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Uö«kog«de tööde elustamine.

8. aastakäik

Kollane Internatsionaal

nistamist.

kodanluse teenistuses

Jaapani wälisasjade ministri tea
daanne Nõukogu Jaapani lepingu
kohta.
Tok i o st, 2. weebr. Et halwata
Inglismaa imperialistliku ajakirianduse
hoogtööd S. N. W. Liidu ja Jaapani
wastu, walmistab Jaapani välisasjade
minister parun Schidahara ametliku
teate awaldamise wastu, kus näidatakse,
et Jaapan ei kawatse luua S. N. W.
Liiduga, Hiinaga ja Saksamaaga liitu.
Pääle selle teatab Jaapani wälis
minister: Nõukogu-Jaapaui lepingus
pole ühtegi märkust selle kohta, kus
Jaapan oleks oma pääle wõtnud kohus
tuse mitte ratifitseerida Bessaraabia
lepingut kuni seni, kui seda pole teinud
teised asjast huwitatud ilmariigid.
Käesoleval korral kokkuleppe teksti
arutatakse ministrite kabinetis. Lähemas
tulewikus antakse küsimus kõrgemasse sala
nõukogusse läbiwaatamiseks.

Saksamaa ametühisuste täidesaatew
komitee kutsub töölisi
kaitsmisele".
Berliinist, 2. veebr. Sakiamaa amet
übisuste ühenduse tä dciaatev komitee pöö
ras töölisteklassi poole üleskutsega „waba
riigi kaitsmisele asuda". Üleskutses tähen
datakse, et nüüd ähvardab Saksamaa töm
listcklassi hädaoht, sest Saksamaa uus wa

Sündikaat S- N W Liiduga
kauplemiseks.
Toki ost, 2. weebr. Määratu hulk
kaubandus- ja tööstusettewõtteid tööta
wad praegusel korral plaanide kallal,
S. N. W. Liiduga peatse läbikäimise
awamise puhul suuremas ulatuses. Ka
watsusel on asutada seks otstarbeks suur
sündikaat.

DatriarKi wäljasaatmme
Hürgimaatt.
Greeka walitsufe Protest
A t h e e n a st, 2. weebr. Angooras asuw
Greeka saadik pööras märgukirjaga wälis
ministri poole, milles juhitakse tähelpanu
seepääle, et patriarhi väljasaatmine Kons
tantinoopolist lõhkus kokkuleppe Türgi ja
Greekamaa wahel. Samuti lõhkus need
kohustused, mis oma pääle wõttis 1924
a. Rahwasteliidu ettepanekul. Greeka wa
litsus pani ette küsimust lahendada Haagi
tribunaalis. Juhtumisel, kui Türgimaa ära
ütleb Haagi tribunaali otsuse alla paenu
tamast, on Greeka walmis wahemeest ot
sima Rahvasteliidust.

litsus on kokku seatud Parempoolsetest kodan

listest parteidest. Töölisteklassi päämiste
õiguste ainukeseks alalhoidmise kindlustuseks

on demokraatlik vabariik. Ametühisused
kõigi olevate abinõudega astuvad välja
vabariigi kaitseks kõigi vaenlaste
tulgu ta Saksa rahvuslaste või kõmmu
nistlde poolt.
kommunistide ülesastumise
Nõukogude tööde elustamise kommisjon üldliidulise kesktäidesaatwa komitee juures.
Laua taga istuvad presiidiumi liikmed: W-K.P. keskkomitee sekretäär Kaganowitsh; üld
liidulise kesktäidesaatwa komitee esimees sm. Kalinin; üldliidulise kesktäidesaatwa komitee
sekretäär Jenukidse; Pahemalpool taga rahva k htukommissar sm. Kurski.

Mrjajaatjate nimede awaldamine on
kuritegu.
W. S. F. N W. kõrgema kohtu ringkiri.
Kõigile Pää-. oblasti ja kubermangu kohtutele
Seepärast kõrgem kohus seletab: „Kirja
et mõned asutused ja ametnikud, kellele saa saatjate nimede ja ka järeluurimisets saa
deti ajalehtede toimetuste poolt maa ja linna detud märkuste sisu awaldamiue amet
kirjasaatjate kirjad ja märkused järeluuri nikkude poolt on samuti kaelakohtulikult
miseks, ei hoidnud saladuses nii kirjasaat karistatav kuritegu, nagu awaldamiseks
jäte nimesid, kui ka märkuste sisu. Selle keelatud eel- ja järeluurimise andmete
tagajärjel ühelpoolt langeb kirjasaatja, kes awaldamiue ja selles asjas süüdi olevad isikud
kirjutas ühest ehk teisest kuritarvitusest, pal võetakse vastutusele kaelakohtu kodekfi ar
jastatud inimese isikliku tagakiusamise alla tikkel 104 b ehk 117 artikli järele.
ja teiseltpoolt on huvitatud isikutel võima
W. S.F. R.W. kõrgema kohtu
lik ära kaotada nende poolt kordasaadetud
esimees Stutshka.
kuriteo jäljed.
Ühe keskkoha ajalehe teadaandest on näha,

Pidage suu!
Mille eest Eestis inimest wangikongidesse

Rahutus Greekamaal.
Atheenast, 2. weebr. Rahutus, mis
esile kutsuti patriarhi Konstantinoopolist
wäljasaatmisega, kaswab. Greeka walitsus
otsustas mobiliseerida 1925 a. wäeteenis»
tuse kutset.

Kemal-pascha sõidab kiirelt
Konstantinoopoli.
Konstantinoopolist, 2. weebr.
Mustasa-Kemal-pascha otsustas kiirelt
Konstantinoopoli tagasi sõita, kuhu teda
tänaseks oodatakse.

Kommunismi tont Indias
India kompartei leninistlikul teel.
Londonist, 2. weebr. Inglise ko
danline ajakirjandus teatab rahutult kõwe
newast kommunistlikust mõjust Indias.
Mitmes India linnas laotatakse laiali
keelatud ajalehte „ Revolutsionäär", kus
üleskutsutakse India Ühendatud födera
tiiwse vabariigi loomisele. Niisama juhi
takse ajalehes sellepääle tähelpanu, et Jn
dia kompartei jälgib igas asjas Wenemaa
kompartei järele ja läheb Wenemaa töölis
klassi rada mööda.
Leedu walitsuse ametist lahku
mine.
Kownost, 3. weebr. President wõttis
kabineti ametist lahkumise palwe wastu.
Uue walitsuse moodustamine on antud
rahaasjade ministri Petrulise kätte.

saadetakse.
11. jaanuaril ütelnud Walgas pidul
olles üliõpilane Eduard Sirkel kahele
Sakala rügemendi sõdurile: „Sõdurid
mõtelge järele, mis ma teile ütlen. Miks
teie Eesti sõjawäe mundrit kannate?
Kas teie ei tea, et warsi Eesti lipp siit
ära kaob!"
Sõdurid on mehe arreteerinud ja nüüd
olewat siseminister täh. üleõpilasele kolm
kuud wangistust ehk 200.000 marka trahwi
määranud.
Teine sarnane juhtumine olnud end.
soomusrongi sõduri Richard Teoriga,
kes 22. jaan. Tartus rongile tulles
ütelnud: „Kui palju kommuniste siin
wagunis on? Kui on, siis laseme Elwa
silla õhku, sest ega see raske pole, kui
Wasula sillaga sama asi ära tehti!"
Mees wõetud wahi alla ja siseministri
poolt mõistetud 3 kuud wangistust ehk
150.000 marka trahwi.

Sun-Jat-Seni termis uuesti
halwenenud.
Pekingist, 2. weebr. Sun-JatSeni termis on uuesti halvenenud, tem
peratuur 38,8, puls 140. Haige tunneb
end õige nõrgana. Arstid loewad seisu
korra hädaohtlikuks. Duan-Tshi-Dshui
ühes teiste ministritega käisid Sun-JatSeni juures, kuid arstid ei lasknud neid
haige juure.

