järgnewatel waielustel tungis parlamendi
saatik Spinasse terawalt S. N. W. Liitus
walitsewaie korrale ja kommunismi põhi
mõtetele kallale. Spinasse heidad rahwus
pangale ette, et see Koltshaki, Demkini ja
Wrangeli toetas, ja seletab, et tema S. N.
W. Liidu tunnistamise pooldaja, kuid siis

Uhisriikides.

Majade uksed olgu õhtul kl. \() kuni hommiku kl. 6
lukustatud.
Kuidas siseminister Einbund woitleb „kahtlaste isikute kogumise,
salajaste koosolekute, söjawarustuse walmistamise waStu ning
nende hoiukohtade paljastamise" eest.
Siseminister Einbund on uue „ajaloolise
dokumendi" sundusliku määruse näol awal
danud, mille järele majaomanikkude pääle
üle kogu Eestimaa pannakse nuhkide ko
hustused. Iga majaomanik peab Viibimata
politseile teatama „kõigest, mis tema kin
niswara piirides sünnib".

Kella 10 õhtul kuni kella 6 hommikul
peawad kõikide majade wärawad ja uksed,
nii uulitsapoolsed kui ka hoowipäälsed lu
kustalud olema. Ükski maja- ega korteri
omanik ei wõi korterisse Võtta ega sinna
koguda lasta „kahtlast ollust", kelledel isi
kutunnistus puudub.

süüdistab kommuniste, et need „kasutasid ka

tastroofi, mis sõja läbi esile kutiutud selleks,
et Wenemaal maksma panna algaegsct kom
munismi. Lenin saatis ilma rööwimise
looiungi ja talupojad tungisid mõisatele kat
lale. Põllupidamine ja tööstus on Wene
maal langenud. Waesus suureneb. Nõu
kogude walitus haiwas tööliste tahet dikta
tuuriga ja palub nüüd kapitaliste teda
aidata."

Waatarnata kommunistide protestist, kes
Oktoobrirewolutsioonile poolehoidmist awal
dasid, tundis parlament omas enamuses
kaasa Spinasse kõnele.
Küsimus rahwuswahelistest
wölgadestPariisi st, 28. jaan. Rahwuswaheliste
wõlgade küsimust puudutades seletas Her
riot, et walitsus paneb lühemal ajal prn
lamendile kinnituseks ette Genfi protokollid
ja tähendas, et „Prantsusmaa ei ütle ära
oma wõlgadest, kuid temal on õigus loota
liitlaste poolehoiu pääle". Mis Prantsuse
ja Inglise wahekorrasse puutub, siis ei
ole see, Herriot sõnade järele, kunagi pa
rem olnud kui nüüd.
Saksamaa sõjajõud tulewad ära
kaotada.
„Meie ei kawatse, ütles Herriot
jääda igaweseks ajaks Rheini oblasti, kuid
meie nõuame sellelt, kes lubas teha jul
geoleku lepingut, kas ta ei täidaks oma
lubadust. Kohustusi rikkudes, muutis Sak
samoa oma politsei tugemaks sõjaliseks
jõuks. Et wähendada sõjalisi jõudusid rah
wuswahelises ulatuses, on kõige päält tar
wis kaotada Saksamaa sõjalised jõud".
Pääle selle tõi Herriot näitusi selle üle,
et Saksamaal on määratumad söjamater
jaalide tagawarad.

JirMlcit" m iirnnnuil sm. Pilmckk.t«ais»Äest'
Jutustades igasugust Väljamõeldust
Kominterni agressiivsusest Eesti wasiu,
mis ühenduses olewat Kominterni täide
saatwa komitee laiendatud koosoleku
kokkukutsumisega, teatab „Päewaleht", et
sellest pääletungiwa rewolutsiooni takti
kast olewat kaasakistud ka Eesti kõmmu
nistid Wenemaal. Nimelt tahetawat
„Kominterni täidesaatwa komitee Eesti
seltsiooni esitaja Palwadre awalikul
üleskutsel uusi pääletungiwaid Võitlus
w-toode tarwitusele Võtta enamlaste
mässude tekitamisteks Eestis." Palwadre
tunnistawat, et Väikeste mässuliste
löök-gruppidega 1. dets. mässukatse ole
wat enneaegne olnud ja kutsuwat nüüd
massilisele organiserimisele pääletungiwaks
Võitluseks.

Kokkupõrkamine kommunistide
ja sotsialistide lvahel.

alganud
Eila meie lehes ilmunud siseministri
sundusliku määruse põhjal on sadam
tööliste hulgas nüüd puhastus ette
wõetud. Tööd saawad ainult need, kellel
politsei poolt Väljaantud ustawustun
nistus ettenäidata on. Ühe päewaga
on wälja „puhastatud" 30 sadama
töölist, keda sadamakapten (salapolitsei
sadama osakonna

pidanud.
„Eesti nõukogude walitsus".
„Päewaleht", kelle waletamiseand
üldse „eeskujulik", teatab, et juhtumiseks,
kui 1. dets. mässukatse õnnestanud oleks,
olnud Eesti nõukogude walitsus juba
kindlaks määratud. Sinna pidanud
kuuluma: Anwelt, Rästas, Palwadre,
Kuschnarew jt.
Ütelgu nüüd weel keegi, et „Pwl"
rebasel hiilgawat nuppu ei oleks! i

Wõimumeestc wahetus
Ameerikas.

Berliini st, 28. jaan Pääle awa
likku koosolekut, mida sotsialistid toime
panid, oli uulitsal kokkupõrkamine sotsid
listide ja kommunistide wahel, mis takis
tas uulitsa liikumist. Politsei arreteeris
mitmeid kokkupõrkamisest osawõtjaid. On
haawatuid. Kokkupõrkamine sündis s.-d.
partei keskhäälekandja „Vorwärts'i" toime
tuse hoone ees.

Ajakirjandus WöukoguJaapani kokkuleppe üle.
Eurooplaste wastu
R o o m a st, 28. jaan. Jaapani wälis
ministri kõne kohta kirjutab Rooma leht
et Jaapani-Nõukogude leping
on Vastuseks anglosakside tungimise pääle
Hiinasse, Chamberlaini poolt wäljakuulu
tatud sõjakäigu pääle enamluse wastu.
Ajalehe arwates on uus leping sihitud
anglosakside ja üldse eurooplaste wastu
Aasias. Ajaleht seletab, et sarnases tingi
muses oleks Inglismaa ja Prantsusmaa
poliitika, mis sihitud Saksamaa wastu,
täitsa meeletu, sest ainult Saksamaa on
tõkkeks flaamlaste pääletungimise wastu.

Endine Ameerika saadik Londonis Kelogg,
uuesti määratud wälisminister P.-Ameerika

Kmdxs Ersli riiki .MlnslMjt".

heltkauplejate kätte.

Kah ähwardab.
Bukarestist, 28. jaan. Rumeenia
Valitsus nõudis Saksamaalt tasu okku
patsiooni wõimude poolt wäljalastud
pangapiletite eest. Rumeenia rahanduse
minister seletas, et kui Saksamaa seda
nõudmist ei täida, siis wötab Rumeenia
rohkem mõjuwamad abinõud tarwitusele.

Arreteerimised Egüptuses.
Londonist, 28. jaan. Ühenduses
kindral Lee-Stacke tapmisega pannakse
Kairos uusi kinniwõtmisi toime. On
arreteeritud mitmed kõrgeinad ametnikud
ja ühiskonna tegelased.

Sõja kapitaal.
Helsingist, LB. jaan. Soome sõja
tehniline kommisjon 'otsustas panna
100 miljoni marka wäljamaa panka
juhtumiseks, kui sõda tekkib.

Tunnistamise poolt.
P r a a g a st, 28. jaan. Tshehi-Slowaakia
sotsiaal-rahwuslaste partei on diplomaat
liku läbikäimise uuendamise poolt
S. N. W. Liiduga.

Ameerika riigisekretäär (pääminister) Char
les Hughes, kes lahkuma oli sunnitud „Wene
küsimuse" Pärast. Ta ei tahtnud nõukogu
wöimuga midagi tegemist teha, kuna Amee
rika kodanlus, kõnelemata töölisteklassist ja
wäikekodanlikust ollusest, ühenduse jalule
seadmist nöukoguwöimuga nõudis.
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harilikul wäsinud toonil, mis kogu aeg kõlas ühetasa mono
toonselt.
Annik tuli pea tagasi ja ütles, õlgu kehitades:
«Tema mängis, nagu harilikult, neile! Järsku tundis Paule,
et Roger temast kaugeneb. Umber pöörates nägi tema Rogeri
laua taga, kus seisid sawist woolitud kujud. Roger sõtkus sõr
mede wahel pahasel pilgul sawi. Siis karjatas Paule. Tema
näitas minule Rogeri sõrme jälgi sawil. Muidugi olid need tema
oma sõrme jäljed. Asjata arwad sina, et tema ennast siin pa
rema .tunneb. Minul on kurb tema pääle waadata, kurb kuni
pisarateni. Tead, minule tuleb meele, kuidas tema korra ütles
meile: «Wilets, wäike e1u...» ja see on täiesti tõsi! Noh, minu
armas, läheme. Meid ooiawad m-me Broussat ja Selonow.>
«Sina unustasid Roussot, oma kunstnikul»
«Meie kunstniku!»
«Oh, sina tead wäga hästi, et mina liiga nõrk olen Aadami
modelliks. Tema wõib minust paremaid leida!»
Annik ulatas temale omad huuled:
«Aga mina kõlban supelusülikonnas wäga hästi Eewaks?»
Nemad waheiasid pikki suudlusi, aga nende wahele hüüdis
Amedee lüürilisi hüüdeid;
«Eewa! Weenus! Andromeeda! Merineitsil Kes weel?>
Annik wastas naerdes:
«Enam ei oie tarwis, küllalt 1»
Amedee wõttis iemal piha ümbert kinni ja nemad sammu
sid wõimsalt alla, sätendawale merele wastu. Kaljudest maha
rabenenud wilgukiwi rõugud näitasid teed suwemaja «Mireille»
terrassidele tühjal liiwasel mererannal.
Mererannalt lahkudes ja tagasi pööraies, wõis näha tume
rohelist metsa waipa Mauride mägede kaljudel ja nagu kaks
paika jämedast riidest paistsid sääl wahel Roussot majakese ja
Jacguemin-Raimberti fermi kiwikaiused.
Blanchetid, m-me Broussat ja Selonow istusid pingil, mis
iaewa jäänustest tehtud, seljad sinetawa mere poole ja ootasid
Amedeet ning Annikit. See oli õhtune puhketund, kuid samuti
ka suplemise ja posti ootamise aeg. Natuke eemal neist, m-me
Danvoise walwe all, kelle hooleks oli nüüd jäetud Claude ja
ühes sellega ka paljude teiste laste järele walwata, lõbutses
«noor ilm». Neile oh eraldatud eriline koht mere kaldal: Georges,
kellel oli juba kaks ja pool aastat, juhtis koomilisel tähtsusel ja
tõsidusel mängu. Sylvestre üks aasta ja kolm kuud ja
Claude üheksa kuud tammusid paksu jalgega liiwast kooke.
Kõik kolm olid kui joobnud, kisasid ilma igasuguse määrata ja
kõigest oli näha, et nemad olid tugewasti mõjuwa kauni mere
õhu mõju all.
Selonow tõmbas kella taskust:
13
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ande aja jooksul tunnistada rahulolda
W. K. P. Leuingr. kubermangu
Imperialism
21. konverents.
on rahutu.

