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Konstantinoopoli st, 1. weebr.
„Tewhid Ewkiar" trükib teate ära lepin
gust, mis on tehtud Bulgaaria, JugoSlaawia ja Rumeenia vahel. Selle teate
järele oleks lepingus järgmised punktid:
1) Bulgaaria loobub oma õigustest
Makedoonia pääle Jugo-Slaawia kasuks;
2) Bulgaaria surub alla makedoon
laste liikumise Bulgaaria pinnal;
3) Bulgaaria toetab Jugo-Slaawia
nõudmisi Saloniki pääle;
4) Jugo-Slaawia kiusab taga Bulgaaria
maapagulasi oma territooriumil;
5) Jugo-Slaawia toetab Bulgaaria
nõudmisi Lääne-Thraakia ja Degeagatshi
sadama ning Türgi joone Enos-TsharluMidia pääle;
6) Bulgaaria loobub oma õigustest
Dobrudsha pääle, leppides Dobrudsha põ
genejate laialdasema tagasi pööramisega
oma territooriumile;
7) Bulgaaria ja Jugo-Slaawia toeta
wad Rumeenia nõudmist Bessaraabia pääle
ja samuti mitte lubamist Wrangeli lae
vastiku S. N. W. Liidule tagasi anda;
8) Rumeenia protesteerib liitlaste ni
mel laevastiku S. N. W. Liidule tagasi
andmise vastu;
9) Rumeenia toetab Bulgaaria nõudmist
Lääne- ja Jda-Thraakia pääle. Ajaleht
arvab, et see uus Balkani liit on sepitse
tud Inglismaa poolt ja tähendab, et Jng
lismaa kavatseb luua kaks mere sõjasada
mat, ühte Rumeeniasse ja teist Bulgaaria
sadamasse Degeagatshi..

Prantsusmaa nõuab Saksa
maa lõpulikku Vägistamist.
Pariisist, 1. weebr. Wabariiklaste
ajakirjanikkude lõunasöögil ütles president
Doumerge: „Prantsusmaa on täitsa ühes
nõus oma liitlastega, ei põrka kõrvale
ühestki oma pääle võetud kohustusest. Kuid
ta teguvõime on halvatud niikaua, kuni
ei ole kindlustatud ta julgeolek, kuni ta
ees seisab ootamata pääletungimise häda
oht".
Tuletades meele Saksamaal valitsevat
imperialismi ja kättetasumise vaenu, sele
tas Doumerge, et ei tule Prantsusmaa
poolt tarvitusele võetud abinõude pää'e
vaadata kui sõjaka imperialismi avaldust.
Lõpuks ütles Doumerge, et lähematel
päevadel otsustatakse lõpulikult Prantsus
maa julgeoleku kindlustuse küsimus.

Schanghai wallarnd waWigi Saar Akadeemiline Teaater Moskmas.

Sun-Jat-Ten paraneb.
Peki n g i st, 31. jaan. Sun-JatSeni tervislik olukord pääle lõikust on
rahuloldav, temperatuur harilik, puls 108,
haav kasvas kinni, õmbluskohad on kao
tatud, haige tunneb nõrkust, kuid öö saatis
mööda rahulikult. Tähelpannes Sun-JatSeni haigust, otsustas Homidani partei
määrata kommisjoni jooksvate küsimuste
lahendamiseks.

Penstoon kooliõpetajatele.
Kesktäidesaatew komitee ja rahwakom
missaride nõukogu kinnitas määruse, mille
järele kõikidele nendele kooliõpetajatele, kes
on teeninud üldse 25 aastat ja nõukogude
koolis mitte vähem kui 5 aastat, antakse
pensiooni 250 rbl. aastas.

Msuswiigede poolt.
Pek i n g ist, 31. jaan. Sõjalised te
gewused Schanghai juures on nähtavasti
lõppenud. Marschall Tshju-Su-Jun pöge
nes Jaapani, sest tema väeosad läksid üle
Lu-Sun-Sjanipoo!e, keda oodatakse Schang
haisse. Mukdeni väed, umbes 15 tuhande
mehe suuruses, juba jõudsid takistamata
Schanghaisse.
Mac-Donaldi tagasijõudmine.
Lond o u i st, 1. weebr. Neil päevil
jõuab Londoni tagasi Mac-Donald asu
maade reisult. Arvatakse, et Mac-Donald
pääle päralejõudmist uuesti hakkab osaVõtma aktiivselt Inglismaa poliitilisest
elust.

Surmamõistetud kommunisti
põgenemine.
Läinud puhkepäeval, 1. veebruaril pühitseti Moskvas Suure Akadeemilise Teaatri
sajaaaÄast juubelit. Pääle võimu üleminekut proletariaadi kätte kujunes Suur Teaater
ülevenemaalise kongresside ja konverentside pidamise kohaks. Revolutsiooni kestvuse
vältel on siin peetud kõik tähtsamad kongressid ja konverentsid.

Ta l li n n a st, 1. weebr. Mahalaskmi
sele mõistetud kommunist Kewan põgenes
teel surmamise kohale ära. Kewani saatja
konvoi arreteeriti.
ZDoumerge ei sõida.

Lenini Piiewav Hiinas.

Sm- Karahani köne Pekingi üli
koolis.
Pekingist, 31. jaan. Rahvarikka!
miitingul Pekingi ülikoolis, mis korraldati
Lenini mälestuseks, -pidas sm.

kõne, milles muu seas tähendas:
Kogu ilmas elab Lenini töö.
„Meie näeme Lenini tööd igas maailma
nurgas, kus rõhutud rahvad võitlevad oma
vabaduse eest, kus võitlust ükskõik mis
vormis ehk lipu all peetakse imperialismi,
kapitalismi ja militarismi vastu. Lenin
oleks õnnelik, nähes, kui kiirelt Hiina rah
was läheneb võidule, mis teeb ta oma maa
peremeheks. Teie ei tohi karta imperialist
liku ajakirjanduse kallaletungimist. Tema
märatsused näitavad, et olete õigel teel lõ
puliku võidu saavutamiseks.
Hiina rahwa wöitlus.
Imperialism ei mõista ega tabagi mõista,
et teie võitlus on välja kutsutud ajaloo
liste tingimuste tõttu. Imperialism otsib
selle võitluse süüdlasi. Nüüd on see süüd
lane leitud, Ameerika saadiku sõnade järele,
nõukogude saadiku näol.

Professor Einsteini elu kallale
kippumine.
Berl i i n i st, 31. jaan. Õhtused
ajalehed teatavad mitte kordaläinud prof.
Einsteini elu kallale kippumisest tema Ber
liini korteris. Elu kallale kippuja on iun
tud Ewgenjewa-Dikson, keda arreteeriti.
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Otsustavalt pean ma tagasi lükkama
sarnase au osaliseks saamise Ameerika saa
diku poolt, kes arvab, et Hiina ülemõiguse
eest võitlemist õhutatakse ja juhitakse minu
prüt SchermanUj austades miyd hellega,
larmab Hiina rahvast, lugedes teda mitte
kõlbulikuks aru saama oma huvidest ja nii
arusaamatuks, et teda wõib juhtida ainult
väljastpoolt. Ma ei ole siin rewolutsioo
nilise võitluse juhtijaks, mis areneb Hiinas
kujunenud tingimuste tõttu.
S- N W Liit annab wöitlusjöndu.
S. N. W. Liit wõib süüdlane olla ainult
selles, et annab Hiina rahvale wõitlusjõudu
oma lojaalse poliitikaga, kokkuleppega, mis
alla kirjutati läinud aastal, kõige rohkem
aga eeskujuga võiduka imperialismi vastu
võitlemisega.