Kolmas talupoeg Karl Warb,
Laewa asundusest, on samuti kolmeks
kuuks türmi ehk 150.000 marka trahwi
saanud selle eest, et „ülistanud kõmmu
nistlikku diktatuuri."
Eesti-Liiti liit.
Püüle Balti riikide Helsingi konwe
rentsi, kus teatawasti Balti liidu loo
misest midagi wälja ei tulnud, hakkasid
Eesti riigimehed seda liitu „wüiksel wiisil"
teostama luues enne wastawa sõja
lise liidu (n. n. kaitseliit wäliste waen
laste pääletungimise puhul) ja selle järele
ka kaubandusliku liidu, kaotades oma
wahel tollitariifid. Kuna „kaitse
liidu" loomine otse pääle „wärskete"
1. dets. sündmuste kokkuklopiti, ei taha
aga kaubanduslik liit kuidagi edendada.
Neil päewil on selles suhtes jällegi
läbirääkimised katkestatud.

Külm Ühisriikides.
New-Aorgist, 2. weebr. Uhisriiki
des walitsewad kanged külmad. New-lor
gist käis läbi lume torm, mille järele tem
beratuura langes kuni 24 kraadini. Lumi
sadas 18 sentimeetri paksuselt. Uulitsate
puhastamise juures töötawad 16,000 inim.
Püha Lawrenti jõgi on täiesti kinni
külmanud 160 kilomeetri kauguselt. Nii
sama külmas kinni New-Uorki sadam.

protsess Hamburgis.
jäle ülewaipidamine
Ber! tinist, 2. weebr. Jatkatakse tun»
nistajate ülekuulamist Hamburgis 1923 a.
olnud ülesastumise kohta. Kohus täitis
prokurööri palvet ja keelas ära kommunist
likel kirjasaatjatel kohtuprotsessil viibimise.
Kõik töölised-tunnistajad näitavad, et Ur
bans, keda nimetatakse pääsüüdlaseks, pol
nudki Hamburgis mässu lahtipuhkemise ajal.
Sotsiaaldemokraatlikud tunnistajad kõne
lewat sedasama, mis nuhid. Kõik nende
tunnistused on sihitud süüaluste wastu. Nad
kriipsutavad alla kompartei riigile kardeta
war iseloomu. „Kui kommunistid ja sot
siaaldemokraadid läbirääkimisi Hamburgis
pidasid," kõneleb sots.-tunnistaja Ehrenheidt,

„fiis panid kommunistid ette revolutsiooni
lise programmi, sotsiaaldemokraadid seisid
aga Saksa konstitutsiooni vaatepunktil."
Wmsmhclike metiiihisusU liikmine.
Wöitluses ühinemise eest
Inglismaa ametiühisuse pahempoolne
wähemuse liikumine on saanud seadusliku
kujutuse. 25. jaan. ärapeetud Inglise
ametiühisuste pahepoolne wähemuse kon
werents, millele saatsid esitajaid 600.000
töölist, on selle liikumise sündinud sakti
allakriipsutajaks.
Konwerets wõttis wastu resolutsiooni,
milles ühemeelselt öeldakse, et käesolewa
aja wõitlushüüdsõnaks on 'wõitlus rah
wuswahelise Ametiühisuse liikumise liitu
mise eest. Sisuliseks rewolutsiooniliseks
faktoriks oleks siinjuures tihe side
Inglise ametiühisuste ja asumaade rõhu
tud töörahwa wahel. See faktor peab
loodud saama konverentsi töö tagajärjel.
Nende raskete tingimiste tõttu, milles
asuwad asumaade töölised, peawad
Inglise töölised wastukõlaks püüdma
India, Egüptuse töörahwaga luua ühen
dust, mis oleks ühenduseks ühe ja sama
rahwuse imperialismi wastu.
Ametiühisuste pahemale poole nihku
mist näeme mitte üksi Inglismaal.
Wiimasel ajal näeme pahempoolse
ametiühisuste tiiwa kaswu ja köwenemift
ka Põhja-Ameerika Ühisriikides. Suurtes
tööstuskeskkohtades pahempoolne tiiw
eraldab wälja oma kandidaate ameti
ühisuste walimistel.
Prantsusmaal tunnistas kompartei
konwerents ametühisuslisel alal tarwi
likuks wõidelda : ühinemise eest rahwus
lises ja rahwuswahelises ulatuses, mil
leks kawatseb kokkukutsuda unitaarse ja
reformistliku töökonföderatsiooni kongressi.
Maailma imperialismi maadel ameti
ühtsusliku liikumise pahemale poole mine
mise protsess ei lähe nii kiirelt, kui meie
tahame, kuid igal juhtumisel kaswab
järeljätmata ja ligineb otsnstawate wõit
luste ajajärgule.
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wene-prantsuse

Nõukogude ümberwalimisteks.

«vahekorrast.

Nõukogud kulades peamad muutuma mitte jönas, maid teos
laiade talupoegade masside ühiskondliku ijetegewuse keskkohtadeks.

Pääle Inglise vanameelsete wõitu muu
tus ka Prantsuse „wabamec!se" walitsuse,
eriti Herrioti seiiukord õige küsitavaks.
Mitu korda kõneldi juba Herrioti „haigu
sest'' ja sellega ühenduses olewast päämi
nistri kohalt lahkumisest. Need kuulujutud
tulid kodanluse poolt, kes sel teel Herrio
tile mõista andis, et ta tema poolt juhi
tawa poliitikaga rahul ei ole. Ja nagu
wabameelne kunagi, mõistis Herriot neid
kodanluse näpunäiteid ja hakkas oma po
liitikat Inglise wanameelsete juhtnööride
järele juhtima. Herriot wõttis kursi kodan
luse poole. Seda näeme kogu Herrion wii
maseaja poliitikast, eriti poliitikast S. N.
W. Liidu suhtes. Ei ole sellest ammu, kui
Herpiot kõneles „tõsiste" sõbralikkude su
hefc jaluleseadmisest Wene-Prantsuse wa
hel. Kiud waewalt paari kuu pärast muu
tis ta oma seisukohta ja praegune tema
seisukoht ei aita kuidagi sõbraliku wahe
korra jaluleseadmist kahe riigi wahel.
Eriti selgelt näeme Herrioti seisukoha
muutmist tema wiimases kõnes parlamen
dis. Selles kõnes läks Herriot Chamber
laini jälgedesse ja algas seda nagu kodan
liku parlamendi liikmele kohane Sinow
jewi kallaletungimisest. Praegu on Euroo
pas moodis Sinowjewi sõimamine ja Her
riot ei taha kuidagi sellest moodust maha
jääda. Alles pääle sarnase „sissejuhatuse"
läks Herriot asja juure ja nõudis, et S.
N. W. Liit peab tasuma kõik endised wõ
lad.

Selle juures tähendas Herriot, et ta
kaitseb protsentide paberite wäikehoidjate
huwisid, s. o. nende huwisid, kes ainult
mõned kokkuhoitud frangid tsaari laenupa
beritesse on mahutanud. Tõepoolest lait
seb Herriot aga suurkapitaali huwisid, kes
Wene rewolutsiooni läbi saadud kahjusid
protsentitega kinni katta tahawad. Wäike
hoidjatega saaksime meie juba kokkuleppida.

Juba Geenua konwerenlsi ajal tegi meie
esitaja sm. Rakowski ettepaneku, mis kõiki
huwitas pääle Belgia. Sellele ettepanekule
kirjutas alla tsegi Prantsuse saadik Bart
hou, kuid wõttis päew hiljem oma allkirja
tagasi, kui sellekohase korralduse Poinca
relt oli saanud. Geenua konwerents aeti
nurja, sest seda nõudsid endised kaewan
duste omanikud Wenemaal, kes sandikopi
kate eest kokku olid jõudnud osta suurema
osa endiseid wäärtpaberisi.
Nüüd kordab Herriot Poincare tcgewust
ja ähwardab samuti Weue-Prantsuse wa
hekorda katkestada.