Kogu Jaapani ajakirjandus ei warja
oma rõõmu Wene-Jaapani lepingu alla
kirjutamise puhul. Tähendatakse, et
Jaapan on suure wõidu saawutanud
poliitilisel alal, on _ oma seljatagust
kindlustanud, on aluse paimud ka ma
janduslikule lähenemisele S. N. W.
Liiduga, millise wt imaluse üle eriti hääd
meelt tuntakse Jaapani kaubanduslikkudes
ringkondades. Ka rahanduslikkudes ring
kondades näeme sama nähtust. Pääle
rahulepingu allakirjutamist hakkasid Jaa
pani wäärtpaberid kohe tõusma.
saab walitsus ka ise lepingu
tähtsusest aru, sest wälisminister Schi
dehara saatis salanõukogu esimehele ja
abile kirja, kus nõutakse lepingu kiiremat
kinnitamist. Samuti saatis sama minis
ter kuningale kma, kus soowitatakse ku
ningale ilnia wiiwitamata lepingule alla
kirjutada, et lepingut rutemini ellu wiia
saaks.

Kuid waatamata, et leping seni weel
kinnitamata, hakatakse seniseid tõkkeid,
mis mõlemate riikide lähenemisel ees
seisid, kõrwaldama. Nii on nõukogude
kaubalaewandusele juba luba antud Jaa
pani sadamatesse tulla.
Kuid samal ajal, ' kui need kaks riiki
Jaapan ja Wenemaa kõik teewad, et
normaalset wahekorda jalule seada,
märkame meie ärewust nii liitriikide kui
ka Ameerika imperialistide hulgas.
Prantsuse imperialistid tähendawad
awameelselt ama ärewuse põhjust. Tähen
datakse, et kui nõukogumõimul kellegagi (?)
kokkupõrkamine tuleb, on ta seljatagune
kahtlemata Jaapani poolt kindlustatud.
Kuid see oleks weel pool hada. Et ka
Hiina nõukoguwõimuga hääs wahekorras
on, millel isegi sõpruse iseloom on, siis
on see selgeks tunnistuseks, et nõukogu
wmmul Idas kindel jalgealune on, mille
otsekoheseks järelduseks on liitriikide
mõiu wähenemine, kes Idas seni esimest
wiiulit mängisid.
Weel suurem, kui Prantsusmaa, on
Anieerika ärewus. Ja sellel ärewusel
on ka kaaluwad põhjused. AmeerikaJaapani wahekord on ammu teraw
olni.d, mitte ükskord ei ole sõjakusi mus
päew.lkorra.' olnud. Ja see on päewa
korras ka praegu. Mõlemad riigid wal
mistawad hoolega selle wastu ja tarwis
on ainult sädet püssirohuwaati plah
watama panemiseks.
Waatamata Washingtoni wäewähen
danlise konwerentsi otsuste pääle.
on mõlemad wastased kibedasti ametis
oma laewastiku suurendamise alal.
Alles hiljuti laskis Ameerika uue üli
liinilaewa mette, kuna Jaapanil neli
uuetüübilist ristlejat 'malmis sai. Ooda
takse ainult põhjust ja selleks wõib olla
Ameerika walitsuse kawatsus ~kollanahk
ade" wäljasaatmise suht.s Ameerikast.
Seepärast oli ka Ameerika imperialistide
püüd igatwiisi takistada Wene-Jaa
pani lähenemist. See oli ka üheks põh
juseks, miks Ameerika ise S. N. W.
Liiduga ühendusest loobus. Tal oli
tarwis, et Jaapani seljataga mitte „kõik
korras ei oleks", kui Ameeuka-Jaapani
kisklemine lahti läheb. Wene-Jaapani
leping tõmmas aga sellele kawatsusele
kriipsu pääle. Ameerika wastane
Jaapan muutus wähemalt 50 protsenti
tugewamaks, sest kokkupõrke puhul Amee
rikaga ei ole tal tarwis oma Mägesid
selataga S. N. W. Liidu wastu „igaks
juhtumiseks" hoida, waid ta wõib kogu
jõuga oma wastase wastu wälja astuda.
Ja selles seisabki ärewuse põhjus, mida
wiiniasel ajal Ameerika wali.sewate ring
kondade hulgas märkame. S. N. W.
Liidu punased diplomaadid tõmmasid
Ameerika imperialistide plaanidele kriipsu
läbi. K. T.

Komnoorsugn leniniftliknl teel.
W. L. K. N. Ü. kubkomi aruanne
21. tub. partei konwerentsil.
Sm. Tolmasowi ettekanne.
Komnoorsoo ridade kasw
Siin oleme saawutanud tuntawaid
tagajärgi. Meie organisatsiooni on tõm
matud 60 prots. tööstuses töötawalest
töölisnoortest. On järele jäänud ainult
tähtsuseta osa ne>d, keda meie weel wastu
wõlta ei saa mitmesugustel põhjustel. Siin
tuleb meil weel töötada ja teesid otsida,
kuidas seda ülejäänud osa ühes tõmmata.
Töö külas.
Kui meil linnas on olemas 48.000
komnoorsoolast, siis kogu oblastis on neid
kõigest 8000.
Siin tuleb meil weel töötada ja töö
tada. Muidugi on siin lvoniandwaks tei
sed tingimised, teine olukord, mis takistab
talupoja noorsoo koondumist. Kuid seda
on meil waja kätte saada ükskõik mis
moodi. Weidi on selles suhtes ka ära teh
tud. Nii tulid Lenini päewadel meile täien
duseks linnast 8000 noort, maalt aga 7200.
See kõik näitab, et küla on saanud tõuke,
mida waja kasutada ja parteile lähendada
tema noortsugu. Kui meil linnas on 80
prots. kogu noorsoost, siis külas ainult
13 prots. Nii siis näeme, er meie ees kü
las seisab suur ülesanne, iseäranis tõm
mata komnoorsoo ühingusse noori saha ta
gant ning sulaseid, kellede protsent on üp
ris wäike 3 prots.
Sotsiaalse koosseisu terwenemine
!3. partei kongress märkis ette, et waja
terwendada nii parteid kui ka komnoorsoo
ühingut sotsiaalse koosseisu suhtes. Selle
ülesandega saime hakkama. Meie organi
satsioonis on töölisi - 63 prots, talu
poegi 13 prots. ja muid 12 prots.
Nii näeme, et ses suhtes oleme hulk edasi
jõudnud. Jääb üle ainult, tõmmata kaasa
talupoja noortsugu.
24 prots parteilasi
Oma parteilsuse koosseisu poolest seisab
Leningradi organisatsioon esimesel kobal
S. N W. Liidus. Selleni jõudsime lühi
keie aja wältel. Nii oli läinud aasta ap
rillis meie organisatsioonis kõigest 4500
parteiliiget. Kuid 1925 a. 1. aprillil see
arw suurenes kolmekordselt ja praegusel
ajal on meil 13.300 parteilast. Pääle selle
astusid Lenini päewadel W. K. P. 6000
komnoorsoolast. g
Komnoorsugu ja trotskism
„Ka siin peab tähendama" kõneleb
sm. Tolmasow „et meie komnoorsugu
hiilgawalt kannatas wälja eksami". Kainelt
harutati trotskismi ja tema permanentset
rewolutsiooni tükk-tükilt. Mitte kordagi
ei juhtunud, et oleks trotskismi poolt hää
letatud. Kogu meie suures organisatsioonis
tuli ette kõigest 8 erapooletuks jäämise
juhtumist. See näitab, et komnoorsugu
sammub kindlalt sm. Lenini poolt juha
tatud teed ja seisab leninismi alusel.
Meie õppus.
Siin peame uuesti tagasi pöörama küla
juure. Linnas on meil üle 400 poliitringi,
külas kokku 68. Kui meie linnas os
kasime haarata koolidesse ja
seminariumidesse üle 40.000 noorsoost,
siis külas sarnasest arwust ei maksa unis
tatagi. Sääl on ta üpris wäike. Meie
saatsime külale 150 seltsimeest tööle poliit
hariduse pääle. Kuid siiski ei saa meie seda
Wõrrelda linna tööga, sest külas puudu
wad klubid ja hääd juhtiwad jõud. Kom
noorsoo küla on meist kultuuriliselt hulga

oma poistega, siis loomulikult on laewaWäel tugew põhikiht meie komnoorsoolastest.