Meie poliitika Idas pole seotud mingi
suguse erilise kavaga. Ta kerkib välja kogu
meie poliitikast Oktoobrirevolutsiooni algu
sest pääle. Mis puutub aga Ameerika
teatavatesse kavadesse, siis on need pärit
neist paljudes päälinnades töötavatest võlts
dokumentide vabrikutest. Mitte asjata sc
gaseks minna kallaletungimise pärast. Teie
olete õigel teel, mis viib teid võidule.

Dm S. U. W. liibu kemstikil eeli.

Lordide wafall protesteerib.
Athenast, 31. jaan. Ametlik
häälekandja „Hestia", kes toob teate
Rumeenia protestist Wrangeli laevastiku
S. N. W. Liidule tagasiandmise vastu,
ja toetab seda, näidates selle hädaohu
pääle, mis sel juhtumistel tekkib Mustal
merel sõja puhul Greeka-Rumeenia
kaubanduswahekorrale.
Leht teatab, et „Greekamaa elulised
huvid on hädaohus" ja nõuab otsusta
vaid samme Greeka valitsuselt kõige
päält merekitsuste kommisjonis.

Rumeenia lsepitsused
Pari i s i st, 1. weebr. Pariisis wii
biw Rumeenia rahaminister Dentila
Bratianu lpääminister Bratanu wend)
seletas ~Matini" sõnumisaatjale, et kui
Wrangeli laewastik antakse tagasi
S. N. W. Liidule, siis tuleb täide wiia
merekitsuste kohta Lausannes allakirju
tatud konventsiooni 2/paragraf, mille
järele igal riigil on õigus Mustal merel
laevastikku pidada, mis ei ole suurem
kõige tugevamast kaldaäärse riigi lae
vastikust. Kui suurriigid seda konvent
siooni tarvitusele ei võta, teatas Bra
tianu, siis on Rumeenia sunnitud uusi
sõjalaevu ehitama.

Pariisist, 1. weebr. Hawas teatab:
„Ühes hommikuses ilmuvas ajalehes il
mus teade eelolevast Prantsuse presidendi
Doumerge sõidust Poolamaale. Teade on
aga aluseta. Presidendil ei ole ühtegi amet
likku reisu väljamaale ette näha.
Poliitbüroo ülema tapmine.
• Tis! i i >s-i st, 31. jaan. Ööl vastu
28. jaan. Kutaisis tapeti wähemlaste ban
dede poolt tema kohuste täitmisel Kutaisi
poliitbüroo ülem Demetji Kutshuhidse.
Balti ja Musta merede wal?elise
kanaali kawa
Wii n i st, 1. weebr. Tuues seletusi ääre
riikide Helsingi konverentsi kohta ja pida
des silmas Poola välisministri aruannet
seimis, rõhutab Rumeenia ametlik ajakir
jandus kanaali ehitamise tarviduse pääle,
mis ühendaks Pruti ja Wisla jõgesid.
Sellega ühendatakse veetee kaudu Balti
ja Must meri.
Ajakirjanduse arvates kõwendaks selle
kanaali ehitamine Rumeenia seisukohta
Mustal merel ja ühendaks kaubavahetust
Poolamaa ja Ida vahel. Avaldatakse loo
tust, et kanaali ehitusega tehakse algust
juba tuleval aastal.

Lenini nimeline pöhikapitaai
W. S. F. N. W. kesktäidesaatew komi
tee ja rahwakommissaride nõukogu otsus
tasid ülevenemaalise kesktäidesaatva komi
tee juure asutada sm W. J. Lenini nime
list kapitaali 20.000.000 rubla suuruses
koduta laste aitamiseks. Wäljaanda võib
ainult selle kapitaali protsendid ja ainult
abinõude pääle laste kodutuse vastu
võitlemiseks.

Zvcootorwevurite ehttamineSNW
Liidus
Teede rahwakommissar sm. Rudsutak
seletas, teede rahwakommissariaadi kollee
gium otsustas lähemal ajal S. N. V 5.
Liidu tehastes ehitada lasta 15 mootor
wedurit, kuigi nende ehitus alguses siin
kallim tuleb kui wäljamaal, siiski otsustati
edaspidi neid ehitada ainult S. N. W.
Liidu tehastes.
Edasi seletas sm. Rudsutak, et tema
professor Lomanossowilt Berliinist kirja
saanud, milles see teatab, et lähemal ajal
wõib mootorvedurite juures sarnast täien
dust ette wötta, et neid saab ka reisijate
rongide wedamiseks tarwitada.
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lilis stckls nõnfopiic m>
iiüiislt folk
Üldliiduline kesktäidesaatew komitee
awaldas kaks ülitähtsat määrust. Üks
neist tühistab nõukogude walimised
neis kohtades, kus walimistest osa
wõtnud alla 35 prots. walimise õi
guslikkudest elanikkudest ja teine
uus walimise seadus (juhatuskiri üm
berwalimiste kohta nõukogudesse).
Mullu augustis wäljaantud wana
juhatuskirjaga wõrreldatuna toob uus
seadus palju parandusi walimiste or
ganiseerimises ja püüab kindlustada
põhiseadust walimiste juures.
Kõige päält peawad walimiskomi
teed uue seaduse järele hoolsalt selle
järele walwama, et kohatised wali
miskomiteed neid ei rikuks, et wali
jäte pääle walimise ajal keegi surwet
ei awaldaks. Kubermangu walimis
kommisjonide koosseisu on niiwiisi
muudetud, et sinna kuulub nüüd ka
talupoegade organisatsioonide esitaja
swastastiku toetuse komiteed jne.). Ta
lupoegade organisatsioonide esitajad
wõtawad osa ka kreisi walimiskomi
teedest. Küla walimiskomiteesse wa
liwad külaelanikud üldisel koosolekul
oma esitaja.
Manades walimise seadustes oli
öeldud, et isikute nimekirjad, kellel
hääleõigust ei ole, pannakse wülja 7
päewa enne walimisi. Uue seaduse jä
rele on see aeg 20 päewani pikenda
tud, et wõimaldada igale kodanikule,
kui ta arwab, et teda seadusewastaselt
hääleõigusest ilma jäetud, seda otsust
edasi kaemata ja et seda kaebtustweel
enne walimisi läbi saaks waadata.
Uus seadus peatab eriti selle juures,
kuidas sarnaseid kaebtusi läbi waa
data tuleb. Walimise kommisjonidele
määratakse erilised tähtajad (küla ja
linna kommisjonidele 24 tundi, walla
48 tundi), mille wältel nad kaeb
tuse läbi peawad waatama ja nende
kohta otsuse tegema. Iga kaebtuse ot
susest tuleb kaebajale wiibimata teada
anda.
Walimise korra enese kohta tähen
datakse uues seaduses, et walimise
algusest tuleb teatada wähemalt 5
päewa enne walimisi. Wanas seaduses
oli see tähtaeg eriti lühise (kõigest
13 tundi). Seepärast olid juhtumised,
et elanikud walimistest osa ei saanud
wõtta, sest et nad walimistest liiga hilja
teateid said.
Walimisi ise wõib maal toimetada
üksikute külade, asunduste jne. kaupa,
kui neis on nõutaw arw walijaid ühe
saadiku walimiseks. Seda tehtakse sel
leks, et elanikkudel ei oleks tarwis
mitte mitmed werstad käia walimiste
keskkohta, kus tihti pääle ka wasta
waid ruumisidki ei ole, mis enesesse
mahutaksid kõiki walijaid.
Neile kodanikkudele linnades, kes
ei tööta asutustes ega ole ametiühi
süstes, määrab uus seadus linna ja
gamist raioowdeks, kus ka walimisi
tuleb toimetada nende elanikkude grup
pide poolt.
Kandidaatide hääletamine wõib sün
dida kas nimekirjade järele ehk ka
üksikute kanditatuuride eest; missugust
walimiswiisi igal üksikul juhtumisel
tarwitada, seda otsustab walimise koos
olek. Seda tehtakse selleks, et palju
des kohtades on walijad etteheitnud,
et meie sunnime nimekirjadega sarna
seid kandidaate walima, keda walijad
ei taha ja neil puudub wõimalus
mittesoowitawaid kandidaate tagan
dada.