Sarnase poliitikaga tahab Herriot kor
raga kahte kärbest tabada: wõita parem
poolsete poolehoidu ja tõmmata oma poole
ka sotsialiste, kes oma vihas S. N. W.
Liidu wastu fascistidega käsikäes töötawad.

Kõige eesmalt pead selleks kaasa aitama õiglased nõukogude
ümdermalimised.
Milles seisad kohapäalsete parteitõõliste esimene poliitiline üles
aune praegusel korral!
Wiimased nõukogude ümberwalimised
Neljas tähtis puudus seisis
külades tõiwad esile palju wäärnählusi, segaduses mitteseaduslikkude ümberwali
mis tõsist arwustamist leidsid talupoegade miste ehk walimise kommisjoni teguwiisi
poolt. Sel puhul on nüüd S. N. W. Liidu kohta sisseantawate kaebtuste suhtes.
kesktäidesaatew komitee wälja annud sund
Ja lõpuks wiies tähtis puudus
määruse nõukogude ümberwalimiste kohta. seisis surwes walijate pääle valimistel.
Milles seisab siis selle määruse järele meie Tihti pääle seisis see selles, et walimisteks
puudused olnud ümberwalimistel?
ülesseatud kandidatuure ci hääletatudki,
ehk wastupidi, kandidatuur, mis leidis
Kõige esimene puudus seisab
selles, et paljudes kobtades oli walimiste vasturääkimist walijate poolt, wiidi ikkagi
koosolekutel liiga wäike arw walijaid. Nii läbi.
Kõigi nende puuduste kõrwaldamisega
moodi ci saa kuidagi kõneleda sellest, et
ümberwalimised oleksid wäljendanud kõikide
teeb tegemist awaldatud sundmäärus ning
walijate huwisid. Seepärast on nüüd sund temaga kaasas olew juhtnöör.
Wiia seda kõike ellu on meie partei
määruse järele walimised sel korral täie
õiguslikud, kui temast osa wõtnud mitte tööliste tähtsam poliitiline ülesanne. Wäga
wöimalik, et uutel ümberwalimistel kom
wähem kui 35 prots. walijatest.
Kuidas nüüd tõsta walijate arwu wa munistide protsent on wäiksem. Kuid pole
limiste koosolekutel? Selleks paneb ette ka nii wäga tähtis, et läbi läheksid igal
sundmäärus järgmist, uue walimise täht pool kommunistid, sest nõukogude elawa
aeg määrata sarnaselt, et kuni tema algu maks tegemiseks peamegi juure tõmbama
seni oleks wöimalik kõrwaldada kõik takis laiemaid parteitute mässisid. Kommunist
tused, mis kodanikke keelavad oma wali peab toetama parteitu kandidatuuri, kui
wiimane on näidanud oma tublidust ühis
mise kohust täitmast.
kondlikus elus. Niisama peab kommunist
Teine sama tõsine puudus
seisis selles, et hääletamist toimetati tihti armutalt paljastama hunti lambanahas.
nimekirjade järele, ilma üksikute kandidaa Kuid kommunisti ülewalpidamine ei tohi
tide arvustuseta. See takistas walijaid mitte milgil juhtumisel käskimise iseloomu
ühe ehk teise ülesseatud kandidatuur- wastu kanda. Kommunist peab wõimaldama igale
wäljaastumast. Uue määruse järele aga walijale täielikku wõimalust wälja öelda
iga kandidatuuri poosi ja wastu.
otsustab hääletamise korra ära koosolek.
Parteitu aga omalt poolt peab selle jä
Kolmas puudus tuli esile mõnede
rele
jälgima, et waba valimistele ei pää
walijate kategoorijate walimiste õigustest
seks.
kasutades oma parteitust nõukogu
ilmajätmises. Pääle selle oli kaebtuste
walitsuse
waenlaled.
andmiseks liiga lühike tähtaeg. Kõik see
Ustawatest seltsimeestest, poliitiline ak
mõjus wäga halwasti walimiste tagajär
gede pääle. Uus seadus seab sisse sarnase tiiw parteitutest, on kõige paremaks toe
korra, kus walimiste õigusest ilmajätmist tuspunktiks ja kommunistliku parte: ning
nõukogude walitsuse liitlaseks külas.
enam ette ei tohi tulla.

Seda nägime meie sama parlamendi
koosolekul, kus sotsialistid täielise woli
andsid oma sõimuwulinale S. N. W. Liidu
suhtes. Sotsialist Spinnos ei walanudWene
maa töörahwa pääle mitte ainut ühe ämb
ri solki. Sotsialist Renoudele nõudis „ise
seiswust wähemlaste Gruusiale". Kodan
lased olid muidugi rõõmsad sotsialistide
smmuwalingu üle ja eriti said nad kiitust
monarkistide poolt.

6.8. i. Siu lkiiMiil trtl.
Wene tööline loob omale sotsialist
likku majandust leninismi abil.
Terwe aasta on möödunud, kui geni
aalne tüürimees surus oma silmad kinni
igaweseks ajaks, usaldades Wene tööliste
eelmäele W. K. P., Lenini juhtmõtete
teostamise majanduse ülesehitamise alal.
Meie peame ehitama oma riiklikku
ökonomikat wastawalt talupoja ökonoo
mikale. Nii wormuleeris Wladrmir Jljitsh
lühidalt ja kokkuwõetult oma võhijuht
mõtet tööliste ja talupoegade liidu kohta.
Seda löökülesannet toetas siis waeseks
lapseks jäänud töölisteklass Leninita, asu
des kindlal leninistlikul alusel. Jõudu
mööda aitas töölisteklass küla majanduse
wulmistawaid jõudusid korda seada, tun
tawalt laiendas põllumajanduslikku laenu
andmist, lõi 40 miljonilise põhikapitaaliga
põllumajanduse Paaga, jagas ennesõja
aegsete hindadega küla kooperatiiwidele
põllutöö iuwentaari, laiendas waesematele
talupoegadele kergendusi maksude maksmi
ses. Ja tagajärjena 1924 aastal põl
lumajandus, waatamata wiljaikalduse pääle,
läks ülespoole, mitte aga allapoole.
Läinud Leninita olnud aastal S. N.
W. Liidu külwipind tõusis kuni 76 mil
joni dessatini, mis on 6 miljoni dessatiini
rohkem kui 1923 a. Ukrainas ulatab kül
wipind ennesõjaaegsele tasapinnale. Ise
äranis tuntawaid tagajärgi on saawuta-

tud loomakaswatuses ja tehniliste põllu
wiljade kaswatamises: puuwilla külwipind
suurenes 134 prots., suhkrupeedi pind
42 prots., lina 25 prots. Sarnane
põllumajanduse tõus oli wöimalik ainult
mõlemi meie rewolutsiooni aluskihtide, ta
lupoegade jastöölisteklassi leninistlikul liitel.
Käesolewal silmapilgul talupojad wa
rustawad end odawamalt ja paremalt
linna tööstuse saadustega. „Käärid", mis
küla ja linna ei ligindanud üksteisele, waid
ülestöstsid talupoegades kahtluse tööliste
loowa jõu sisse, on kokkupigistatud. Töös
tussaaduste hindade alanemine (kestab
weel pra gugi edasi) suurendas talupoe
gade osluwöimet, laiendas küla turgu ja
ligindas linna saadused küla tarwitajatele.
Selle liidu näitlikuks tõenduseks on
kindla raha sissewiimine ja selle püsimine.
Lenin andis sellele suurt rähtsust.
„Jseäranis tähtis küsimus on rnbla
stabiliseerimine. Selle küsimuse kallal
töötawad meie paremad jõud, selle
ülesande pääle paneme suurt rõhku,
tema arwele paneme meie majanduse
otsustama tähtsuse. Kui meil korda
läheb pikemaks ajaks lõpuks jäädavalt
stabiliseerida rublat, tähendab meie
wöitsime. Siis wõime oma tööstuse
rajada kindlale alusele". (Lenin).
Rubla stabiliseerimine läks korda, raha
reform õnnestas, talupojad wabanesid
200- 300 miljoni rubla kaotusest, mida