Punases wäes pole aga seda. Sääl on
töö nõrk, sest oma enamuses seisab punane
wägi koos küla noortest, kes aga meie ri
dades weel ei seisa.
Selle puuduse peame ära parandama
ja komnoorsoo liikmeteks tuleb tõmmata roh
kem punawäelasi. Meie peame seda meeles
pidama, et punawäelane linnast tagasi
minnes maale, wõib sääl kasu saata mitte
üksi meie ühingule, waid kogu küla selts
koudlikule elule.
Lähemale ühiskondlikule tööle
Kui meie waarame endi ühiskondliku
töö harusid, siis leiame jäält palju walgeid
kohti. Üheks suuremaks walgeks kohaks
meie organisatsiooni töös on jee, et kom
noorsoolased wötawad wähe osa ühistege
wuse organisatsioonidest. Siin on küla
meist ette jõudnud. Sääl wötawad kom
noorsoolased aktiiwselt osa ühtstegewuse
korraldamisest.

Komnoorsugu peab lähemale asuma töö
liste organisatsioonidele.
Keskkontroll-kommisjoni töö
aruanne.
(Sm. SchwerniKi ettekanne.)
Iga W. K. P. liige peab teadma, et kesk
kontroll-kommisjon on meie partei abiorga
nisatsioon.

Partei päämised haigused.
Kõige rohkem tuleb keskkontroll-kommis
jonil tegemist teha joomisega ja partei
juhtnööride mittetäitmisega.

Läbi kontrollkommisjonide läksid 420.000
liikmest 29.900 liiget.
Iseäranis areneb parteis joomine. 1923
aastat arutati joomise küsimusi 1,25%.
Nüüd 1924 a. 2,19%. Omawayelisi
kisklemise küsimusi tuli kõige rohkem ette
haritlaste hulgas.
Parteiline järelkatsumine
Parteilist järelkatsumist toimetatakse praegu

21 organisatsioonis. Weel wara on ette tuua
lõpulikke andmeid selle kohta.

Moskwas waadati läbi 340 ringikest
20.699 parteiliikmega. Kuid wälja heideti
pääle wastukaebtuste sisseandmist ainult 400

inimese ümber. Järelkatsumisel oli terwen
daw mõju kogu parteitöö pääle.
Majanduslik tööNõukogumõnadc järeluurimisel leidis kesk
kontroll-kommisjcn terwe rea korratust.
Majapidamise mõttes tihtipää.e ei suuda
nõukogumõisad küllaldaselt sammuda talu
poegade majapidamise eesrinnas.

Mõisnikud minema.
Keskkontroll-kommisjon pööras tähelpanu
ka mõisnikkude küsimuse pääle.

Keikkontroll-kommisjon esines W. K. P.
keskkomitee ees ettepanekuga muuta maako

deksi sarnaselt, et mõisnikud enam ei saaks
peremeest mängida oma endistes mõisades.
Tööstuse järelnurimine
Tööstuse järeluurimisel seadsime ülesan
deks hindade alanemise ja kaudsete kulude
wahendamise.

Niisama uuriti metallitööstust. Siin sead
sime ülesandeks hinda alandada söe,
malmi ja raua pää.t.
Haiglane küsimus on meil praki küsimus,
mis seisab nieie tööstuses kaunis kõrgel jär
jel (50% Koiomenski teda ses).
Niisama arutas keskkomitee õigel ajal
so'siaalse kinnituse maksu äramaksmise kü
simust.

madalam.

Kuidas loetakse meie noorsoo ajakirjan
dust, eriti ajalehte „Smenat"?
„Smenal" on tiraash 41.000 eksemvl.
Sellest lungeb küla pääle ainult 8.000
eksemplaari. See näitab, et meie komnoor
soo ajakirjanduse ees seisab töö tungida
külasse.

Komnooorsoo töö Punases maa-ja
laewawäes
Kui meie wõtsime laewastiku oma hoole
alla ja juba aastat täidame teda

Resolutsioon
Kubermangu kontroll - kommisjoui
ja töõliste-talnposgade inspektsiooni
töö aruande kohta.
Arakuulates aruannet kubermangu kon
troll - kommisjoni ja tööliste-talupoegade
inspektsiooni tööst, otsustas Leningradi 21.
partei konwerents:
1. Kubermangu kontroll-kommisjoni ja
töölis-talupoegade inspektsiooni tööd aru-

waks.

2. Konwerents loeb, et mittetööstuslik
kude kollektiiwide järelwaatamine Lenin
gradi linnas ja kubermangus, mis oti aru
ande ajal tähtsamaks tööks, wiidi üldiselt
läbi rahuloldawalt. Järelwaatamise taga
järjed et lõpe ainult sellega, et partei ri
dadest kõrwaldati mõned parteile wöõrad
isikud, see aitaS kõige Päält kaasa tõsta
liigete aktiiwsust järelwaadatud kollektiiwi
des, suurendas tungi partei tööle ja õp
pusele. Paale selle läks partei juhtiwatel
orgaanidel korda järelwaate ajal tundma
õppida järelwaadatuid kollektiiwe, selgi
tada nende jaatawad ja eitawad küljed,
teha wastawaid kokkuwötteid ja praktilisi
järeldusi, mis said aluseks järgnewale tööle
neis kollektiiwideS. Konwerents annab üles
andeks kubermangu kontroll-kommisjonile
ja kubermangu komiteele wõimalikult roh
kem kasutada järelwaatamise järeldusi edas
pidises töös, mitte tööstuslikkudes kollek
tiiwides ja suurendada oma tähelpanu
nende suhtes.

3. Konwerents tunnistab ajakohaseks
wõtta kubermangu kontroll-kommisjoni ja
selle raiooni ning kreisi wolinikka wabas
tada wäikeste asjade ajamisest, mis puu
tub parteiliigete wäikeste ja enam ehk wä
hem juhuslikkudesse süütegudesse, ja sar
naste asjade arutamine anda kollektiiwide
eneste kätte. Selle määruse elluwiimine
nõuab aga teatud ettewaatust, millepä
rast tarwilik on, sest sarnaste asjade aru
iusele andmine kollektnwidele kubermangu
kontroll-kommisjoni ja selle woliniktude
kontrolli all.
4. Oma töös partei kollektiiwide osjuZ
ei tohi kubermangu kontroll-kommisson piir
duda ainult üksikute asjade arutamisega,
waid tema peab seadma omale sihiks süs
tematiseenda materjaali, mis on saadud
asjade arutusest, et enam sügawamalt
tundma õppida põhjuseid, mis kuisuwad
esile ühe ehk teise parteilhkme süüteo ehk
eksimise ning edendawad mhteloomulikke
nähtuseid partei organisatsioonide elus.
Sarnase materjaali uurimise alusel peab
kubermangu koniroll-kornmisjon wäsiatöö
ta ma ja kubkomile eitepauema wastawad
praktilised ettepanekud.

5. Lähemal ajal peawad kubermangu
kontroll-kommisjon ja töölis-talupoegade
inspektsioon oma töös esimeses järjekorras
wõtma omale ülesandeks kaasatöötada
uuesti raalitud kubtomidele ja majandus
likkudele orgaanidele Leningradi tööstuse
wõimalikult kiireks arendamiseks, üksikasja
liselt uurides selle organisatsioone ja tin
gimisi, milles tema töötab, eriti peab ku
bermangu kontroll-kommisjon jatkama ja
süwendama oma kaastööd ametühisustega
nende tegewuses walmistustöö arendami
seks.