Seaduslikkuse kõvendamisest
külas.
Mida otsustas S. U. M. Kiidu kejktaidesaatma komitee juures
asum nõupidamine nõukogude malitsuse ehitustööst.
Kuidas wõidelda kuritarwitustega,
omawoliga, korratustega ametiasutustes
ja teiste sarnaste mittewastawate tegu
viisidega nõukogude tööliste poolt?
Kõige esiteks otsustati organiseerida
tihedaid wäljasõitusid waldadesse ja kü
ladesse kubermangu, oblasti ja eriti
rahwakohtute niisama ka prokuratuuri
poolt. Kohtadel wõtawad kohtud koda
nikkude poolt wastu teadaanded nõukogu
ametnikkude mitteseadusliku teguwiisi
üle ja wõtawad neid wastutusele. Seega
kergendatakse talupoegadele tuntawalt
wõitlust seaduslikkuse eest. Senini oli
selles asjas takistajaks pääasjalikult
kaebamise korra mitteteadmine, kohtu kau
gelolek, niisama wale waade kohtu
pääle, nagu oleks wiimane kutsutud ai
nult selleks, et talupoegade üle kohut
mõista.
Kohtu orgaanide wäljasõidud küladesse
peawad omama weel teise tähtsuse.
Wäljasõitwad kohtud, nagu nõupida
mine ette nägi, peawad külades tegema
elanilkudele aruandeid oma tegewuse,
knritarwituste wastu wöitlemise üle.
Ja kui näituseks wallas wõeti kohtuli
kule wastutusele mõni nõukogu liige, siis
on arnsaadaw, et walla talupojad esime
ses järjekorras huwitawad, millega lõp
pes asi ja mikspärast just nõnda, aga
mitte teisiti. Sellel on määratu näitlik
tähtsus. On otsustatud ka kohtuid kind
lustada praeguse rahwakohtute koosseisu
piinliku läbivaatamise teel ning tõm
mata rahwakohtute eesistujateks rohkem
talupoegi ja talunaist.
Pääle selle märkis nõupidamine ära
kui tähtsama ülesande, mille juurde on
tarwilik püüda, s. o. ühe kohtukoja loomine
suurendatud walla pääle, sest rahwa
kohtud töötawad praegu mitme walla
ulatuses ja on liiga kaugel elanikkudest.
Arusaadaw, et seda wõib saavutada
kohalikkude sissetulekute kindlustuse arwel.
Pääle muude abinõude kirjaoskama
tuse likwideerimise alal külas, näitas
nõupidamine, et seadusi ja määrusi tuleb
Walimise kommisjonidel ei ole õi
gust omalt poolt ette panna ei kan
didaatide nimekirju ega üksikuid kan
didaate. Ka sellel määrusel on õige
suur tähtsus, sest paljudes kohtades
wõis märgata täiesti lubamata näh
tust, kui walimise kommisjonid wali
jatele oma kandidaate kaela määrida
tahtsid. Nüüd wõiwad kandidaatide
nimekirju ette panna ainult amctühi
suslikud ehk ühiskondlikud organisat
sioonid (kohalikud komiteed, wastas
tiku toetuse komiteed jne.) ehk ka üksi
knd walijate grupid.
Kandidaatide nimekirju ehk üksikuid
kandidaate wõib üles seada isegi wa
limiste koosolekutel.
Juhtumistel, kui manad walimised
tühistatakse ja uued määratakse, tuleb
määrata ka uus walimise kommisjon,
et sel teel kõrwaldada kõiki neid puu
duseid ja etteheiteid, mille pärast endi
sed walimised tühistati. Juhtumisel,
kui walimised tühistatakse, teatatakse
sellest kogu selle ringkonna elanikku
dele, kus walimised olid.
Kõik need muudatused uues wali
mise seaduses on tehtud nende mär
kuste põhjal, mida on tehtud nii
maa kui ka linna walijate poolt.
Uus walimise seadus kõrmaldab
igasugused surweabinõud walijate
pääle ja wõimaldab elanikkudele tõe
poolest sarnaseid saadikuid walida, kes
kõige paremini korraldada suudawad
nõukogulist tööd. K. T.

kirjutada enam lihtsamas keeles. Ei tohi
unustada, et külades teadusemehi
juriste ei ole. Pikk ja segane seaduse
paragras, mis wõib talupojale wäga
tähtis olla, wõib arusaamatuks jääda
ehk jällegi wõidakse saada temast wõõriti
aru. Aga seadusest mitte aru saada ehk
aru saada sellest walesti, on mõnikord
pahem kui teda koguni ei oleks.
Lõpuks kaebab küla ikka rohkem ja
tihedamini igasuguste raamatute ja käsi
raamatute puuduse üle, kus oleks külale
tarvisminevad seadused olemas. Ise
äranis tunnevad puudust sarnaste raa
matute järele küla nõukogud ja lugemise
toad. Tarwis on neid ka kooliõpetaja
tele, kes teewad ühiskondlikku tööd, mil
lest pool osa töö läheb seaduste seletus
teks ja juriidiliseks abiandmiseks elanikku
dele. Nõupidamine näitas, et tarwis on
wõtta abinõud tarvitusele küla warus
tamiseks kättesaadawa kirjandusega.
Muidugi, ei suutnud nõupidamine
lahendada kõiki küsimusi nõukogude sea
duslikkuse köwendamiseks külas.
Ja seesama asi on pikaldane: kuri
tarvitustest ei saa üle ühe sulepää tõm
bega. Wõitlus ise toob esile uusi küsi
musi ja uusi ülesandeid.
Aga siiski pani nõupidamine oma
otsustega nurgaiiwi seaduslikkuse kind
lustamise alal külas.
Kõik nõupidamisel märgitud abinõud
on 'juhitud ühte pääpunkti, s. o. aidata
talupoega wõitluses seaduswastaste tegu
dega külas.
Selle eesmärgi juure' wiib ka allpool
olewate nõukogutööliste materjaalse
seisukorra paranemine, nende õiguste
laiendamine töö juures suue kawa järele),
walimiste - korra parandamine ja walla
eelarwe kindlustamine.
Ainult nende teede kaudu wõib saa
wutada. et rewolutsioonilised seadused,
mida küla ootas sadade aastate kestwu
sel ja saawutas suure wöitlusega, tege
likult ei saaks moonutatud, waid et nad
alati kaitseks töötawa talupoja huwisid.

KiHmtiiicke wrjMjeil.
Talupoegadele tehakse tihtipääle ettehei
teid, et nemad peawad endid kooperatiiwide
wastu ükskõikselt ja ei pööra tähelpanu
nende tähtsuse pääle.
Need etteheited on põhjendatud, aga siiski

on ka nendel oma põhjused olemas. Ise
äranis sügisel, kus need kibedamad on kui
kadakasuits.