Kuid sarnane fascistlik-wähemlik kiit ei
tee küll Wene-Prantsuse wahekorra para
nemises hääd. Kui seisukord niiwilsi edasi
läheb, wõiwad siin rasked takistused ette
tulla. Meie arwame aga, et asi nii kau
gele ei lähe, waid Prantsusmaa reaalsed
huwid ja Prantsuse proletariaadi pääle
rõhumine sunnib Herrioti sellel teel sam
muma, mis Prantsuse-Wene wahekorda kõ
wendab. K. T.

nad oleksid kaotanud kui paberirahasid oleks

väljaantud endiselt, nad liitusid kõwemini
töölisteklassiga wabariigi majanduspo
liitika kehastajatega.
Uks tähtsamatest liidu lülidest on kaup
luse reguleerimine ja ühistegewuse kindlus
tamine, sest just nende kaudu loome leni
nistliku liite.
Lenini üteluse järele on kauplus see
aluslüli, millest waja kinni haarata, et
pingutada kogu ketti. Rahwa toitainetega
warustamise aparaat ei tohi jääda era
kapitaali kätte, see töö peab tehtud saama
riikliku kaupluse ja ühistegewuse läbi.
„Tööliste riik peab olema ettevaat
likuks, hoolikaks ja mõistlikuks „pere
meheks", suurkaupmeheks, muidu ei saa
ta wäikekodanlisel maal lõpulikult üles
tõusta jalgadele".
„Õppida kauplema", õppida ükskõik mis
hinna eest, selleks et majanduslikult alla
suruda erakaupmeest oma saaduste oda
wuse ja hääduse poolest.
Ses suhtes, Lenini juhtmõtteid teosta
dcs, oleme saawutanud tuntawaid tagaRiiklik kaubandus laiutas oma te
gewuse laialt ja aktiiwselt wõitlemiseks
era suurmüügi kapitaaliga. Uhistegewus
tegi edusamme ja wõttis oma alla riigi
rahanduse kaasabil terwe rea era wäike
müügi strategilisi punkte. Uhistegewuse
läbikäik aasta jooksul suurenes !40 prots.
wõrra.
Kuid Lenin lugedes talurahwast tööliste
diktatuuri aluspõhjaks ja talupoja turu
meie tööstuse alusturuks, mõistis wäga

kodanluse Maalt.
Lõppes.
Lond o n i st, 2. weebr. Vabameelsete
kongressil teatas Asquith, et tema on ka
edaspid' otsustanud hoida enese käes par
tei juhtimist. Lloyd George teatas, et
praeguste tingimuste juures on tema täie
likult nõus tunnistama Asguithi juhtimist,
et mitte lõhkuda wabameelsete partei üht
lust.

Watgekaardlastc hool.
Parii s i st , 2. weebruaril. Pariisi
Ukraina ringkondadest teatatakse, et Petl
jura on saanud ' Rumeenia walitsuselt
luba asuda Bessaraabias „Ukraina kor
puse" wormeerimisele Ukraina söjawäe
osadest, mida Petljura ewakueeriks Ru
meeniasse. Korpus määratakse piiriäärsesse
teenistusse „Dncstri kaitseks". Korpuse
wormeerimine peab lõppema kewadeks.
Kodanluse kohtu wastu.
Stokho l m i st , 2. weebr. 24-tun
niline üldstreik Trondheimis, mis Wäl
jakuulutati protestiks klassilise kohtumõist
mise waslu, algas öösel wastu laupätwa
ja wiidi läbi suurte tagajärgedega. Wab
rikud ja tehased seisid. Ajalehed ei ilmu
nud. Peeti meeleawaldusi, milles esinesid
kõnedega kommunistliku partei ja tööliste
partei juhid.
Portugaalia kawatseb.
P a ri i si st , 2. weebr. Portugaaliast
teatatakse, et Portugaalia ministrite nõu
kogu kawatseb põhimõtteliselt nõukogude
walitsust tunnistada.
Lenini mälestamine.
Naw-Io r g i st , 2. weebr. Töö
liste partei poolt organiseeritud koosole
kul, mis oli pühendamd Lenini mälesta
miseks, wõttis osa 5000 inimest. See
koosolek oli suureks meeleawalduseks leni
nismi hüäks. Kõnedega astusid wälja
hiljuti türmist wabastatud Ruttenberg ja
mitmed teised seltsimehed. Esines ka „Noorte

tööliste" esitaja. Ajakirjandus pööras
selle koosoleku pääle suurt tähelpanu.
Tulemase soja koledused.
Lond o n i st, 2. weebr. Endine õhu
laewanduse minister Thompson pidas in
waliidide ühingu koosolekul kõne, kus wäl
jendas mõtet, et tulewases sõjas ei ole
häwitawaks abinõuks sõjawägi, waid täie
likult rahulikud elanikud. Elanikud ja kau
ged seljatagused tõmmatakse igasuguste
gaaside tegewuse juure. Sütitawad
kihwti gaasid, mis wiiwad inimesi wälja
normaalsest seisukorrast. Hulluks tegewad
gaasid on üles leitud wähe aega tagasi
ja on kõige tugevamaks sõjariistaks waen
lase pääletungimise wastu.
hästi, et tee kommunismile läheb üle meie
suurtööstuse, ilma temata nõukogu waba
riigi iseseiswus on otsas.
„Jlma rasketööstuse päästmiseta,
tema ttlesehitamata, meie ei saa ehi
tada mingisugust tööstust. Ilma temata
meie üldse häwineme, kui iseseisew
maa". (Lenin).
Ja siin töölisteklass kindlalt hoidis kinni
Lenini juhtmõtetest ja kindlustas igapidi
meie majanduse põhialust rasket suur
tööstust. Kütte- ja weoasjanduse kriisid
on ammu üleelatud: meie weame wälja
maale oma söe ja nahwta ülejääke; weo
asjandus töötab ennesõjaaegselt. Metallur
gia on nihkunud surnud punktilt. Tehaste
Warustamine tellimistega on tõusnud, tõu
sis tööwiljakus, kaswas tööpalk.
Nii näeme, et töörahwas läinud aastal
püüdis täita juhi juhtmõtteid.
Kuid otsusrawad lahingud on weel ees.
Küla wüikemajapidamsiest kaswab wälja
kapitalism. Ump päästis ajutiselt puurist
sinna pandud kodanluse. Üleilmline kodan
lus meie majanduslikke saawutusi nähes,
ajab silmad laiali ja piilub tigedalt. Kõik
see olukord näitab töörahwale, et waja
ettewaatlik olla. Arusaada temast, osata
leida tarwilikke lülist, kunstlikult manöö
werdada, õigel ajal pääletungida, saab
ainult tol juhtumi el, kui Lenini kompassiga
sõjariistus olles, töörahwas endiselt jatkab
sotsialistliku riigi saatuse ehitamist, hästi
teritatud leninismi sõjariista abil.
L. G.