6. Administratiiwsete orgaanide suhtes
peawad kubermangu kontroll-kommisjon ja
töölis- talupoegade inspektsioon lähema!
ajal pääasialiselt tähelpanu pöörama nende
laiade töörahwa hulkade tarbete täitmise
pääle linnas ja maal, administraiiiwiete
aparaat de lahendamise pääle elanikkudele.
Eriti tuleb tähelpanu pöörata alamate
nõukogu aparaatide pääle külas, tee sihi
äranäitamisel, mida mööda peab ja wõib
kõige edukamalt minna nõukoguline üles
ehitustöö külas.
7. Riiklikkude kaubandusaparaatide tund
maõppimise alal ja selle oma töö süwen
damisel, peab kubermangu kontroll-kommis
jon ja töölis talupoegade inspektsioon eri
list tähelpanu pöörama isikliku koosseisu
pääle neis aparaatides, selgitama kõrwal
kulude wahendamise wõimalusi, kaubaläbi
käigu arendamise tempo suurendamist ja
suurema paenduwuse ja sobimuse wälja
töötamist wiimases.
8. Jätkates tööd kooperatiiwsete orga
nisalsioonide tundmaõppimises, eriti ala
mate kooperatiiwide rakukestes ja tingimisi,
milles need organisatsioonid töölawad,
peawad kubermangu kontrollkommisjon ja
töölis-talupoegade inspektsioon erilist tähel
panu pöörama põllumajanduslikkude koope
ratsioonide pääle.
9. Tähelpanna, et töölis-talupoegade
inspektsiooni ja kubermangu kontroll-kom
misjoni ühteliitumine annab jaatawaid
tagajärgi, paneb konwerents uuele kub
komile ette täidesaata seda liitumist prakti
lise igapäewase töö parema sidumise teel.
10. Konwerents juhib tähelpanu selle
pääle, kuidas jaataw nähtus on töölis
talupoja inspektsiooni töös tema lähene
mine majandusorgaanidele wiimaste in-
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Lebeau ühes selle ekseemi haigusega Ronchardi miljonite pärast
ja andis oma osakonna «Hüüdes» Max de Laumeie».
Ja tema hirmunud pilgu ette kerkis laimukirjaniku wastik
kuju kogu omas suuruses, kes praegusel ajal wiibis sanatooriu
mis ja arstis oma nahahaigust.
«Lebeau», mõtles Annik ja wärin raputas teda mõtte juures
sellest hädaohust, millest tema õnneliseli pääsis.
«Lebeau on surmale määratud... Aga wangimajas kannab
Rosa oma karistust...»
«Wiimane kord, kui mina teda nägin, oli hirmus teda waa
dala», ütles Amedee. «Tema oli üks ühine mädanew haaw!
Tema ei wõta kindaid käest, ja kogu tema nägu on kaetud
mustade paisetega, mis alaliselt werd jooksewad. Temal ei lähe
kuidagi korda warjata neid wistrikke ega ka kooruianud nahka».
«Ei, temal tuleb juba lahkuda sellest kaunist elust!» tähen
das Roussot. «Tema ei parane sellest haigusest!»
«Ei sammu me enam metsa!» laulis Selonow. «See kulus
temale ka ära, küllalt rüwetas tema oma elu ajal! Aga nüüd,
minu sõbrad, lubage oma auwäärt tähelpanu pöörata enam
lõbusama teate pääle: «Tõenduste puudusel lõpetati protsess,
mis tõsteti krahwinna de Saint-Valentini v/astu süstemaatilise
kokaiini müügi ja awaüku mängumaja pidamise pärast...»
Waata, mis tahendab suured sidemed! Pidage, pidage! Täna ei
lõpegi kõmuliste teadete tagawarad! «Keegi Jim, kelle isik küllalt
tuntud on spordi ilmas, mõisteti kolmeks kuuks wangi raha
wäljapressirnise katse eest markiis d'Entraygueselt. Hobustega
wõidusõidu armastajad mäletawad ehk seda alatul walet, mis
see jokkei tõstis jne. jne.»
«Kõik oleneb sellest, olete teie mõjurikas isik ehk täht
suseta», naeratas Blanchet.
«Kui imelik!» tähendas Monigue. «Kõige nende inimeste
lugu on nii wilets ja tühine siin, kustuwa päewa walgusel. ..»
«Oo!» karjus Selonow, oma wõimsad kopsud, meriõhku
täis tõmmates. «Nii tühised on kõik need asjakesed, neid ei
oleks õieti olemas, kui nii tähtsad ja wõimsad ei oleks nende
tegijad! Ülekullatud kõlupääd! Roussot andis neile
tugewasti pihta! Mis teie ütlete selle kohta?»
«Jah, see on tõsi, nemad on wõimsad! Kui selle pääle mõ
telda, et tõsiselt ei ole nemad muud, kui pihutäis wäikseid roo
majaid ja ussikesi. Aga Prantsusmaa, terwe ja wõimas, lubab
* neid enese kallal närida ja uuristada!»
Blanchet tõusis püsti seda üteldes:
«Nemad elawad ja jatkawad oma musta tööd ainult meie
loiduse, meie õlgade kehituse, meie põlgliku naeratuse tõttu! 00,
samal päewal, kui kellegil jõudu ja mehisust jätkuks hüüda
maale kogu tõtt, kaotawad need roomajad silmapilkselt!»

197 E
«Rahwas tammuks nad jalge alla!» ütles Amedee. «Tuled,
Annik?»
Amedee ja Annik sammusid tõsiselt ja pikka oma wäi
keste mäemajakeste poole. Nende ees sõidutas m-me Dan
voise wäikses wankrikeses Claude. Jean Roussot sammus nende
kõrwal. Tee käänakul, männikus lahkus tema nendest ja waa
tas weel hulk aega õhtupäikese kiirtel nendele järele, kui ne
mad tõusid üles mäkke üksteise najale toetades.
Mingisugune kaunis rütm tundus nende käigus. Nemad
sammusid edasi ühetasasel õigel käigul. Säärane jõud awaldus
nende harmoonilises käigus, et Roussot hinge põhjani liigutult
mõtles oma sümboolilist paari, mida praegu joonistas. Tema
nägi neis inimeste kustumata lootust, mis püüdis tulewiku õnnele!
Mees ja naine, käsikäes!
«Need oskasid teel edasi jõuda, mis oli kaetud waremetel!»
Annik sammus sügawas mõttes.
«Meile ei toonud post midagi huwitawat?» küsis Amedee.
«Ei, midagi siiski on? Mina mõtlen praegu just sellest!
Harilik hulk kirju, kuid minu päähuwi on pöördud nende kahe
ajakirja pääle.» Tema näitas kahte wäikest ajakirja: «Naiste
Hääles» naisdoktori Pelietieri ilus ja mehine kirjutus paratamaia
ewolutsioonist perekonnas. Ring laieneb ja lapsi kaswatakse
ikka sagedamini ja ikka paremini riigi poolt!
«See on weel homse päevva küsimus!» wastas Amedee
naeratades. «Muidugi, iga tund wiib meil selle olukorrale lähe
male. Küsimus seisab ainult ajas... Kuid seni jõuame meie
üleskaswatada Claude ja... laene!»
«Nemad näewad enam laiemat silmapiiri! Ja nende pilk
saab olema meie hoole tõttu enam kindlam ja julgem! Aga
seni...»
Tema peatas:
«Tarwis on mõelda olewikust! Kuula! See puutub sinusse!»
Tema tegi lahti kirja ja näitas Amedeele teist wäikest
ajakirja: «Elada!»
See oli wileisusse tõugalute hääl, kes oma sügawas mures ,
waewalt kuuldawall tuletasid meele oma olemasolu kuna
neil ometi õigus oli nõuda waljult, kõigikuuldawal! rahwusliku
wõla täit tasumist]
See oli tiisikusehaigete ja gaaside läbi kihwiitatute hääl
sõja jäänuste hulgaline hääl hüüe, mida sünnitasid miljonite
õnnetute hääled, mida Annik kuulis oma südames. See oli kõigi
pimedate, käteta, jaluta, haawatute ja santide etteheite hääl,
kes mõned soud päewas saades, lõpetasid oma elupäwi ja
maksid selle kangelaseliku silmapilku eest, mida nemad andsid
selleks, et Prantsusmaa ei hukkuks, aga mitte selle eest, et
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«Kell kuus! Nemad jääwad hiljaks!»
«Sääl nad ongi!» hüüdis Monique.
Tema wibutas paljal käewarrel. Tema nägi neid teekää
nakul männade all.
«Sarnasel juhusel wõib hakata riidest lahti wõtma!» ütles
Selonow. «Mina suplesin juba täna hommikul. Sarnane nau
ding ...»
M-me Broussat wõitis üksi jäädes külalisi vvastu. Amedee
ja Annik jooksid «hohe!» hüüdel supelusputkasse, mis asus ter
rasse wastu, Selonowi ja Blanchetide supelusputkade kõrwal.
Roussot, kellega nemad teel kohtasid, istus nüüd oma kokku
käiwale kaasatoodud toolile, wõttis kaante wahelt laia paberi
lehe wälja, kuhu tema hakkas ajawiitmatult wiskama kergeid
joone ja poose.
«Noh, kuidas jõuate edasi oma suure panneau'ga?» küsis
m-me Broussat.
«Hm!» tegi kunstnik. «Wähekesi! La Bruyere wäljaarwa
misel on inimesed juba seitse tuhat aastat maakeral ja kuidas
nad tõttamata edasi rühkawad! õigem on, kui meie ütleme :
juba aastatuhandeid sammub Aadam maakeral ringi. Nii on
päris loomulik, et minu töö, mis Aadami kujutab, edasi ei
nihku .. .»
«õnneks,» lilles m-me Broussat ja näitas Monique ning
Anniki pääle, kes esimestena putkast wälja tulid, «on siin Eewa,
kes hakkab praegu waimustama Aadamat ja.. . teie pintsett!»
«See on tõsi!» hüüdis kunstnik, kes mõnutles waadeldes
kahte naisterahwast mustas trikoos, mis weel enam esile tõi
nende kehajoonte ilu ja wärwide toredust. «Minul ei ole põh
just kaebada oma modellide üle!»
Monique, helejuukseline ja walgekehaline, sammus õnnelise
ema sammul Anniki järele, kes oli enam muskliline, kuid wähem
kõrge. Oma tõmmuwerelises kõhnuses erines Annik isesugusel
tanisiwal kaunidusel. Tema jooksis mööda merekallast.
«Tema on waimuslaw!» ümises kunstnik, kuna tema joonis
tuspliiats nähtawasti samu liigutusi tegi, mis Annik. «Ei, waa
dake ainult seda tuld ja kergust! Tema wiskab end welte, nagu
mõni amatsoon, millest meie õieti ei tea, kas on see naiswõiilejate
nimetus ehk jõe oma . . . Aga Monique tema järele!»
Tema püüdis üksikuid jooni nii ühelt kui teiselt suplejalt
ning üksikuist tõmbeist ja kõwerjoontest lõi ühe näisterahwa
kawandi. Tuhat mitmesugust arabeski enam wihjed kui joo
ned! ja neist sündis üks joon, üks kaunis kuju.
«Elu on lihtne»! tähendas tema.
M-me Broussat, kes ei olnud harjunud tema lühikeste tä
hendestega, waatas temale küsiwalt otsa.