Sügisel wiib talupoeg kõige rohkem oma
tödsaadustd turule. Aga need saadused ei
leia ostmist meie kooperatiiwide poolt. Koo
peratiiwid oma enamuses ostawad ainult
wilja, linu ja kanepit, kuna teised talupoe
gade töösaadused, liha ja igasugused juur
wiljad ja aiawiljad lähevad kooperatiivi
dest mööda turule, kus talupoeg peab tun
dide wiist ootama ja kuulma spekulantide
sõimamist, et saadused pole hääd, kuni vii
maks odawa hinna eest spekulandile ära müüb.

Naeruväärt on mitmes maakonna linnas
kooperatiiwide sisieseade. Iseäranis tarwi
tajate kooperatiivides wõib leida igasugu
seid wabrikutöösaaduseid, hambapulbrist ala

tes kuni hobuseraua naelani. Kui organi
seeritud linnatööline läheb omale tarwisole
waid aineid ostma ja nõuab liha ja teisi
toiduaineid, siis vastatakse: et niisuguste
ainetega meie ei kauple. Tööline on sun
nitud minema tormate spekulandi poodi ja
maksma mitmekordset hinda nende ainete
el st. Et osta talupoja käest suuremal ar
wul rurult, selleks pole töölisel raha.
Nähes sarnast kooperatiiwide ühekülgset
tegewust, lehwitawad „nepmanitest" sünni
tatud «punased kauplejad" tiibu, lendawad
nagu kiilide parwcd küladesse, ostawad nae
ruwäärilise hinna eest kõike, mis aga juh
tub pihku, loomi, sigu, lambaid, kartulist,
kapsaid jne. Ostetud kraami linna saatmi
seks on nad organiseerinud mitmesuguseid
agente; agentide wõrk on igas jaamas ja
linnas. Suuremates linnades on erilised
agendid, kes saadetud aineid müüvad. Nende

organisatsioonil pole mingisugust põhikirja

ja nad ei rehkenda ka mitte töökodeksi
määrustega 8-tunnüise tööpäeva suhtes.
Nende kauplused siginevad, nagu seened
vihmaga, nii et meie suurlinna koopera
tiimide saatuse otsustajad mõnikord peawad
„nepmanite" ees põlvi painutama.
Nüüd, kus meie partei poolt on loosung
üles seatud, et sideme pidamist külas peame
kõwendama, siis on meil ka õigus nõuda
kooperatiiwide tegelaste käest, et nad ka
rohkem tähelpanu küla poole pööraks.
Weel ei ole talupoeg niikaugele arenenud,
et ise oskaks organiseerida ja juhtida talu
poegade kooperatiivi, kelle läbi oleks või
malik ülejäänud saadusi hääde tagajärgedega

ära müüa, seda osa peawad etendama tar
witajate kooperatiivid. Ei oleks praegusel
ajal raske avada põllumajanduse koopera
tiiwide osakondasid. Selle läbi oleks talu
poeg vabastatud liiakasuwõtjate spekulan
tide parve käest ja linnatööline oleks va
rustatud tarwisolewate ainetega ja saaks
neid palju odavama hinnaga osta.
Laboristo.
Esimene Põhja-Uaukaafia
nõukogude kongress.
S. N- W Liidu rahwakommissa
ride nõukogu esimehe sm. Rökowi
esinemine.
Rostowist, Dooni ääres, teatatakse, et
sääl 31. jaan. awati Põhja-Kaukaasia
nõukogude kongress. Terwituskönega as
tus üles sm. Rõkow.
Parandame endised haawad
„Teie maakoht, ütles ta oma
kirju rahwuste koosseisu poolest on ainuke
S. N. W. Liidus, kus meie rahwuspolii
tika lübiwiimises kõige enam raskusi tun
neme. Teil on waja, teostades PõhjaKaukaasias nõukogude poliitikat, parandada
kõik haawad, mis on loodud tsaari ja
tema kindralite wägiwalla poolt rõhutud
wäikerahwastele. Kurja sünnitasid nad
palju. Ja see kõik kaswatas wäikerah
wastes wihawaenu tsarismi wastu, sü
wendas riibusid ja wastolusid mitmesuguste
rahwuste vahel.
Kõik rahwused on ühetaolised.
Waja on tingimata ükskõik mis moodi
püüda siin raioonis kõige rahwuste rahu
likku kooselamist, sest meil käesolewal
korral pole ainuvalitsuslikku rahwust.
Ükski rahwas ei tohi teisest üle olla.
Seda saame ainult sel teel, kui loome sar
nase ringkonna walitsuse, kuhu koondame
kõik rahwused, ja kus oleks olemas selle
kohane majanduslik alus enam mahajää
nud rahwuste aitamiseks.
Ja just seepärast lõimegi Põhja-Kau
kaasia ringkonna walitsuse.
Matame maha minewiku
Ringkonna nõukogude kongressi kokku
kutsumine ringkonna walitsuse moodusta
miseks tähendab, et Põhja-Kaukaasia mi
newik, mis wäljaeraldas paljaid kontrre
molutsionääre, peab saama unustatud.
Elanikkude rühmitused ja üksikud isikud
said aru, et nad tegid wea sõdides meie
wastu. Nad kahetsesid tõsiselt enese üle
walpidamist ja rea aastate wältel näitasid
oma truudust nõukoguwõimule. Seepärast
nüüd, mil teeme tegemist jooksma elu küsi
mustega, olgu minewik maha maetud jää
dawalt.
Amnestia wransellastele ja kurja
tegijatele.
Wäljaminnes sellest S. N. W. Liidu
kesktäidesaatew komitee wolitas mind tea
tama esimesele Põhja-Kaukaasia ringkonna
nõukogude kongressile, et ta loeb tarwi
likuks walimise õigused tagasi anda ja
amnesteerida isikuid, kes ühes Wrangeli
sõjamäega Põhja-Kaukaasiast lahkusid, wii
bisid Krimmis ja matjamaal ja käesolewal
ajal on N. W. Liidu territooriumile
tagasi jõudnud. Nad näitasid, et taha
wad elada rahulise tööga.
Edasi, Põhja-Kaukaasia rafiwaste eduka
töö kindlustamiseks, loeb S. N. W. Liidu
kesktäidesaatew komitee tarvilikuks kustutada

suurema osa põllumajandusmaksu ja seem
nelaenu manadest puudujääkidest ja ma
bastada türmist rida kurilegijaid, keda
seal kinni hoitakse kas kohtu wõi admi
nistratiiwsetel nõudmistel.
Ühendus, sõprus ja liit.
Nende otsustega tahame luua sarnast
olukorda, mis kindlustaks liitu tööliste,
talupoegade, kasakale ja kõikide PõhjaKaukaasia rahwaste vahel lmarulised kii
duawaldused).
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Gestlased S. U. W. Liidus. =

Leningrad.
Ülelinnaline laulukoor
Kolmapäeval, 28. jaan. oli Haridus
majas kõikide klubide ning laulukooride
organisaatorite ja instruktorite ühine nõu
pidamine, kus arutati ülelinnalise, laulu
koori organiseerimise küsimust. Pääle Pet
rogradi poole klubi ja haridusosakonna
olid kõik asutused esitatud.
Wõeti elavalt sõna ja toonitati ühel
häälel mainitud koori vajadust. Kõige kaa
kuvamaks põhjenduseks on meie punane
kalender: on niisuguseid tähtpäevi, mis
tingimata oleks vaja vägevalt läbi viia,
s. o. ülelinnaliselt, kus kõlaks ühine laul,
kuna siiamaani meie kooridel puudus ühine
töökava ja ühised wäljaasted olid või
matud.
Teiseks põhjenduseks toodi ette meie
kooride mees- ja naishäälte tasakaalu puu
dus: ühes kooris näit. on naishääled nõr
gad, kuna teises jälle meeshääled puu
duvad ja töö ei nihku paigast. Kui aga
kõik koorid kokku tulevad, siis on tasakaal
käes ja ühine koor wõib suure eduga
wälja astuda.
Kolmandaks mõjuvaks põhjenduseks rõ
hutati meie separaatsust. Meie nosime iga
üks oma ette, ega taha teadagi, mis naa
ber teeb. Sinna juure tuleb tihti pääle
veel isikliste asjade õiendused ja meie ül
dine töö on halvatud. Et kõike seda kõr
waldada ou vaja ühist koori, kus meie
ühist keelt kõneledes rohkem üksmeelt loome.