Kesknädalal, 4. veebruaril 1925 a. Är. 28
Konwerents Hiina walitsuse
ümberorganiseerimiseks.
Pekingist, 2. weeb. Eila awati
konwerents Hiina valitsuse ümberorgani
seerimiseks. Koosolekust wõtsid osa 84
saadikut, samuti ka kõik ministrid. Kon
werentsi esimeheks waliti Tshao-Er-Sun,
endine Mandshuuria asekuningas.
Duan-Tshi-Dshui pidas tervituskõne,
milles näitas nende kannatuste pääle, mis
on vabariik kannatanud wiimuse 14 aasta
jooksul. „Hiinamaa olukord peab para
nema pääle altkäemaksu wõtjate ametnik
knde tagandamise. Konverentsile on kogu
nenud targemad inimesed riigist, et maa
tervendamise plaani arutada".
Söeminister näitas omas kõnes, et maal
kõweneb vabariiklik idee.
Konverentsi esimees Tshao-Er-Sun soo
wis omas waslukõnes ajutisele valitsusele
hääd edu selle raskel tööl. Kogu tsere
moonia ei kestnud kaua.
Homindani partei, keda ei
rahuldanud Duan-Tshi-Dshui wastus SunJat-Seni ettepaneku pääle konverentsile
kutsuda ka ühiskondlikkude organisatsioonide

ja ametühisuste esitajaid, otsustas konwe
rentsi töödest mitte osa wõtta.
Mus sol im jälgedes.
Warssawist, 2. weebr. Poola ko
danlus nõuab oma valitsuselt walimise
resormi muutmist, umbes sarnaselt kui seda
tegi Mussolini Itaalias. Kodanlus tahab
Wõtta kõigilt kommunistidelt ja kõigilt
rahwuswähemustelt walimise õigused.
Mussolini reform annab aga kohalistele
võimudele wõimalust oma äranägemise
järele valijate nimekirju kokkuseada ja ni
mekirjadesse neid mitte panna, kes pole
ustawad kodanlusele.

Nahwuswahelise naistööliste
Päewa läbiwiimine
Nii kui teada, on rahvusvaheliseks
naisliikumise päevaks 8. märts. Sel pu
hul siis on meie partei keskkomitee kohalik
kudele organisatsioonidele ette pannud juba
nüüd selle päeva läbiviimisele asuda.
Päev peab läbi viidud saama kui massi
line poliitiline hoogtöö, mis oma ülesan
deks seab liituda laialisi töörahva mas
sisid, eestkätt naistöölisi, talunaisterahwaid,
Jdanaisterahwaid, niisamuti koduteenijaid,
töötatöölisi ja tööliste naisi kompartei ja
nõukogude võimu ümber.
Hoogtöö ajal peab valgustatama:
1) Rahvusvahelist olukorda, erili nais
töölise olukorda kodanlistel maadel ja
Kominterni järjekordseid ülesandeid;
2) S. N. W. Liidu sisemist olukorda ja
W. K. P. päämisi ülesandeid, vahekorda
talurahva ja töölisklassi vahel, naistöö
lise ja talunaisterahwa olukorda S. N. W.
Liidus, talunaiste toetuse tarvilikkust ak
tiiwseks nõukogu ülesehitajaks saamises,
tema osa nõukogu algaparaadi kindlusta
misel, tähelpanu naiskooliõpetajale.
3) Rahwuslise poliitika seletamine ko
danlises ja nõukogude riigis ning naiste
rahva olukorda Idas, asumaadel ja pool

Riigitööstuse Puhaskasn.
Rahanduskvmmissariaadi andmetel an
dis riigiiööstus puhast kasu 99 miljoni
rubla. Iseäranis kasu andsid naha, riide
ja puuwilla tööstusharud, kahju tõid
mäeasjandus ja metallitööstus.
Lõunasöögi waheaeg on sunduslikOn juhtumisi ette tulnud, kus töölised
tööviljakuse tõstmise otstarbel ütlewad
lahti lõunasöögi waheajast. Iseäranis on
sarnaseid juhtumisi ette tulnud neis töö
kodades ja ettewõtetes, kus tükitööd teh
takse. Seda tähelpannes kirjutas töökam
missariaat ette kohtadele karmilt walwada
selle järele, et lõunasöögi waheaeg peab
tingimata ärapeetud saama.
Sulaste tööjõu reguleerimine.
Töökommissariaat awaldas tööjõu re
guleerimise seadused põllumajanduse
alal. Sulaste tööjõud peab reguleeritud
saama sellekohaste töölepingutega, mida
luuakse mõlemi poolte wa
hel. Konfliktid arutatakse walla täide
saatvates komiteedes mõlemate poolte
juureswiibimisel, kusjuures sulase huvisid
kaitseb amenühisus.

Moskwa Suure teaatri lOV-aastane
juubel.
1. weebruaril pühitses Suur teaater
oma sajaaastast olemasolu. Pidutsemisel
astusid üles kõnedega walitsuse, teaduse,
kunsti j. t. asutuste esitajad. Päewal
peeti ära teaatri eel olewal platsil suur
miiting.
lO uut tehast
Tsariitsõni kubermangu põllumajandus
lik laenuühisus organiseerib piimasaaduste
tööstuse arendamiseks külades 10 uut
wõiwabrikut.
Moldawani kultuuri arendamine.
Moldawani wabariigi rewolutsiooni
komitee wõttis abinõud tarwitusele, et
Moldawani elanikke warustada kirjandu
sega. Anti rahasummasid Moldawani
pedagoogiliste kursuste organiseerimiseks.
Rahwahariduse kommissariaat kinnitas
„Moldawani kuliuuri sõprade ühsiuse".
Lähemal ajal jõuab Moldawanisse suu
rem saadetus aabitsaid, poliitilisi bro
schüüre ja põllumajanduse kirjandust Mol
dawani keeles, mis Ukraina riigikirjastuse
poolt wälja antud.

Hõbe- ja waskraha wäljalaskmisest
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komi
tee ja rahwakommissaride nõukogu, hõbe
ja waskraha ringkäigu täieliku nõudmise
rahuldamiseks ja enam õiglasemate vahe
kordade sisseseadmiseks, mitmesuguste wäl

jalaskete rahawäärtuste arvu vahel, muu
tes S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komi
tee ja rahwakommissaride nõukogu 1924
a. 22. veebruari otsust nõukogukujuliste
hõbe- ja waskraha kohta, otsustab:
Hõbe- ja waskraha ringjooksule laskmist
ei tohi arvata väljalastavate riigi kassa
tähtede arvu sisse, mis kindlaks määratud
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
ja rahwakommissaride nõukogu poolt 5.
veebruaril 1924 a.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa ko
mitee esimees N. Narimanow.
S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogu esimees A. J. Rõkow.
S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogu sekretäüri eest

Ter-Gabrieljau.
Pilwelöhkuja ehitamine
Riigipanga juhatus otsustas ette wõtta
määratu Ameerika tüübilise pilwelõhkuja

ehitamist. Projekti väljatöötamiseks wa
liti organisatsiooniline komitee. Tema esi
meheks määrati riigipanga juhatuse liige
A. G. Hruschtshew. Komitee kavatseb
lähemal ajal korraldada suuremate eri
teadlaste nõupidamist ehituse küsimuse
kohta.

Ettevalmistused kevadiseks
külwikS
Külwi kubermangu põllupanga esimees
sm. Salõga seletas, et eelseisval kewadel
kütitakse Kiievi kubermangus 900.000
tiinu vilja alla, mis on sama suur kui
eelmisel aastal. Pääle selle lülitakse üm
ber 40.000 tiinu, mida viljahüwitajad
rikkusid. Neile majapidamistele otsustati
anda laenu 1.200 000 rubla, millest juba
on saadud 900.000 rubla. Kubermangu
põllupank ostis selle summa eest 200.000
puuda kaeru. Ülejäänud summa 500.000
rubla antakse maa laenu ühisustele seem
nete ostmiseks kohtadel. Talupoegi masi
natega varustamiseks saadi 230.000 rbl.,
selle hulgas 20.000 traktorite ostmiseks.
Kariloomade ostmiseks saadi 500.000 rbl.
Erilist laenu neile küladele, kes wiljaikal
duse all kannatasid, anti juba wälja
200.000 rubla.

asumaadel.