Lootus mida Annik eneses kandis, kui ka see, mis juba
õitses nende silmi all wäikese (Haudena! Kõike seda ja ümb
ritsewat kaunist loodust kuldasid loojaminewa päikese kiired...
Tema pilgule wastates näitas Annik wäikese (Haude pääle:
«Homse päewa tööline!»
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Reedel, 80. jaanuaril 1925 a. Rr. 24
formeerimise teel töölis-talupoja inspekts
uurimistöö jooksul ja uurimistöö tagajär
gede ühisel arutamisel ning pattab ette
tulewikus seda sidet kõweudada.
11. Äonwerents kiidab hääks kub. kont
roll-kommisjoni ja töölis-talupoegade ins
pektsiooni ettewõetud sideme loonust oma
töös ametühisuslega ja l eb tarwiliseks tu
lewikus seda sidet süwendada ametühisuste,
kohalikkude orgaanide, (wabriku komiteed,
tööstuslikud kommisjomd jt.), materjaa
lide ja kogemuste kasutamise teel töölis
takup. inspetts. järeluurimisek ettewõttetes
ja asutustes.
12. Konwerents tunnistab ratsionaal
seks Leningradi wölis-tatup. inspekts. poolt
tarwilujeke wõetud wiisi kõrgemate õpeusu
tuste õppurist oma praktilisele tööle kaasa
tõmmata ja soowitab seda tööd edaspidi
jatkata.

13. Konwerents paneb ette kub. kont
roll-kommisjonile ja töölis-takup. inspekts.
abinõusid tarwüu'ele wötta töökis-talup.
inspekts. töö laiendamiseks kreisides, eriti
külas, kuid selle juures mitte laiendada
kub. kontroll-kommisjoni ja töölis-talup.
inspekts. aparaati, waid kasutada selleks
olewaid nõukogude ja partei aparaati.
14. Ettepanna tööiis-talup. inspekts.
suurendada tööd järetwaalamije tagajär
gede malerjaakide süstematiseerimises ja
neid paremini kasutada teadusliku löö or
ganiseerimije tööl.

Nõukogude maalt.

Dooni söesaak.
Esialgsete andmete järele otsustades on

Rauamulda SaksamaaleHarkowist teatatakse, et „Jushnorudnõl"
trust tehtud lepingu põhjal teisel weeran
dil näeb ette wäljawedamrsels Saksamaale
umbes 7 milj. pd. rauamulda.
Nijhni-Nowgorodis tung parteisse
Tung parteisse Lenini nädala puhul
suurenes tugewalt. 26. jaanuariks anti
sisse 850 teadaannet tööliste ja 450 tea
daannet komnoorjoolaste poolt Kanawinis
anti teadaandeid 1.136, Pawlowis
183. Ule kubermangu kokku 3.500.
Lenini nimeline fond.
Jekater-noslawis sadama tööliste ühing,
teS töötas ööd ja päewad Lenini mäles
tussamba ülesseadmiseks, ütles lahti palga
nõudmisest, luges haawawaks raha nõuda
sarnase töö eest. Tööliste nõusolekul anti
raha üle Lenini nimelisse fondi.
Tööline ülesleidja.
Petrowski nim. tehases tööline Lukja
uenko leidis üles täiendatud tööriista ka
telde ja suilsutorude waltsimiseks. Tööriis
taga töötamine kergendab töölise tööpäewa
65 prols., kiirendab tööd ja täielikult kait-.
feb torusid rttkiminemise wastu.
Uued tehasedSwerdlowskist teatatakse, pandi käima
Nishni-Turinski rarmlehe waltsimise tehas.
Tehas nimetati ümber sm. Stalini nim.

Uue suure elewaatori. ehitamine
NikolajewisRiigipank kawatseb kcwadel algata Nlko
laj<wi sadamas uue wiliaelcwaatoü ehita
mist, mis mabutaks endasse 3 miljoni puuda.
Elewaator saaks selle järele olema üks suu
rematest S. N. W. Liidus ning wõiks läbi
lasta kogu Viija, mis wälja Veetakse N>ko
lajewi sadama kaudu. Elewaator warusta
takie kõige uuemate wiljapuhastamise abi
nõudega.

Pääle selle wägewa elcwaatori awamist
alaneb tuntawalt Väljawectawats kaupade
hind, laewade tühjendamine
5—6 päewast kuni mõne tunnini.
Sealiha hinnad töusewad
Sisekaubanduse kommissariaat pööras
erilist täbelpanu loomaliha ja sealiha sisse
ostu suurendamise pääle. Nrnama astub
Väliskaubanduse kominisiariaat sammusid
liba wäijaweo korraldaniiseks.
Ketradeks saalis sisseostetud kuni 750.000

puuta liba.
Sealiha wäljaweoks on kawatsus kokku
osta kuni 1 miljon 250 tuhat puuda.
Wiimaiel ajal on sealiha hinnad tõusnud,
eriti wõib seda tähele panna Mojkwas, Lenin
gradis, Wladimiris ja Orellis. Põhjused
mööduuud pühade Vaheaeg ja liha
Ainult Ukrainas on hinnad jällegi lan
genud.

Riiklikus planeerimise kommisjonis on
arutamisel liba sisseostu suurendamise kü
simus, mis liha hindade langemise ära
boiaks.

Miks knulJcMfc minaga?
Sm Nökowi waStus küsimuse Pääle
koolivpe.ajate kongressil.
Minult küsitakse: „Miks kaubeldakse Vii
naga, milliseid sissetulnuid ta annab ja kas
muid wäljapääseteesid ei ole?" Sarnaseid
küsimusi on palju. Niisama küsitakse, kui
das Valitsus mõtleb Võidelda samogonniga.
Päapö! juuks, mis meid Viina wälja sun
dis laitma, on samcgonni rohkus. Kuidas
Võidelda samogonniga? Esimeses särjekor
ras tuleb Võidelda kultuuraiiste abinõudega,
kultuura tasapinna ja ainelise olukorra tost
misega.

Mis meil praegu on olemas? Külad on mit
mes paigas muutunud Viinapõletamise wab
rikuteks, kes linna mmogonniga warustawad.
Minult küsitakse, kuidas nimetada talupoega,

kel pole hobust, majapidamist, waid on saaparaat. Ma mõtlen, teda peak
sime nimetama Vabrikandiks ehk tebase oma

nikuks. Selleks, et ida mitte ei oleks, kuni
pole w?el wiinajuurd wälja kistud, parem
juba riigil wuna Valmistada, kui talupoe
gadel, kelledele kooliõpetajad kuidagi nime
tust anda ei oska. Niimoodi on praegustes
tingimustes wiinamüük üks abinõudest sa
mogonniga Võitlemiseks.

Kui palju külasid ja Valdasid töötasid
Moskwa Varustamiseks samogonniga, sarnast

arwu ära märkida on raske. Kuid mina
arwan, et kõnelda wõlme kümnetest luban

tehaseks.

detest samogonni aparaatidest.

Krasnojarskist teatatakse, tõötatõöliste
artell seadis korda malmiwalamise ja wase
walamise tehase, mis pääasjalikult töötama
hakkab põllutööriistade remonteerimise alal.

Need kogemused, mis meil olemas admi
nistratiiwsel teel samogonniga Võitlemisel,
näitawad, et karistusega üksi kuigi kaugele
ei jõua.
Waja on muuta samogonn kahjutoowaks
asjaks, waja on tõeta kultuur-majandusli
kud abinõud selleks, et viina järele tarvi
dus väheneks. Mõtelda, et talupojad oma

Esimene W K. P. ringike Nowaja'
SemljaS.
Ärhangelskist saadud teadetel NovajaSemlzas organiseeriti esimene W. K. P.
nvgike.

Uued kiwisöe lademedSalowo jaama raioonis, Tshita raud
teel leiti kõrgeväärtuslikud söe lademed.
Ätwisüsi läheb raudtee varustamiseks ja
veetakse välja Mandshuuriasse.
Tuletiku wabriku käimapanemine.
Wladimirist teatatakse, 1. veebruaril
Muromis pannakse käima tuletiku vabrik.
Ungari töölised Nikolasewi tehastes
Neil päevil jõudsid siia Moskvast Ungari
türmidest vabastatud väljaõppinud töölised,
keda mahutatakse tööle Nikolajevi tehastesse.

Eestimed S. N. W. Liidus.

meie käcsolewa aasta esimese Veerandi jook

sul Doonis saadud 205 miljoni puuda kiwi
iütt. Söe ja antratsiiti tagawarad wäye
ncsid 1. jaanuariks kuni 110 miljoni puudani.

sisseostu suurenemine.

Hhuliin Odessa—Sewastoopoli
Wahel.
Ühenduses Odessa—Sewastopoli wahe
lise öhulüni awamijega algatt ettewalmis
tusetöösid hüdroaerodroomi ehitamiseks,
alla kuulub Hersoni—Nikolajewi
ja Sinowjewski waheline ühendus.
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ebausus, celarwamistcs, kirjaoskamatuses jne.

ise samogonnist lahti ütleks tähendab
mitte tunta tegelikku elu. Selleks, et saa*
wutada täielikku alkoholi waljamretamist
mahajäänud t hnika maal, on tarvis pidada
määratut wõitlust pika aja vältel.
Parem on, kui meil on olemas külades
,Wcne kibedat", kui kasvavat kodanlust,
kes jultunult seadusest üle astudes, hävitab
määratud leiwatagawarad, et aga oma viina,
jänu rahuldada. Kui meie välja andsime
lubamise seaduse, siis ei läinud
meie välja mitte sissetuleku saamise eeldus,
test, vaid pidasime ka silmas, et samogonni
üksi administratiivsete abinõudega kõrval
dada ei saa.