Päevakorra teise punkti all oli vastu
tava organisaatori valimine. Uhelhüälel
lätsid läbi organisaatoriks sm. Karpa ja
kandidaadiks sm. Eljas. Organisaatorile
tehti kohuseks kõige kiiremas korras kokku
kutsuda instruktorite koosolek ühes haridus
osakonna ja Haridusmaja esitajatega, kes
laulud wälja valiks, et koorid kohtadel
saaksid tööle asuda. Üldise proovi ära
määramine jäeti vastutava organisaatori
hooleks.

Jooksvate asjade all teeb sm. Karpa
.sooviavalduse, et ka ülelinnaline mees-

koor organiseeritaks. Põhimõtteliselt ollakse
sellega nõus, tehniline läbiwnmine aga
jäetakse instruktorite koosoleku hooleks.

J aus.
Leningradi kub.
Ärge uskuge Petist.
(Wargi asundus, Oudowa kr.).
Meie asunduses on keegi Kusta Unt,
kes ennast ~kuulsaks arstiks" peab. Ta
keedab vedelikku, mida ta väljamaa ro
huks nimetab.
Ta tagajärjeks oli, et keegi
Limberg, kes silmahaigusega ta juure
läks, jäi silmast i?ma. Ta on mitmeid
invaliide juure teinud.
Asunikud, ärge laske ennast sarnasest
isikust petta ja vigaseks teha. Haiguse
puhul minge ainult arsti juure. Wallas
on arstipunktid olemas. S o g ie r.
Maha ükskõiksus
(Rääbise Trotski kr.).
Puhkepäeval, 24. jaan. oli määratud
koolimajasse üldkoosolek, koolimaja edas
pidise olemasolu asjus. Waatamata kol
mekordse katse pääle koosolekut ärapidada,
ei õnnestanud see ka nüüd asunikkude mitte
ilmumise puhul. Kadugu sarnane ükskõik
sus. Käed külge! Seda nõuab meilt meie
laste tulevik. K o s ti n.
Wastus
kirjatükile „Ajalehed arresti
a l l", mis ilmus 14. jaan. 1925 a.
„Edasis" nr. 11.
Kui koolitööline (Bugri asundusest, Nov
gorodi kub.) konverentsile sõitis, tegi
ta korralduse postijaoskonnas, et mitte
ajalehti ja kirju, mis tuleb koolitöölise ni
mel kui ka klubi nimel, iga isikule, kes
uulitsalt sisse hüppab, kätte ei antaks.
Selleks, et ueid kätte , saada, oli antud
sm. Kingule (Bugrist) usalduskiri, kes ka
nad ära tõi. See oli selles mõttes teh
tud, et lehed ja kirjad kaduma ei läheks.
K i i w.

Noorte ew.
Leningrad.
M. K. K. U. U. puhastab oma
ridu külge kleepinud pahnast.
Noorte kohas L- T. K Ülikoolis.
13. jaanuaril oli L. T. K. Ülikooli
noorte kollektiiwis kohus ühe noorte ühingu
liikme teguwiisi kohta. Süüdistati August
Kobaki söögitalongide varguses oma kaas
õppurilt.
Kobak sündinud kulaku poeg. Osa
võtnud 1917 a. partisaani salkadest.
1929 a. elanud parteilaste hulgas. 1921 a.
W. L. K N. Ü. liige ja 3 aastat W. K. P.
kandidaat.

Selle järele otsustades peaks Kobak
nüüd hästi arenenud olema, kuid ta pole
seda. Warastab. Kui kommunist peaks
ta teistele eeskujuks olema, kuid ta pole
seda. Weel 1925 a. saab wargusega
toime. Ta ei mõtelnudki sm. pääle, kes
näljas pidi olema. Ta mustab W. K. P.,
W. L. K. N. Ü. ja L. T. K. Ü. Kas
suudame K-d weel ümberkaswatada. Ei.
Sest mitu aastat töölisklassi eelwäe hul
gas liikudes ei suutnud end ümberkaswa
tada inimeseks, keda meie wajame. See
näitab, et Kobakust meile tulewikus mingit
kasu loota ei ole.
Kiiduawaldustel otsustab kohus: August
Kobak wäljaheita W. L. K. N. U. ridust.
Pääle istangut läks Kobak kohtuesimehe
Soome juure ja „tänas" wiimast. „Suur
tänu suAe selle otsuse eest". Mis tähen
dawad need sõnad? Need sõnad kriipsu
tavad alla, et kohtu otsus oli täiesti õige.
Wälja meie ridust kulaka kollanokk!
Elagu W. L. K. N. U.
Algus.

Arenemise käigust maha jääda
ei tohi.
Leningradi knb.
Arusaamine oma ülesannetest Puu
dub
(Beschkowo asundus, Tompi kreis).
1. jaanuaril korraldati siin noorte koos
olekut. Wallast sõitis põllumajanduse üle
kõnet pidama sm. Schmiider. Esimese päe
w akorra punkti all käsitati piimaühisuse
asutamist. Asunikud leidsid, kui meie ma
jandust tõstma hakkaksime, kust wõtaksime
need maksud, mis riigi poolt pääle pan
nakse, maksta, ja ei pooldanud sugugi ühi
suse asutamist. Teisel päevakorra punktil
harutati samogonniga võitlemise küsimust.
Noored otsustasid joomist mitte maha jätta,
sest muidu elada ei või.
Beskowo noored, sammuge ikka üles
poole ja ärge jääge teistest maha. Siis
leiate et ka pääle samogonni on palju hu
witawat ja kasulikku arendamiseks. Astuge
ka W. L. K. N. U. liikmeks.
Oma poiss
Siin wiibitak?e meel karuunes.
(Klopitsa asundus. Trotski kreis).
Töörahvas ja talupojad wöida
wad teadusega. Lenin.
Lause, mida wäljendas sm. Lenin, puu
dutab sügawamalt noori kui wanu. Noo
red on enam wastuwõtlikumad kui wanad.
Hariduse saamine on wõimaldatud kõikidele,
kes seda omandada tahawad, isegi aida
takse kaasa.

Igas külas on olemas lugemisetoad
wärskete kuukirjade, ajalehtede ja raama-tutega. Sarnane lugemisetuba on ka Klo
pitsa asunduses. Läbiwaadates aga nime
kirja, ei leia ühtegi eestlase noore nime,
pääle Wene voorte.

Klopitsa noored vastavad: „Meil ei
ole lugemisetoas midagi ära teha. Meie
tellime ise omale ajalehe ja võime kodus
palju paremini lugeda. Ühineda Wenenoor
tega ka ei taha, lärmi ja kisa tagajärjel".
Nii vaatavad Klopitsa noored, ning
siit võime järeldada Eesti noorte ilma
vaadet. Peab meeles pidama, et lugemise
toa eesmärgiks ei ole üksi kirjanduse laia
lilaotamine, vaid igasuguste teiste kul
tuur-ülesannete teostamine.