Kogu hoogtöö läbi viidud saama
nii, et see kindlustaks tööd talunaisterah
vaste ja talunaisteenijate hulgas.
Hoogtöö läbiviimise eel korraldatakse selle

kohased ettekanded linna ja küla ringides,
parreikoosolekutel ja parteikomiteede täis
kogu istangutel. Niisama tehakse eeltööd ka
ajakirjanduse veergudel. Kawatsetakse hoog
töö ajal avada lastemaju, lastetubasid klu
bide juures jne.
Kõik see wiiakie lävi käsikäes parteiorga
nisatsioonide, ametühisuste ja W. L. K. N. Ü.
ülestöötamisel. Pääle selle aitavad kaasa
chesid, Punanewägi, pioneerid, küla harit
lased, eestkätt kooliõpetajad.

Nõukogude maalt.
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Et hoogtööga õigel ajal pääle alata,
moodustatakse uaisosakonna esitaja eesistu
misel kommisjon, kudu kuuluvad: esimees
agitprov, ajakirjanduse _ esitaja ja ajalehe
toimetaja, W. L. K. N. Ü. esitaja, ametühi
süste, kooperatsiooni ja täidesaatva komitee
esitajatest. Ringides pääle ringi organisaa
tori kuuluvad sinna weel agitprop, seina
lehe toimetaja, W. L. K. N. Ü. ringikese,
wabriku-tehaste komitee, kooperatiivi ja
klubijühatuse esitajad.

Kewadise külwihooaja eel
Pen s a st. Kewadise külwihooaja eel
ostab riiklik põllutöömasinate ladu Pensa
kubermangu jaoks 19 traktori. 12 trak
tori antakse nõukogu majapidamistele ja
7 talupoegade komiteedele.
Krasnodari st. Kewadise suwi
wiljade külwi alla kawatsetakse wõtta 753
tuhat tiinu s. o. 94 tuh. rohkem kui eel
misel aastal. Kui arwesse wõtta taliwil
jade külwipinda, siis tuleb Kuubanis wil
jade alla 1.183 tuh. tiinu põldu, mis
teeb wälja 102 % läinud aastasest külwi
pinnast

Seemnete haiguse idude häwitamiseks
ostis maakonna walitsus 1.700 puuda
silmakiwi, mis jagatakse laiali talupoegade
keskel.

Taliwiljade seisukord.
Twe r i st. Taliwiljade alla on kü
litud 810.000 tiinu, mis on üks protsent
suurem eelmise aastasest. Järsud ilmade
muutumised mõjuwad oraste pääle hal
wasti. Detsembri keskpaigus olnud soo
jadele ilmadele järgnesid tugewad külmad
ja kohati katab põlde kerge jääkamar.
Wõimalik, et selle all kewadel oras hukka
saab.

W l a d i m i r i st. Sügisese külwi ajal
oli wähe niiskust. Külida oli raske, põldu
künda halb. Kohalik rukkis on wastupi
daw ja kannatab wäsia kuni 2 kraadi
külma. Seepärast wõib karta ainult tali
nisu eest.

Kiutööstuse wabriku ehitamine
Ühenduses Turkmenistaanile Moskwa
Reutowi kudumiswabriku üleandmisega,
Bairamalis ehitatakse uus kiutööstuse wab
rik. Ehitus läheb maksma I miljon rbl.
Elekter külas
Kiiewi kubermangu Tomski külas awati
Lenini mälestuspäewal elektrijaam Buga
jõel, mida asutasid lähedal olewa suhkru
wabriku töölised. Jaama awamisel tähen
dati mitmelt poolt selle pääle, et hele
walgus, mis woolab küla onnidesse, on
kõige paremaks sideme loomiseks küla ja
linna wahel.

Eestlased S. N. W. Liidus.

Asunduste uurimisele *).

Kuidas edeneb ühiskondlik tegewus
( Liwoomast, Kaukaasias).

Wiletsad maaolnd, rasked rendid ja mõis
niku piits olid põhjused, mis eestlasi laia
Venemaale paiskas. Enam kui poolsada
aastat kesiis väljarändamine ning praegu
pole Wenemaal kohta, kus meie Eesti asun
dusi ei näeks: Krimmis, Kausaasias, Ees
ja Taga-Siberis igalpool. Et Wene
maa majanduslikud tingimused igalpool ise

Kooliõpetaja ci ole omal kohal. Asuni
kub, körwaldage töö eesotsast isikud, kes
takistawad ühiskondlikku tööd.
Mõndagi on meie asundusest kirjutatud,
kuid kõige tähtsamad küsimused ühiskond
liku elu alal on weel siiaajani puuduta
mata jäänud. Et selgemat pilti saada, tu
leb alata 1921 a.
1921 a. kewadel sissesõitnud organi
saatorite agaral eestwõttel organiseeriti po
liitklubi, kuhu esialgu hää hulk noori liik
meteks kirjutas. Kuid warsti hakkasid kü
las kuulujutud liikuma, et klubis kõmmu
niste tahetakse teha.
Et puudus hää eestwõtja, siis jäid no
red klubi wastu ikka külmemaks ja külme
maks. Klubi kiratses weel vähehaaval
edasi. 1923 a. maksid liikmemaksu ainult
5 inimest. Tõsteti juba klubi likwideeri
mise küsimus üles.
1924 a. asunduse 50. aastapäewal
hakkas kõik kihama. Hakkas töötama näite
ring, waliti kõiksugu kommisjoone. Läks
juubel mööda, jäi kõik endist wiisi wagu
saks. Ainult pasunakoor ja näitering hak
kasid rohkem elu awaldama.
Sügisel organiseeriti raiooni eeskirja jä
rele lugemistuba, mis ka paberi pääl or
ganiseeritud sai, et näidata, et ta ikka
töötab, telliti kaunis palju ajalehti wälja.
Ajalehed ei lähe lugemiseks, waid nad
korjatakse kooliõpetaja W. A. poolt „kor
ralikult" ära.
Ka ringid töötawad paberi pääl, kooli
õpetaja märgib ainult üles, kui palju tun
disid keegi „töötab", kuid ringisid .eneseid
ei olegi olemas.
Ja sarnane kooliõpetaja on lugemistoa
juhataja! Nagu selgub, on ta endine tsaari
ja Denikini aegne ohwitseer ja käib prae
gugi riikliku poliitilise walitsuse osakonnas

sugused olid, leiame ka Eesti asundusi mitme

sugusel majanduslikul järjel.
Eesti kodanlaste haritlaste poolt tõsteti
paaril korral küsimus üles asunikkude elu
uurima hakata. Leidus ka tegelasi, kes selle
töö omale ülesandeks tegid, nagu õpetaja
Nigol, Sommer ja teised. Ilmunud on
isegi mõned raamatud selle üle, kuid pääle
sini-must-walge viirulise kaaneilustuse ja
mõne valesti antud adressi ei paku nad
midagi.

Nõukogude valitsuse ajal on ka see küsi
mus üleval olnud, kuid kogutud materjaalid
pole kuigi suure tähtsusega. Küsimus on
aga niivõrd tähtis, et seda kõrvale heita
ei tohiks. Ajakirjanduses räägitakse alati
tööst maal, asundustes. Kuid seni, kuni
meie keskasutustel selget pilti pole asundus
test ega nende elust, ei või juttu olla plaani
kindlast tööst.