Kiri „Edasile" Pihkwast.
Kallis „Edasi-onu"! Nähes, et wii
masel ajal sinule meie lastest teegi sõ
nagi ei lausu selle üle, kuidas nad ela
wad ja mida pikkel talwe õhtutel teewad,
otsustasin mina sinule sellest teatada, et
sina astuks samme laiskade ja magajate
äratamiseks ja wirkade matimata töö jät
kamiseks. Sa elad ju suures linnas,—rewolutsiooni kätkis, tead rohkem selerusi
anda kuidas kord za kohus elada.
Meil siin, „suure wabariigi" piiri Pääl,
on leida mõndagi, mis sinul sääl tund
mata, algades salapiirituse wedajast ja lõ
petades pisi kadakasaksa moodi härras
meestega, kes oma moodi elu jatkawad ja
tulewikku waatawad. Uhe sõnaga, siin on
„kuumad", „leiged" ja sootu „külmad" ole
mas, millede kohta sõna wõtan allpool.
Et mille pikki seletusi tehes sinu aega
ega ruumi raisata, luba mulle asja juure
asuda.

Minu pääsiht on lühikest ülewaadet
teha meie seltskonna läinud aasta tegewu
sest, et kaugemal elawad suguwennad teaks,

et pihkwatased kõik mitte piirituse wöi
mõne muu asjaga ei kauple, waid et siin
tööd tehakse sellel alal, millele aluse pani
suur Oktoober.
Keskpunktiks wõi staabiks, kus siin Eesti
tööline aset leiab päewa wäsimuse järele,
on klubi „Töö".
Selle nimega „Töö" on siin kokku põi
mitud kõik, mis iial Võimsamat ja elu
awaldawamat on olnud Eesti tööliste kes
kel Pihkwas. Ja sellest wäljaminnes pean
ka mina oma jutulöime tema ümber põi
mima.

Praegu on siin töötamas järgmised rin
gid ja nimelt: näite-, laulu- ja usuwas
tane ring, esimese astme poliitkool ja
leninismi ring. Pääle nimetatud ringide
töötawad ühised läti seltsimeestega ringid,
nagu: male-, keel- ja puhkpilhdemuunka
ringid, sest klubis „Töö" on ühendatud
kolm rahwuswähemust: lätlased, eestlased
ja juudid.
Ka rahwuse küsimuses on „Töö" hiil
gawalt oma osa läbi wiinud. „Töö" ühi
sed internatsionaalsed pidud nagu siin ar
mastatakse nimetada ja mida wiimasel ajal

Leningradi kub.
Sm. Lenini mälestusöhtu
(Rääbise asundus. Trotski kr.).
Juhi mälestuse jäädwustamiseks mitte
kiwine ausammas, maid ta õpetuse teos
tamine.
22. jaan. oli Rääbise koolimajas mä
lestusõhtu sm. Lenini surma aastapäewa
pubul.
Rahwast oli kogunud kaunis hästi.
Mälestusõhtu algas leinamarsiga.
kõnedega astusid üles seltsimehed: M.
Saar, Kangur ja teised, kes selgitasid mä
lestuspäewa tähtsust.
Kõnede lõpul wõeti wastu järgmine
resolutsioon:

„Meie, Rääbise ja ümbruskonna
Eesti talupojad, tõotame lahkunud
töölis-talupoja juhi sm. Lenini mälcs
tuse jäädwustamiscks mitte kiwist ega
marmorist sammast ehitada, waid tema
õpetusi ja kõrgeid aateid ellu wiia,
mida ta ise on meile õpetanud".
Mälestusõhtu lõrpes Internatsionaaliga.
Koosolijad lahkusid koolimajast hää
muljega. „Kostin".
Kindlalt edasi
(Woltshinski asundus, Luuga kr.)
Kuttuur-haridusliku töö tõstmiseks reor
ganiseeriti tööliste ja talurahva poliitkiubi
ümber punaseks nurgaks. Praegu töötavad
näite- ja kirjanduse ringid. Näiteringi te
gevnsega wõib rabu! olla. Kirjanduserin
giga on lugu pahem.
On korraldatud loenguid, waielusõhtuid,
töötub lugemislaud ning ilmusid esimesed
numbrid siinalehte „Punane Kündja", mis
on wäbe ettenähtuid tagajärgi anr.ud.
Loodame, et töö tulevikus paraneb ning
ringide töödesse enam noortmgu valgub.
Arusaamise kasvamisega ongi juba noorte
elamus punase nurga suhtes õige seisukoha
võtnud. Joobnud trallituste asemele tär
kab

arunhti peetakse, näitawad igale weel kahk
lejale säälpool piiri töölisele, Läti ja Eesti
tõusikule, et töölisee ei ole waenlast ja siin
wiiakse täide see kõrge loosung: „Kõigi
maade töölised, ühinege!" Meie ühispidust
wötawad osa ka wenelased.
Ringide tegewust, iseäranis lauluringi
wõib wõimsaks lugeda. Wiimasel ajal
tugewneb ka näitering. Rohkem massiline
ja huwiäratawam on usuwastaline ring,
kust wõtawad osa mitte ainult klubi liik
med, waid ka palju teisi.
Klubi liikmete arw ulatab ilma juuti
deta ligi 500, nendest eestlasi üle 100.
Nagu ma ülewalpool tähendasin, on
meil „kuumad", „leiged" ja „külmad ole
mas, siis otsustas Eesti sektsioon wiima
sel koosolekul sorteerimist ette wötta, et neid.

kes ligi 8 luud liikmemaksu ära ei ole
maksnud, klubist wälja heita. Sarnase!)
meie leiame „leigete" laagrist tükki lu,
kes klubis sama palju käiwad aastas kui
kuu ennast warjuramas taewa serwas.
Pääle selle 21. jaan. algades kuulutas
klubi liikmete massilise wastuwõtmise kaks
nädala wälja ja sellega uuesti ümberre
gistreerimise.

Kus terwet leiame, sääl on ka paha
tihti paiseid olemas, nii ka meil siin: mõ
ned oleks häämeelega klubi tegelased, aga
neile ei meeldi igasugune „element" (mui
dugi mõista liiga ühine töölisega) klubis,
teised olla unustanud paari aasta We
nemaal olemisel armsa maarahwa keele,
kolmandad et töötawat Wene klubides
nsi, et higi aina woolawat, neljandaid
takistab wastutaw koht (neile saadetakse
pahatihti pidupilet kodu, et „härra
prouaga" pidule tuleksid).
Ma arwan, et „Edasi-onule" ei meeldi
sarnane wõte kui liiga kodanlik, aga tä
hele pannes meie koduseid olusid oli see
tihti tarwilik. Ja pääsihiks jääb ikkagi
„Töö" silm, kes hindab' kord neid oma
mõõdupuuga ja tema otsust ei muuda
keegi.

Nii siis, uuel aastal, jõudu üksmeelt lõi
gile! Tulewiku kawatsuste üle teine kord.
Pihkwas.

W. LeetuS

Tööd lähemalt hinnates, wõib tulewinz
kohta ütelda, et see nõudwa kõrguseni suu
dab tõusta. N o t a m e e s.
Wähem Plaane, rohkem tegu.
(Klopitsa asundus, Trotski kr.)
Klopitsas elutseb minema aastast saadik
postiring. Waatamata, et tema asutamisest
möödunud pool aastat, on liikmete arw
Võrdlemisi wäike kõigest 21 liiget.
Esimese kolme kuu -vältel töötas posti
ring rahuloldamalt. Postipäewasid oli nä
dalas kaks ja sarnane kord kestis kuni
augustikuuni.

. 3. aug. ärapeetawal koosolekul tebti uued
korraldused. Poft pandi käima kolm korda
ning lubati postipoisile 10 rubla
kuus. Ühenduses sellega wähendati liikme
maksu, et sellega rohkem kodanikke posti
ringi liikmeks meelitada, mis Võimaldaks
posti iga päew käima panna. Asi Võttis
Vastupidise ilme ning oldi isegi kimbus
postipoisile raha äramaksmisega. Wiimasel
ajal bakkas postiring jälle korralikumalt
töötama. Ajutised segaoused sündisid kellegi
asuniku Kuusenina pärast, kes „häid" plaane,

kuid mis tühjad on, igalpool laiali külwas.
Et edaspidi segadusi ei sünniks, soowitan
asunikkudele Kuuienina plaanid tähelpane
mata jätta. Tera ws ilm.

Maha Kesti timukad!
Woltshihinski punase' nurga nõukogu
(Luuga kr., Leningradi kub.) protest.
„Jälgides valget terrori, ~149" prot
sessi ja 1. dets. sündmusi, kuulutame
liitlaste kintsukaapijatele peatset kadu."
„Mahq töörahva vaenlased! Eestis
töörahvas! Pää püsti! Oleme teiega !
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spekulandid weel enam rikaneksid ja raswa koguksid! See
hääl oli allasurutud nii julmalt, et isegi waestelaste nuttu kuulda
ei olnud...
«õudne hakkab, kui loed seda!»