Wene noored panewad pühkepäiwiti
toime näitemänge, kuna pääle kolme-nelja
Eesti noore, ülejäänud kusagil nurgas
tantsu löövad.
Eesti noored on hariduse mõttes kau
gele maha jäänud. Klopitsas on 17 noort,
mõned ei saa majanduslikkude tingimuste
tõttu ühiskondlikust tööst osa võtta, kuna
ülejäänud viieteistkümnel see võimalus on.
Praegu valitseb noorte keskel vaikus
ja vagadus.
Kuid aeg on ärkamiseks. Arge olge nagu
kvdukarud, kes siis ärkavad, kui teibaga
löögi pihta saavad. Teravsilm.

Takistamab jaud tulemad ara
maita.
Wäärnähtused
(Pereselentsheski asundus, Põhja-Düüna kub.)

Asuwalla noored on muidu kaunis aga
rad, kuid nende hulgas on ka neid, kes ar
wavad end rohkem teadvat ja seepärast
peavad teistest uhkemaks.

Nii näituseks, puhkepäewasesse kooli jää
wad ilmumata just sel põhjusel mitmed
noored.

Weel on olemas noori, kes agaralt samo
gonniga tegemist teevad.

Jääb soovida, et need wäärnähtused meie
hulgast katsutakse kõrvaldada ja tõsisemalt
asutakse tegevuse juure.

Leningradi kub.
Wöitlusele kultuurtasapinna tost
mise eest.
(Wruuda asundus, Kingissepa kreis.)
Iga päev leiame ajalehtedest teateid „sa
mogonni" joomisest ja teistest halbadest
nähtustest, mis takistavad noorte arenda
mise tödd. Meie asunduse klubi töötab
hulga ringidega. Kuigi asunduses on hul
gake noori, siiski ringidest võtavad osa
ainult mõned üksikud. Suurem hulk waa
tab passiivselt kõrval. Spordiring astus
uuel aastal wälja mitmesuguste harjutus
tega ja piramiididcga. Kõik otid huvita
tud, väljaasteid vaatasid lõbuga nii wanad
kui noored. Ja imelik on see, et spordi
ringist võtab osa kõigest üheksa noort ja
need üheksa võtavad osa ka teistest ringi
dest. Kõige selle põhjuseks on muidugi
meie hariduse vaenlased: „lõbusad tantsu
õhtud", samogonn ja mõnel üksikul
piibel.

Noored ja noorteühingu liikmed, käsikäes
hävltage ära kõik wanad kombed, mis meid
takistavad kultuurtasapinda tõsta.
Kirjasaatja A. Männik.
Punane nurk ci seisa oma ülesande
kõrgusel.
(Kuremaa küla, Trotski kreis.)
„Edast" nr. 5 tahetakse teada, miks Kiwi
järwe noored osa ei wõta Kuremaa puna
sest nurgast. Kuid sääl nurgas walitsew
kord peletab noored minema. Wiimase

Uue eln-olu loomisel.
Kaukaasia.
Samm edasi.
(Hussõi-Kardoni asundus).
Meie asunduses seisis seni kultuurhari
duslik töö selle tõttu, et koolis töötasid
Wene õpetajad. Nüüd, mil saime eesti
keelse kooliõpetaja, võime loota ka seltsielu
tõusu. Kooliõpetaja sm. Kangur tegi
katset ka noorte ühingut organiseerida.
Seati nimekirjad kokku. Taheti kinnitami
sele saata, kuid pääle vähest mõtlemist
noored ütlesid lahti organiseerimisest. Pä
rast seda läks siiski korda näiteringi asu
tada. Esimene näidend kanti ette jõulude
ajal. Sissetulnud piletiraha anti näite
mängu raamatute ja näitelava korralda
mise pääle. Karja-Mägi.
Leningradi kub.
Rohkem wahwust ja wöitlustuld.
(Kikerino asundus, Kubanitsa vald).
Sawiküla noored panid Torosowa rah
wamajas piduõhtu toime. Ette kanti näi
dend: „Kihlakaart" ja koorilaulud. Laulud
olid muidu kaunis kenad, kuid liiga kaeb
likult kanti ette. Edaspidi rohkem wah
wust ja wõitlustuld sellel alal. Ka näite
mäng peaks olema rohkem elavam. Nutu
laulud ja ohked jäägu kirikueitedele.
Peiupo i ss.
Üks mahajäänutest
11. detsembril 1924 a. korraldati Pus
tapera asunduses. Luuga kreisis, uue aasta
vastuvõtmist punases nurgas „Säde".
Kokkutulnud noored mängisid „pimesikku".

Ajalehti ei näinud kusagil.
Kohalik kooliõpetajanna avas koosoleku.
Aruande komnoorsoo tähtsusest tegi sm.
Adamson Wene keeles, kuid liig ühekülg
selt.

Pääle kohaliku kooliõpetajanna kõne
„pühade tekkimisest", lõpetati koosolek.
Noored wõtsid tarvitusele „lõõtsmooniku"
mille saatel kestis jalakeerutus kuni uue
aastani.
Kohalistel kultuur-hariduslikel jõududel
tuleks enam tähelpanu juhtida punase
nurga „Säde" töö süvendamise Pääle.
Sulg.
Sitt wötke eeskuju.
Tööd tehakse ennastsalgawalt
(Nikonowka asundus, Jwanowo-Wosnes
senski kub.).

Noored lühikese aja wüttel edu saawuta
nud. Tõlgitakse Wene keelest uäideu
difi ümber. Kuigi manad pole rahul,
siiski tehakse tööd nooruse julgusega.
Tahetakse organiseerida lugemisetuba ja
komnoorsoo ühing.
Alles hilja aegu oli asunduse elu maha
jäänud. Kuid lühikese aja wältel, mil
noored algatuse oma kätte wõtsid, on nad
suure edusammu korda saatnud. Pandi
toime kolm näitemängu. Siinjuures oli
raskeks küsimuseks, kust eestikeelseid näite
mängu raamatuid saada. Kuid ruttu
saadi hädast wälja: ise panewad wenekeel
seid näidendist Eesti keelde ümber. Tihti
pääle saawad noored wanemate käest noo
mida, kuid noored wiiwad oma tööd noo
ruse julgusega edasi. Noorte eesmärgiks
on lähemal ajal awada lugemisetuba.
Paljud seltsilised soowiwad komnoorsoo
ühingusse astuda.
Nikonowka noorte tegewust wõib täie
õigusega teiste asunduste noortele eeskujuks

seada. Külaline.

koosoleku ajal wõis seda wäga selgesti näha.

Tagatoas peeti koosolekut ja loeti poliitilist
raamatuid. Kuid samal ajal eestoas pu*
nase nurga liikmed vilistasid ja mürasid ja
nõudsid kiiremini koosoleku lõpetamist, et
tantsima hakata. Tantsuhaigus on selles
punases nurgas kaunis tugew. Nii oli sääl
hiljuti pidu, mille eeskawas ette nähti
rahwamängusid, kuid need lõbustused lükati
kõrvale tantsimise iha pärast. Pidul punase
nurga eestseisus näitas eeZkuju samogonni
joomisega suurest kausist.

Reheskäija.

Enam tähelpanu noorte tudru
kute organiseerimise paale.
Mitte maha jääda(Pereselentsheskaja asundus, Põhja-Düüna
kuberm.).