Nii tuleks asunduste elu uurimisele kohe
algus panna. Praegusel ajal on see kerge,
sest appi tuleb kool. Kompleks-programmi
järele on kolmandal aastal ülesandeks uurida

oma küla. Küla uuritakse läbi viimase
peensuseni, nagu asutamise aeg, esimesed
asunikud, asunduste elanikkude ja loomade
arv, majapidamised, maa suurus jne. Kui
nüüd kool asunduse kohta kirjatöö teeb, siis
oleks keskkohtadel vaja ainult need üksikud
kirjatööd kokku koguda ja see oleks kõik.
Kogumine võiks esiteks sündida kuber
mängude wiisi ning sääl esialgul läbi töö
tada, siis alles keskkohta saata.
Küsimine seisab vast ehk selles kes
need materjaalid ümber töötab. Siin võiks
tähendada meie kõrgemate koolide õpilaste
pääle, keda suvevaheajal selleks ära kasu
tada võiks. Nende ülesandeks jääks ka
need külad läbi uurida, kus kool hoopis
puudub ehk kahe rühmaga töötab.
Wõiks asjast ka teisiti üle saada sel
teel, et materjaalid otseteed Leningradi, kas
E. T. Ülikooli ehk Kom. Ü. Eesti sektori
saata, kus õpilased nad ümber töötaks.
Et asi tähtis, loodan, et ka need asutu
std omi arwamisi awaldawad, kes asjast
enam huwitatud, et tööga juba algust saaks
teha. Ohakas.
*) Waielusainena.

registreerimas.

Nii on need tõeasjad meie asunduste
kohta ja nii on edenenud meie ühiskondlik
elu. Seda elu on püüdnud arendada mit
med, iseäranis mõned kooliõpetajad, kuid
see on kõik luhta läinud ja nad on pida
nud koha päält lahkuma.
Asunikud, kõrvaldage sarnased isikud,
kes takistavad ühiskondlikku tööd. Ei
maksa nurga taga rääkida. Aeg on selleks
käed külge panna.
Oma poiss.
Ehitame koolimaja.
(Dno asundus, Pihkwa kub.).
Ka meie asunikud rühiwad edasi kultuur
haridusliku töö korralduse alal. Kohe pääle
selle, kui walla poolt anti koolimaja ehi
tamiseks plats, weeti kohe materjaal ko
hale, millest peaaegu kõik asunikud osa
wõtsid. Nüüd tahetakse kohe maja ehitusega
algust teha. Maamees.
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Asuge ühiselt tööle.
(Kamenkast, Jaroslawi kub.).
Kui meie asunduses mõnda ühiskond
likku küsimust harutatakse ehk midagi ühi
selt läbi wiia tahetakse, siis sellest midagi
wälja ei tule, sest igaüks säeb oma isikli
kud huwid esikohale.
Nõnda enam edasi kesta ei wõi, sest
olles pimeduses ja üksmeele puudusel meie
edasi ei jõua. Ainult ühisel jõul ja orga
niseeritult suudame meie midagi korda
saata.

Koondage endid klubi ja lugemisetoa
ümber. Wötke nende tegevusest energiliselt
osa. Arge olge mitte nime poolest liikmed,
waid lööge sõna sekka, kus tarwis on.
Selleks jõudu. Nõges.
Tule ja aita.
(Eesti-Haginskist, Kaukaasias).
„Skorpion" kirjutab „Edasis", et
kultuur-hariduslik töö meie asunduses
lonkab. Kui see tõsi oleks, siis: kus wiga
näed laita, sääl tule ja aita.
Lauluriugi kohta ei wõi sugugi ütelda,
et oleks ta wälja surnud. Ta wajab
antult juhatajat.
Näiteringis ei ole mingit tagasiminekut
märgata, otse wastupidi. Wiimasel ajal
on palju nooremaid jõudusid sel alal
tööle asunud, nii et öelda wõib õigusega:
meie näitering töötab korralikult. Alles
möödunud jõulude ajal etendati M. Nexö
draamat „Dangaardi mõisa".
Soowitaw oleks, et „Skorpion" ei
püüaks haridustööd maha teha, waid
ise käed ka külge paneks.
Üks nendest.

tmingradi teated.
Leningradi jõuga.
Tekstiil wabrikute sisseseadete uuenda
mine üle Nõukogude Liidu.
Arsenal "ja „Bolschewik"teh. an
takse tellimised tekstiil masinate walmista
miseks, kalewi wäljatöötuseks. Iga wab
rik peab wäljalaskma 1000 uue ehitusega
masinat.

Pool tekstiil masinate wäljatöötamisest
wiiakse üle Kalinini nim. wabriku.
Praegu kaswab iga kuuga masinate
walmistus. Detsembrikuus laskis tehas
Wälja 5.000 wärtnat, jaanuarikuul
7.000. Veebruarikuul 10.000 ja
märtsil 15.000. Pääle selle walmistab
tehas mitmesuguseid tagawara jagusid ku
dumise masinate jaoks.
Korterimaks jääb endiseks.
13.518 maja järelwaatamine näitas, et
korterimaks on praegu 97 kop. ruutsülla
päält. Töölised maksawad keskmiselt 60 kop.,

teenijad 89 kop., Kodukäsitöölised 3 rbl
61 kop., mittetöötaw element 6 rbl
48 kop. ja isikud mitte kindla elukutsega
1 rbl 10 kop.
Era rentnikkude majades maksawad kaup
mehed, kodukäsitöölised ja wabaelukutsega
isikud pea kaks korda rohkem, kui üürnik
kude ühisuste majades. Kommunaal maja
des sugu suurem.
Keskmiselt suurenes korterimaks juuli
kuuga wõrreldes 3 kordselt.

Tööliste elumajade ehitamiseks abi
keskkohalt
Tunaeila kubermangu komitees asuwas
tööliste elumajade ehituse kaasaaitamise
komitee büroo otsustas pöörata kub. täide
saalwa komitee kaudu rahwakommissaride
nõukogu poole palwega, et wiimane raha
summasid wälja laseks tööliste elumajade
ehituse pääle. Büroo palub 1925 a. 5
miljoni rubla. '

Paberi tarwidus Ameerika Ühis
riikides.
Ameerikas tarwitakse paberit suuremal
arwul ka taldrikute, pottide, piima pude
lite valmistamiseks, samuti ka paberist
kraede, pesu ja isegi riiete valmistamiseks
ja on wiimasel ajal laialt tarwitusele
wõetud, nii et ameeriklane ilma selleta
läbi ei saa. Kuid kõige rohkem läheb
paberit siiski ajalehtede pääle, mida miljo
nites eksemplaarides trükitakse. Mets
metsa järele langeb ohwriks ajakirjandusele
Ameerikat ähvardab metsade hävinemine.
Pool kogu ilma paberi tööstusest on
Ameerika Uhisriikides. Iga elaniku pääle
tuleb paberi tarvidust: Ameerika Ühisriiki
des 150 naela aastas, Suurbritannias
76 naela. Saksamaal 45, Rootsis
39 naela.
Kõige suurem wedur maailmas
Ameerika Uhisriikides ehitakje DetroitToledo-Trontoni raudteel wedur järgmises
suuruses: pikkus 35,7 meetrit, kõrgus
4,6 m. laius 3 tn., kaal 308 tonni,
16 telge, 4000 hobuse jõuline. Tegewu
ses on 25 aurukatelt. Molle süsteemi
weedurisi on 25 liikumas Chizapeck-Ohio
liinil, millede suurus on: pikkus tenderiga
33 meetrit, kõrgus 4,6 m., raskus:
weduril 256 tonni, tenderil 95 tonni,
soojendamise pind 770 ruutmeetrit,
katla rest 10,5 ruutmeetrit, 3.900 Ho
buse jõud, tender mahutab 45,5 kubik
meetrit wett ja 14 tonni süsa. Wõrdlu
seks wõib nimetada, et kõige suurem wedur
Austrias (mida esimeseklassiliseks loetakse
Euroopas) on pikk 13,2 meetrit (ilma
tenderita), kaalub 96 tonni ja annab
2.200 hobuse jõudu.
Talwesport Läänes
Moto - suusad.
Suuskade motoriseerimine sai wõima
likuks hiljuti ehitatud kerge propelleri
tõttu, mida wäikene mootor käima paneb.
Mootor ühes propelleriga on suusasõitjale
selga kinnitatud. See ülesleidus wõimal
dab suusasõidu kiirust märksa suurendada.
Motopeller.
Rootsis, Norras ja Daanis on wii
mastel aastatel uisutamine purjede abil
õige laiaulatusliselt maad wõtnuv. Uisu
taja hoiab purje lihtsalt käes ja liigub
tuulejõul edasi. Nüüd on Hollandis keegi
Petehem uue abinõu, n. n. „motopelleri"
üles leidnud, mis pooleteise hobuse jõulise
mootori abil liikuma pannakse. Mootori
masinawärk on uisutaja käes, kuna pro
peller, nagu lennumasinal, ainult wõr
guga warjatult seljataga on. Katsetes on
seesugune motopeller suurepäraseid taga
järgi annud, kuna arwata wõib, et seda
edaspidi ka wankrite käimapanemiseks tar
rw • r «i #r. . i »i
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witama hakatakse.
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Kesknädalal, 4. weebruaril s. a.
peetakse ära