«See näib teil rumal olewat? Mina ütlen teile ainult, e*
peab tungima elu olemusse. See on, Sphinxi mõistetusse. «Mõis
tata, ehk mina söön sind»!
Tema näitas mehi, kes algasid omakord wees wallatama:
«Sääl on teile kolm, kes nähtawasti selle mõistatuse selgi
tanud on». Tema hüüdis järsku Selonowile, kes esines oma!
wõimsal kujul ühel kalda kaljul. «Ärge liigutage, kurat wõfaks
teid! Jlus loom, eks ole»?
Blanchet ja Jacquemin protesteerisid naljatades.
«Aga meie? Sarnasel juhusel ei poseeri meie enam teile!»
Roussot lõpetas joonistamise, lõi albumi kinni ja hüüdis
meestele:
«Tulewiku linn ehitatakse ilma teieta, Aadama seeme»!
«Kõige tähtsam on see, et seda ohitakse»! hüüdis temale
wastu Blanchet, enesele supeluslina ümber wõttes. «Sic
non vobis see on igawene ajaloo alus».
«Aga mina ütlen teile», lisas Amedee juure, «et seegi ei
ole paha, kui sina oled töötanud teiste hääks»!

iMademoiselle! teades kui julged teie waated ja kui suur teie hoo
lekunne ...» Ei, selle koha jätan mina wahele... «meie loeme oma
kohuseks teile saata sõja läbi tiisikusse jäänute kongressi protokollid...»
Mina lugesin need läbi ja ei tahaks uskuda, mis sääl teatatud.
Sarnaseid haigeid on kolmsadatuhat, aga tead sina, palju nende
tarwis on kohte sanatooriumides? Üheksasada kümme! Kuula
edasi: «Meie seisukord on hirmus, kuid kahjuks teawad wähed kogu
tõtt, waatamata kõigist meie püüetest! Poliitika tegelased, kes kasutawad
meie nime selleks, et oma sihte saawutada...» Siin ei ole jutt sinust!...
«ja need inimesed, kes praegu wöimul asuwad ning teawad meie wilet
sat seisukorda, piirawad oma abi ainult sellega, et meist teatawad parla
mendis, kuid tegeliselt ei tee midagi selleks, et wähendada meie seas
surewust ja terwiswastaste tingimiste hirmsaid tagajärgi. ..»
«Anna minule need kirjad ja protokollid», ütles Amedee.
«Tõotan sinule, et niipea kui mina tagasi lähen .. »
Annik surus end tema lähedale.
«Ah, minu armas, sinul on sarnane ilus elukutse! Sinuga
wõrreldes olen mina nii wäikene!»
«Kuid sina oled minu waimuslaja!»
«Mina tahaks seda olla. Kui palju haawu tuleb parandada,
kui pahu kannatusi kergendada! Jah, nii palju, et kogu oma
mõistuse ja kogu oma suuremeelse, wastuwõtliku südamega
wõid teha õige wähe!' Elada! Paremini elada! seda
peaksime kindlustama neile kannatawatele inimestele! Neile,
kes wõtsid juba osa sõjast, ja neile, kes seda enam teha ei suuda!
Kuid on tarwilik, et nende häältega liituksid kõikide naiste hää
led, selleks peame aga püüdma wabastada naisi nende ahela
test. Seni, kui ei ole meil sündinud uus ühiskond, oleneb ainult
emadest inimeste tulew õnn!»
Ja tema kujutas enesele ette kõiki neid üksikuid naisterah
waid, kes ei julgenud elada ja elu sünnitada ... Kõiki neid,
kes olid puruks tallatud wõõra jala all, kui seemneta wili! Kõiki
neid, kellele nõrkus wõiks muutuda jõuks 1 Kõiki neid ilmalikke
ja waimulikke nunnasid, kes heitsid endid müstilise peigmehe
kaenlasse ja põletasid oma elu kõrgel leegil asjata ohwriks!
Need on jõud, mis kaduma läinud wiljakandwale energiale!
Nemad jõudsid aiaierrassi äärele. Neid ümbritses apel
siinipuude magus lõhn. Amedee heitis iänulise pilgu oma elu
kaaslase pääle.

Kõik seitsmekesi istusid nuud lauda. Selonow pani ette au
toriteetsel toonil, mis mingit wasiurääkimist ei lubanud, meeste
rahwastele pudeli cinznanot jää sees. Daamid waidlesid kindlasti
wastu «isu äratawatele» jookidele, tähendades põhimõtte ja tema
ägeduse pääle.
Kirje toow postimees hüppas jalgrattale rõõmustades, et
emal kord ühte kohta ära anda kogu kohalise posti.
Kõik algasid saadu i kirje ja ajalehti waikselt lugema. Se
lonow, kes ei saanud täna kirja, hakkas kohalikku ajalehte lu
gema, mida sai Sanit-Aygulfist ühes Pariisi postiga.
Järsku hüüdis tema:
«Palun sõna!»
«Automobiili õnnetus uhes inimeste ohwritega. Eile o!i
Corniche teel automobiili õnnetus, mis miime inimese elu
sis. Automobiil, mis sõitis Saini-Raphaelist Nizzasse, ja tahtis
Trayasi lähedal hoida kokkupõrkest kalossiga, mis sõitis temale
wastu, tegi õnnetu pöörde, sõitis wastu käsipuid, murdis need
puruks ja langes merde. Kaks reisijat, m. Ronchard, Vengre '*
kaewanduste omanik ja Alam-Seine saadik, ning Simone Lourdal
Pariisist, samuti ka autojuht said silmapilkselt surma».
Kõik jäid mõttesse ja waikisid.
«Jah», lausus Annik pikema waheaia järele, «Simone Lour
dalil ei käinud käsi hästi sest saadik, kui tema jättis rnaha

8

Reedel, 30. jaanuaril 1925 a. Rr. 24

Gda s t

Siber.

Eilane börse:
Keskkassa kohustusedveebruariks MVztsherv
niaitlii© /2
" • " maiks 965> *
" " juuniks 95*/» „
„d ' 5'b1.Z4..r0,.

Milz tänawu täima talwe ei ole?

Kas olete siberlastele järele
jõudnud?
(Estoonia asundus, Kanski kr., Jenisei

Soojade ilmade põhjused.

kub.).

Kultuur-hariduslik töö on eeskujulikul
järjel.
Mõnedki kujutavad Siberit kui metsikut
nurka. Tõeliselt ei ole asi nii hull.
Siberi asundustes on nii mõnigi Väär
nähtus Vähem laiali lagunenud kui Ve
nemaal. Võtame näiteks Estoonia asun
duse: talwewilja äpardused on siin hari
kikult iga aasta suuremal ehk Vähemal
mõõdul. Turg on kaugel, mille tõttu
produktid Väga odawad, mis omakorda
majandusliku elu pääle sügavad jäljed
Vajutab. Asunduses on olemas V. K. P.
ja V. L. K. N. Ü. ringid, pioneeride
rühm, „Mopri" ring, õhulaewastiku sõp
rade ring jne. Pääle selle tegutseb luge
mise tuba, poliitkirjaoskuse, enesearenda
mise, põllumajanduse, laulu, näite ja teiste
ringidega.
Loosung: „igasse tallu ajaleht" on siin
juba Vananenud. 1925 a. pääle
telliti kollektiiwselt 55 eks.
ajalehti. Asunduses on 36 talu suur.
Ei möödu ühtki revolutsioonilist tähtpäeva,
püha, ehk mälestuspäeva, mil siin ühist
koosviibimist ei oleks. Vanad kombed on

Karedat külma tanamu ei tule. Maemalt on üle kümnekraa
dilist ilma loota. Paksemat lumekorda tanamu loota ei ole.—
Ka tulem sumi tõotab soe «olla.
Veebruari algul hakkavad ilmad kül
Jlmateadlaste ettekuulutamise järele on
memaks
minema, kuid siiski ei wõiwat
praeguste erakorraliselt soojade ilmade
põhjuseks tormilised tuuled, mis sooja õhu tänawu külm üle kümne kraadi ulatada.
meile õige kaugelt juure kannawad. Nende Lund aga lähemal ajal oodata ei tulewat
tuulte kiirus on nii suur, et nad tihti ja kui seda ka tuleb, siis keskmiselt ning
kahekümne nelja tunni jooksul 1800—2000 kaua see maas ei püsi.
kilomeetrit ära käivad, s. 0. õhk, mis eila
Mis puutub sellesse, kas tänawune talv
ehk Põhja-Saksa mere kohal ja nädala eest kauemini kestab harilisest ja suwi mitte
Indias oli, täna meid ümbritseb. Mui külm ei tule, siis toowad ilmateadlased
dugi kaotab see õhk oma edasitormamise näitusena 1881—82 aasta. Sel talwel
juures osa oma soojusest, kuid üldse on oli suur sarnadus meie praeguse talwega.
Võõrsilt meile kantud õhk palju soojem, Ka siis oli soe. Lund hakkas ainult jaa
kui meil harilikult talwel peaks olema. nuaris tulema. Tuli Vähe ka weebruaa
Niipea kui mere poolt puhuwad tuuled ris ja märtsis, ka ap- illis õige Vähe, tuli
Vaiksemaks jääwad, tunneme meie ka kohe seda isegi ka mai algul.
külmemat ilma.
Talwele järgnew suwi oli harilik, ainult
Kas tuleb aga tänawu üldse külmemat
Vihma
ilma ja kas talw seepärast mitte pikemaks kuus. sadas wähe, kõige rohkem juuli
ei weni, et meil pool talwe soe on olnud?
Nende ja teiste ilmastikkude andmete
Selle pääle wastawad peaaegu kõik
ilmateadlased ühemeelselt, et suuri kül järele kuulutawad ilmateadlased tänavust
suwe harilikuna, isegi foojpna.
masid meil tänawu oodata ei ole.

kadunud.

Antakse wälja kaks seinalehte: „N 00 r
Siberlane" noorte ühingu hääle
kandja ja „N 00r c b pioneerid".
Esimene ilmub kord kuus, teine kord nä
dalas.
Keskkoha ümbruses asuvatel eestlastel
tuleb nii mõneski küsimuses Väikest „sönti"
teha enne kui Siberi „pimedusele" järele
jõuawad.
Ootama meie teid küll ei jää!
N ö ö.

Leningradi teated.