Meie asunduses on noored tüdrukud
arenemisekäigust maha jäänud. Ikka weel
püüawad elada vanade kombete järele,
tahawad mehele minna, walitakse peigmehi
jne. Isegi on juhtumisi ette tulnud, kus
nende asjade arutamise juures tülli min
nakse.
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See paha nähtus on külge hakanud ka
..noorematele" 13- ja 14-aastastele plika
dele. Iseäranis on komnoorsoolaste hul
gas tüdrukuid, kes selles asjas oma tra
gidust püüawad üles näidata.
Noored tüdrukud! Kas tõesti tahategi
jääda nende iganenud kommete juure weel
praegusel ajal, kus waba arenemine on
wõimaldatud tüdrukutele samaselt kui pois
tele. Ka teil on aeg uut elu elama
hakata. Noor.
Külanoored endid organiseeri
mas.
Krimm.
Asutati W L K N ü ring.
(Koutshi-Sawwa küla, Krimmis).
Läinud aasta lõpul kutsus kohalik koo
liõpetaja sm. Pool kokku küla noorte koos
oleku, et organiseerida noorte ringi, milline
organisatsioon senini meie külas puudus.
Kokku tulid hää hulk nooremaid ja wane
maid. Sm. Pool tegi pikema ülewaate
noorte tegewusest, ülesannetest ja ühingu
organisatsioonilisest ehitusest. Sm. Pastak
kõneles lühidalt noorte otsekohestest üles
annetest ja eestlaste noorte tegewusest S.
N. W. Liidus. Selle järele kirjutasid
noorte ühingusse 13 paremat seltsimeest
kohalikust külast ja wäljaspoolt.
Järgmisel päewal peeti ära esimene ot
sekohene noorte koosolek, milles sm. Pas
tak tutwustas koosolijaid noorsoo liikumi
sega. Aleksandrowka lugemistoa juhataja
tutwustas noori lühidalt tööga külas.
Koosolek lõppes ülendatud meeleolul.
Hääd edu teie tööle Kontshi-Sawwa
noored! Olge kindlad ja wiige oma ala
fctd töö lõpule! Teie päralt on tulewik ja
teid toetab iga töörahwaper» liige.
Wõitleja.
Leningradi kub.
Juhtiwate jõudude Puudus takistab
tööd
(Walerjanowkast, Trotski kr.).
Klubi juures on olemas W. L. K. N. U.
ring mis organiseeritud augustikuul 1924 a.
Alguses oli liikmeid 13, kuid koolidesse
komandeerimise tagajärje! wähenes. Praegu
on liikmeid 7.
Töötab noorte pioneeride lüli, liikmeid
on 10. Juhatab sl. E. Luht.
Klubis on olemas Lenini ja usuwastane
nurk.

Alguses töötasid ringid kaunis hästi,
kuid praegusel korral jõudude puudusel
töötab ainult spordiring.
K. Liebknechti ja R. Luxemburgi päew
jäi läbiwiimata juhatuse ja materjaalide
puudusel. L.

Leningradi teated.
Leningradi kubermangu agronoo
mide ja maakorraldajate kongress.
Laupäewal awati Leningradi kubermangu
agronoomide ja maakorraldajate kongress,
millele 150 inimest oli kogunud.
Sm. Kusmin ütles omas aruandes:
nende hulgas ka agronoo
mid ja maakorraldajad, ülesanne on kogu
oma jõu pöörata wäiksewõimulise aitami
seks ja mööda minna küla kulakust. Iga

Sm. V. ttinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

eriteadlane, kes külas töötab, peab sest
aastast pääle kindlasti töötama klassilises
poliitikas.
Maakorralduse küsimustes, millest on
huwitatud 90c/o töötamast talupojast, pea
wad maatöölised esimeses järjekorras pöö
rama tühelpanu ühiskondliku ühise maja
pidamise pääle, häwitades ribapõllu pida
mist. Wäiksewõimulised majapidamised pea
wad olema küllaldaselt kindlustud maaga.
Omal tööl peawad maatöölised meeles
pidama, et nemad on lähemad ja esime
sed juhtijad kehwikule külas. Nemad pea
wad elama ühistes huwides kehwik-talu
pojaga.
Wäljamau sportlaste sõit.
Lähmatel päewadel sõidawad Uleliiduli
sele talwise wõistlustele Soome ja Norra
tööliste spordi ühisuse esitajad. Läbisõites
wõtawad nad osa mitmetest Leningradi
Wõistlustest.

Riiklikkude ja kooperatiiwide kaup
luse tõus.
Wõitlust erakapitaaliga peab pidama
plaanikindlalt ja ettewaatlikult. Igasugune
administratiiwne päälesurumine ja mõju
mine erakaupleja pääle ei wii soowitawate
tagajärgede juurde.
Leningradi kogemus näitas, et wiima
sel kahe aasta jooksul wõeti õige liin era
kapitaali suhtes.
Kooperatsioon ja riigikauplus oskasid
asuda juhtiwale seisukohale Leningradi tur
gudel ainult majandusliku wõistluse kaudu.
Aasta tagasi oli Leningradis 973 riigi
kaupluse ettewõtet, 303 kooperatiiwset ja
10,093 erakauplust. Praegu on meil juba
1524 riiklikku, 522 kooperatiiwset ja ainult
8032 erakauplust.
Aasta jooksul langes erakaupluse läbi
müük tuntawalt kiiremini, kui erakaupluse
ettewõtete arw.
Leningradi riigikaupluse läbimüük tõusis
wiimase pooleaasta jooksul kubermangu
rahanduse osakonna andmete järele 138
miljoni rbl. kuni 185 miljoni rublani.
Kooperatsiooni läbimüük kasmas weel enam
16 miljoni rublast kuni 23 ja poole
miljoni rublani. Eraturu läbimüük wähe
nes pooleaasta jooksul rublast kuni
116 miljoni rublani (51%)).
Küla elektrofitseerimine
Kubermangu majanduse nõupidamine
kinnitas Trotski kreisi täidesaatwa komitee
lepingu elektriwarusmse „Siwerski Elek
trotok" ühisusega, hüdro-elektri jõujaama
sisseseadmiseks ja eksploateerimiseks Ore
desbi jõel, Trotski kr., Staro-Siiwerski
küla juures.
Weel tellimine tekstiilmasinate
Paale.
Tekstiilsündikaat annab K. Marxi ni
melisele tehasele uue suurema tellimise
tekstiilmasinate pääle. Kahe aasta jooksul
peab tehas walmistama suur hulk masi
naid kiutöösmse otstarbeks IV2 miljoni
rubla wäärtuses.
Sideme köwenemine Nöukogu-Liidu
ja Hiina wahel
Pöhja-Lääne töösruse büroo sai Mand
shuuria tundmaõppimise ühisuselt, kes kor
raldab maikuul Harbiinis wäljanäituse
tooresainete ja kaupade üle, mida wälja
weetakse ida piiride kaudu, ettepaneku, et
Leningradi tööstus wõtaks sellest wälja

Teise astme
marksistlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Osawotma kohustatud: Leets
mann, Mikkal, Sisask, Laius,
Saage, Melikow, Utter, Nirk,
Hansow, Woolin. Laine, Rips,
Ewart, Bihlak, Roosberg, Jä
nes, S., Mihelson, Jea. A.,K001.
Soowijad wüiwad osa wütta.
Ilmuda täpselt.
W.K.P. Leningr.kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

tema majanduse tõstmiseks.