4 4SV «ut üliõpilast.
Rahvahariduse kommissariaat määras
kindlaks Leningradi kõrgematesse koolidesse
üliõpilaste wastuwötmiie armu 1925—26
a. Võrreldes minewaastaga suurendatakse
wastuwõetawate arwu 39 prots. Võrra.
Jndustriaal - tehmlistesse kõrgematesse
koolidesse Võetakse üldse Vastu 1.505 ini
mest, s. o 20 prots. rohkem kui 1324—25
a. Kõige rohkem antakse waba kohti Põli
tehnikumi instituudile.
Arstiteaduse koolidesse Võetakse 500 uut
üliõpilast.
Pedagoogilised kõrgemad koolid liide
takse ühiseks kõrgemaks kooliks, millesse
on antud 750 waba kohta.
Põllumajanduslik kool laiendab wastuWõtmise arwu 34 prots. Võrra, Võrreldes
kä"solewa aastaga. Üldse Võetakse Vastu
850 inimest.
Solsiaal-majandusteaduse koolidesse wõe
takse 575 üliõpilast.
Kunsti koolidesse avatakse 150 waba
kohta ja Konservatooriumi 100 kohta.
Eelse'swa! kewadel Võetakse Leningradi
kõrgematesse koolidesse üldse 4.430 uu t
ü l i õ p l l a st.

Nagu käesoleval aastalgi Võetakse esi
meses järjekorras wastu tööliste fakulteedi
õpilasi. Ülejäänud kohad jaotatakse ära
teatud kawa järele. Laiad Võimalused kõr
gematesse koolidesse astumiseks antakse töö

koolide ja tehnikumide lõpetajatele: neile
on määratud 23 protsenti kõigist Vaba
kohtadest.

10 prots. waba kohtadest antakse liuna
ja küla tööd tegijatele intelligentidele ja
nende lastele, mille juures toimetatakse
vastuvõtmist haridusetööliste, arstivad
laste jt. ametühisuste kaudu.
Elektriahi külale.
Peeti ära järjekordne aktsionaäride ühi
sme „Elektriabi" koosolek. Kõik ühisuse
aktsiad 750.000 rubla suuruses on alla kir
jutatud allpool järgnevate Leningradi asu
tuste poolt: „ Elektrimasinate trust"
200.000 rbl., „Elektrotok" ja kubermangu
täidesaatev komitee kirjutasid alla kumbki
150.000 rbl., majanduslik
nõupidamine" 137.000 rbl.,
eksploateerimine" 10.000 rubla.
Leningradi masinate ehitus kaswab
Leningradi masinaehituse tehastele on
lubatud suurendada oma saaduste väljalask
mist käesolewal aastal 15% Võrra. Endine
programm oli seatud 28 miljoni rubla
pääle. Tulema aasta pääle on lubatud
Valmistust laiendamist 25%Talupoegade komiteede kubermangu
kongress.
30. jaanuariks kutsutakse Leningradis
kokku talupoegade wastastiku abiandmise
komiteede kubermangu kongress. Kongres
sile oodatakse ligi 200 talupoegade saadikut.

Tööliste-inseneeride wäljalask24. jaanuaril cli tööliste cbtuse politeh
nikumi majas 16 punase inseueeri wälja
laskmine, mehaanikerid, elektrotehnikerid,
raudteelased, ehitusinseneerid. Wäljalastud

inseneerid on tööliste-talupoegade noorsugu
ja töölised tööpingi tagant suure tööstuse
fiaashiga.

Uus walmistus.
„Bolschewik" tehas laskis wälja esime
sed katselised tramwai ristteed ja rööpa
pööred. Senini sarnaseid saaduseid meil ei
Valmistatud, waid Valmistati ja telliti
Väljamaalt. Pääle esimisi katsete wastuVõtmist oodatakse suuremat tellimist Le
ningradi ja Moskwa kommunaal majan

Sm. w. Uinigssepa nimeline
(Eesli tööliste haridusmaja.
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Laupäeval, 31. jaanPiduõhtu
sega eeskavaga.

Kollektiivsed mängud.
Algus kell 872 õhtul-

Reedel, 30- jaanuaril s. a.
Järjekordne usuwastase
ringi istang.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P. Leningr.kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Malaaria laialilaotaja
Leningradi maalaria jaam on avalikuks
teinud Petrogradi raioonis 9 malaaria
sääse punkti, tõukudega.
Need tõugud ähwardawad kiirelt are
nemist ja malaaria laialilaotamist mitte
üksi oma raiooni elanikkude hulgas waid
üle Leningradi.
Petrorogradi raiooni täidesaatev komitee
pööras palvega kubermangu täidesaatvasse
komiteesse, et see küsimust üles tõstaks
rajoonide ühisel nõupidamisel Võitluse ja
abinõude väljatöötamiseks malaaria laiali
lagunemise Vastu.
Baschkiiria kiila elektr ofitseerimine
Leningradi elektrimasinate trust asub
Baichkiiria Vabariigi Uhva ringkonnas
Toporninski raiocni elektiofitseerimisele.
Tugewajõuline elektrijaam töötab turba
abil ja Valgustab 35 küla 8.000 majaga.
Raioonis Varustatakse elektriga kuni 60
Veskit. Elektrienergia kasutakse ära ka
kunstliku põllu niisutamiseks.
Baschkiiria Vabariigi kesktaidesaatew ko
mitee annab Jljitshi nimelisest tagawarast
100.000 rubla jaama ehitamiseks.
Elektripank awab laenu 250.000 rubla
suuruses. On loodud „Basb-elekrikatod"
übisus, mille osanikkudeks on kohalikud
talupoegade kooperatiiv d>. Maja on jaama
jaoks juba malmis.

„Töö ja Teadus"
(end. „Kündja)
wõtab ~Edasi", „Orase", „Säde"
jne. pääle tellimisi wastu
M. Kerbak.

Lositsa wallaz
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„Gdast"

wõtab

kes põllumajandusest huwitatud, kel
ledel wastaw Praktika ja kogemused

kes töötab We::e ja Eesti keele pääl,

põllutöö juhtimise alal, ja soowiwad
maale sõita, teatagu endid Eesti
sektsio ni, Smolnöi, tuba nr. IV4.

wajab Lääne Töörahva Ülikool,
yjj. Paucßa (6 ÖTaafcHHCKaji) 17.

1. Veebr, kell 5 p. l. on Haridusmajas
ülelinnaline laulukoori repertuaari kom
misjoni koosolek. Osa võtma kutsutakse
järgmised smd: Torpan, Toomingas, Sa
wiauk, Schneider, Teiter, Kure ja Eljas.
Organisaator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel, 30. jaanuari
kell 9 „Esimeses klassis".
Ilmuda Palutakse smd: Alt, Juurup, Saan,
Juhkum, Kewato, Landik, Juhanson ja sld:
Kriisk, Kanger.
puhkepäeval, 1. veebruaril
kella '/ai I—V2l1—V21 Häälepaneku kursus

„ Vai—Va2 Rütmika kursus.
„ 3 „Löbusa talupoja" harjutusPalutakse kõiki endistel ettekannetel olnud
osalisi ja kooris ning masses kaasamängijaid
harjutusele ilmuda.
Wast. instruktor-organisaatorTäna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
.PycJiaH h .liOAMHaa".

Akadeemiline riiklik draama teaater
„IlZ6aaB»llä «y»^.
Akadeemik, riiklik väite ooperi teoater
„CKa3KH rofpMaHa".

Riiklik suur draamateaater
„Byõyc".

Rahwamaja
.Hausa I".
Punane teaater.
.ToBapHIU CeMHB3BOAHUiI".

Teaater,,K)hmx 3pnTej?e&".
Toua Coäepa."

Muusikaline komöödia
„MapHi;a.u

Passash
.JlaHHa MaaumeßCKaa".

Gossnak.
„JleõejtUHoe 03epo".

Vastutav toimetaja: K. Treufetdt.
Wäljaandja: Eesti kirjastuse Ühisus
Tänase lehega on hinnata
kaasas Birtor Margueritte ro
maani wiimane
poogen.

Hr.CMtrgS.2S,T
" nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu
wöle iga päew kella 9—121) a kella

4—B ohtu!; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

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

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

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

Snguorgaanide igaklügne arstimina,

Kllsuetski haigemaja
lef. 181—52. Wastuwötm. löikides spets,

Oudowa kreisis

HUnÜnajjfifilfirjufaint,

1. veebruaril kell 2 päeval on Hari
dusmaja klubi liigete üldkoosolek.
Päevakorras: 1) Aruanne kubermangu
klubi tegelaste konverentsist, 2) Jaanuar:kuu tegevuse aruanne, 3) Veebruarikuu
töökava, 4) Eestimaa võitleva tööliste
klasst nurga organiseerimine ja sm. Kiit
gissepa rinnakuju muretsemine, 5) Jooks
wad asjad. Klubi juhatus.
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Piletite hinnad: võõrastel 50 kop-,
seltsiliikmetel 30 kop.

Celtslvlthei! Mrteilllß,

Teadaanded.

duse osakondadelt.

Mmm p. t. artellis
Sm. w. llingissepa nimeline
Lesti tööliste haridusmaja.

."

Prantsuse frangid 10 " 2_
Room itoyiüd » Qt. "
Soome margad 4 » "
Talupoja laen ~ ol'»nZ
1 wöidulaen 2 rõl. 8 kop»

pääle tellimisi wastu wastutaw
walla organisaator
sm. Sööde
Ajalehti wöib tellida ka järel
maksu pääle.
GGGSHWGOGSG

Tanorpa(|)Ea KoaiHHrepH, rocyaapcTßeuHoe ssA., EKaTepeHrofpcKHäiip. 87.

kurgu-, körwa-, nina- ja juguhaigusrd.

professorite ja assistentide poolt kella
lv hamm. kuni kella lv öpt. Alalised woo

Sifilis tripper.

did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras-

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

W.
H. R. Witkun Kolpakowa uuendas
wastuwötmift: nõuanded ja abi ras
kejalgs etele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kum kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

Uuematel met.
£?«: Slfilis jj£ tripper
S-g-Mmt»,
hamb. Arstide kutfum. kodu.

Welsktt-iimttlllllllil nõuanded'
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
waja uul.,nr. 18,krt. 3,sissekäik hoowist