Elanikkude tavbetcH.
..Krasnogwardcjetsi" tehases laieneb
priimuste walmistamine. Käesolewal aas
tal laseb tehas wälja 7000 priimust, läi
nud aasta 1500 priimuse asemel.
Õnnetu juhtumiste registratsioon
Anti wälja sundmäärus kõigi õnnetu
juhtumiste registreerimiseks wabrikutes,
tehastes ja ettewõtetes. Kõik ettewõtted,
kus töötawad üle 10 töölise, on kohusta
tud sisseseadma sellekohased raamatud.
Õnnetustest peab teatama tööinspektorile
48 tunni jooksul.
Tellimised wäljamaalt.
Põhja-Lääne metsatööstuse walitsus sai
Matjamaalt neil päewil esimesed tellimised.
Meie wäliskaubanduse^esimuse, läbi müüdi
Inglismaale ja mitusada tuhat
igasugu metsamaterjaali, üldiselt 400.000
rubla eest.
Leningradi tööstus kasniab.
Leningradi traktorid kõige
paremad.
„Bolschcwik" tehas sai snhkrutrnsti
poolt suurema tellimise 325 traktori
walmistamise päälc Holti süsteemi
list ja niisama palju atru.
Kogu tellimine peab olema täidetud nelja
aasta jooksul. Käesolewal aastal walmis
tatakse 50 traktorit, järgmisel aastal 75
traktorit ja kahel lõpu aastal 100
tükki iga aasta.
Samal ajal pidas suhkrutrust Leningradi
organisatsioonidega läbirääkimisi Harkowi
wedureid walmistawa tehasega, mis wal
mistab W. D. süsteemilisi traktorist.
Mõlemate traktorite katsete juures põl
lumajanduse akadeemias olid Leningradi
traktorid paremad nii majanduslikult kui
ka ehituse poolt.
Massiline walmistus teeb juba praegugi
odawamaks traktorite hinna.
Iga uue tellimise üksus läheb maksma
12.200 rubla praegusaja 16.00 rubla ase

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Traktorite walmistuse laiendamisega kuni
500-ni, on wõimalus nende hindasid wiia
Ameerika tehaste hindadeni.
Samal ajal tellib suhkrutrust „Bolsche
wik" tehaselt 322 peedilõike masinat,
5000 raami ja 500.000 muud sarnaseid
abinõusid. Üldiselt 9 ja poole miljoni rbl.
Weebruarikuu algul laseb „Bolschewik"
tehas wälja esimese traktorite osa Holsti
tüübilised 10 tükki. Pääle seda saab
wäljalastud iga kuu 8 traktorit. Aasta lõ
puks walmistatakse 75 traktorit.
Tehase juures awatakse eriline kool trak
torite juhtide õpetuseks. Esimesed 50 kuu
lajat saadetakse suhkrutrusti poolt.

Haridusmajas

Kesknädalal, 4. weebruaril s. a.

W. K. P. Leningr. kubkomi agit -prop.
osakonna Eesti sektsioon-

Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „E d asi" pääle tellimisi
wastu sm. K. Merino
Lopuhinka postijaamas.

Teatud põhjustel jääb täna õhtul üle
linnalise W.L.K.N.Ü. liikmetc-ecstlaste
agit-prop. kollektiiwi istang pidamata.
Et kolmapäewal, 4. weebr. kell 7 õhtul
on Harmajas noorte sektsiooni asutamise
koosolek, siis on soowitaw, et säält osa
wõtako agitpropi kollektiiwi liikmed.
W. L. K. N. tt. knbkomi Eesti sektsiooni
uimel agitpropi kollektiiwi büroo.
Trotski maakonna poliit-har asutus
tele ja koolidele
Rahwapidusid korraldaw kommisjon kut
sub kõiki asutusi ülesandma, kes eelolewal
rahwapidul laulukooridega esinewad, et
woimalik oleks nootisid wälja saata. Üles
andmisi saata:
JleeaurpaA, yj. ILiexaaoßa 7, ScTõropo
Hauueaa. Kommisjon.
Kolmapäewal, 4. weebr. kell 8 õhtul
on Haridusmajas puhkpillide koori har
jutus. Palutakse kõik neid ilmuda, kes
soowiwad puhkpillide kooris kaasa mängida.
Organisaator.
Kolmapäewal, 4. weebr. kell 8 õhtul
on Haridusmaja spordiringi koosolek,
spordipidu ettewalmistamiseks.
Organisaator.
Reedel, 6. weebruaril kell 8 õhtul
on Haridusmaja naistööliste ja koduste
perenaiste ringi asutamise koosolek. Osa
wõtma kutsutakse kõik Haridusmaja klubi
naistöölised ja kodused perenaised.
Juhatus.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäewal, 3. weebr.
kell 8 „Kassi jaht".
Kolm apäewal, 4. weebr.
tell 8 .Ärimehed"
„ 8 .Lõbusa talupog" orkestriga.
„ 9 .Emake maantee 1. w.
Neljapäewal, 5. weebr.
kell 8. .Lõbus talupoeg".
. 9 .Ärimehed".
Wast. instruktor-organisaator.
Täna teaatrites:
Akadeemiline riiklik draama teaater
„CBJiTaa lIoaHHa".

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
Riiklik suur draamateaater
„Oõpamenne Kammma BpecõayHAa.".

Punane teaater.

.Toßapam

Teaater,,H)hhx 3pHT6JieÄ<4.
„Hh õmjio hh rpoina Aa BApyr aiTMH".
Muusikaline komöödia
„MapHua.u

Vassash

IlaHTajioHu.

Wastutaw toimetaja: K Treufetdt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühis u
Hr. Aiillbm ISeiiäVS:
» nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wõte iga päew kella 9—12 h a kella
4—B õhtul; naisterahw astele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

U

Vee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uut. nr. 5, trt. 3. Kõhu

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

steeuia, halwatus, seljakuiwus. jöue
tus. Wastuwött kella 5 9 öhw.
Teles. 212—31.

V. Leoni operette 3 wctatuses.

Leo Fall'i muusika.
Näitejuht K. Seljak.

Snguorgaanide igakülgne arstimin».,

HÜ6S:
kurgu-, körwa-, nuta» ja juguhaigus^d.

Lofitja wallas
Lndowa kreisis
wõtab
„EVafi"

Bqri xsmM

Teadaanded.

wäärtuses.
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Noorte sektsiooni
asutamise koosolek.
Palutakse ilmuda küiki Harmaja
liikmeid kuni 23 a. wanaduseni,
samuti ka Harmajas töötawaid
W. L. K. N. ühingu agit-prop
koolektiiwi liikmeid.
Algus kell 7 õhtul.

Kirjavastused.
Sm. Klimbek. Sõnumit samagonni
asjus ei tarwita. Liiga kulunud aine.
Kirjutage.
Lind, Solkinost. Kirjutage. Panime
lehe kolme kuu pääle kaastöö arwel laima.
Sm. Saawa Tehke meie hääks tööd
endiselt edasi. Ei saa ju kõiki sõnumeid
ära kasutada.

mel.

näitusest osa.

peetakse ära

Teifipäewal, 3. weebr. s. a.

Wäljanäitus kannab nimetust: „Was
tastiku kaupade wäljawedamise näitus
Hiina ja Nõukogude Liidu wahel". Wäl
janäitusest wõtawad osa ainult nõukogude
ja Hiina ärid.
Leningraadi majanduse orgaanid tulid
sarnasele ettepanekule wastu ja esinewad
Wäljanäituse! nende saadustega, mida Le
ningradi tehased wõiwad Hiinale anda

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

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

THnorpa4>na ftoMHHTepn, rocyflapcTßeraoe EKaTepHHrotJjcKHÖnp. 87. JüeraHrpaACKHä Tjõikt J 6 2829.

fuunrfikt haigemaja
lef. 181—52. Wastumötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras-

Äu.1 ilamatel met. {£*£*
Sfn": SM- Z°° tripper
S>, -»««».- Z&üTüÄ
hamb. Arstide kutsuni, kodu.

KMer-iimlltM XIÄ
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
waja nnl.,nr. 18,krt.3,stssek äik.hoowi