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

wõtab
„ Edasi," „Säde" ja „Orase"
pääle tellimisi wastu kommissar
sm. Lttw
Sõjamäe haigemaja, Puschkini
uul., kella 6—lo õhtul.

Uus kiirelennu rekordJstras wõttis lendur Bonne uue kiir
lennu rekordi. Ta regi kuus kilomeetrit
seesuguse kiirusega, mis tunni kohta 448
klm. wastab. Pääle seda tõusis lennu
kiirus peaaegu 200 klm. tunnis. Eelmise
rekordi seadis aasta tagasi ameeriklane
Williams, kes tunniga 429 klm. sõitis.

Teaks ja tehnika.

Sm. w. Mngissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Taschkendis

Mitmesugust.

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

Supi asmilM
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" Mle tellimisi
wastu sm. A. Merino
Lopuhinka postijaamas.

Prantsusmaal wäheneb sündimine.
1924 a. esimese kolme kuu jooksul tõu
sis Prantsusmaal surnute arw 500
tuhandest kuni 421 tuhandeni. Selle
wastu alanes 1923 a. esimese kolme kuu
jooksul sündinute arw, mis 584 tuhat
wälja tegi 1924 a. 573 tuhande pääle.
300 linna maa all
Arheoloogia on wäga huwitatud
Lähedast Idast, eriti Anatoliast. Sääl
kawatsetawate kaewamistega loodetakse
suuri tagajärgi saada. Nagu dr. Bükler
teaduslikkude andmete waral näitab, on
sääl kohal, kus muiste millalgi keew elu
oli, nagu Frigia, Jonia, Lidia. Karia
ja Galatia, 300 linnamaa alla peidetud.
Prantsuse walitsus saadab omalt poolt
juba teise ekspeditjooni kaewamisi jatkama,
mida õige laialiselt kawatsetakse ette wõtta.
Kadutvad hinged
Ameerika ajalebed teatawad pidustusest,
mida New-Borgi Wene walgekaardlased Ki
rilli naise „Wenc keiserinna" auks toime
panid, mille eesotsas tuntud rüüstaja-musta
sajaline Boris Brasol oli. 20 polttseinikku
ja erariietesse pugenud salade saatel wiidi
„keiserinna" kirikusse. Silmapilgul, mil
Kirilli naine kobale jõudis, kihutati kirikust
Brasoli agentide poolt palju endiseid obwit
seerisid wälja, kes agentide arvamise järele
liig waeselt riides olid.
Pääle jumalateenistuse kogusid kõik „Plasa"

wõerastemajasse, wastu
wõtmine" organiseeritud oli. Wastuwot
mist juhatas keegi Übamgarow, kes läinud
aastal põranda waipadega kauples ja end
kapteniks nimetab. Pidustus sai suuresti
rikutud Londonist tulnud teate läbi, et würst
Wäsemski oma õigust Wene trooni üle on
awaldanud, kinnitades, et ta Rurikute soost
on, kuna Kirilli suguregister teadmata.
Nii elutseb Wene trooni haigus mõnes
kohas ilmanurgas weelgi nende pääajudes
edasi, keda rewolutsioon näitelavalt jääda
walt pühkinud.

Domkinlane, Oudowa kr. Teie kaas
tööd tarwitame. Kaastöölise kaardl saa
dame nendele seltsimeestele, kes alaliselt
meile kaastööd teevad.
Gilane börje:
Keskkassa kohustused märtsiks 99^/<tsherw.

aprilliks 981/* *
Naelsterlmgtd 9 rbl. 33 kop.
idihrio Ir. 941/* „
Prantsuse frangid 10 », ' 25
Koot". Uuuiuu 51 „ 75 „
Soome margad 4 „ 82V* „
Talupoja laen 90

(ilma kupongideta).

1 wöidulaen 2 rbl. 92 kop.
Teadaanded.

Trotski maakonna poliit-har asutus
tele ja koolidele
Rahwapidusid korraldaw kommisjon kut
sub kõiki asutusi ülesandma, kes eelolewal
rahwapidul laulukooridega esinewad, et
võimalik oleks nootisid wälja saata. Üles
andmisi saata:
JeHHHrpaA, yj. llaexaaoßa 7, 9cTüiopo
Hauüeaa. 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 uaistööliste ja koduste
perenaiste ringi asutamise koosolek. Osa
wõtma kutsutakse kõik Haridusmaja klubi
naistöõlised ja kodused perenaised.
Juhatus.
Haridusmaja teaatri harjataste
järjekord.
Kolmapäewal, 4. weebr
tell 8 „Löbus talupog" orgestriga.
„ 9 „Emake maantee 1. wNeljapäeval, 5. weebr.
kell 8. „Löbus talupoeg".
„ 9 .Ärimehed".
Wast. instruktor-organisaator.
Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Caamaa Kpacaßiina".

Akadeemiline riiklik draama teaater
„CBaTaH HoaHHa".

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater

Kirjaümstused.

„A.BaHTK)pHCT".

Sm Walk. Parteikooli wastuwötmise

Riiklik suur draamateaater

tingimused awaldatakse „Edasis" kewadel ehk

„Eyõyc".

suve algul.
W J. Prokudin. Meie wötame iga

Rahwamaja

suguseid kirjatöösid wastu, ka näitemängusid

„IIHKOBaa Aaua".

kui nad ainult wastawalt kirjutatud on, nii
vormis kui sisus. Kirjutada tuleb tingimata

Punane teaater.

paberi ühele küljele-

„TOBapHm CeMHB3BOAHId3"

August Peets. Saatke walla maksu
lehe järele põhjalikud teated: palju tiinu
on kõlblikku maad, heinamaad, loomi ja
pere suurus. Saadetud teated on puudu
likud; nimelt tähendate, et kolb ikku maad
on on 31,18 tiinu, allpool tähendate aga,
et künnimaad on 12,48, sellest on 2 tiinu
ristikheina ja 1 tiin ristikheina seemne all.
Kuid ei ole tähendatud ülejäänud maa
summa, kas on heinamaa all ehk soomaa.
Täieliku teate pühjal wöime teile anda
kindla löpuotsuse.

Zastrebm p. t. artellis

Vr. mmm

Teaater „K)hlilx 3pHTejiefi".
„Hh õm-io hh rporaa Aa BApyr a-HTbiH".

Muusikaline komöödia
„MapHua.u

Passash
„PoMaH".

Wastutaw toimetaja: K. TreufeldL.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse ÜhisuZ

Wnstanije (end.

" nr. 2.25-Oktobr
prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu
wöte iga päev kella 9—l? h a kella
4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.

„Töö ja Teadus"
(end.

wõtab ~Edast", „Orase", „Säde"
jne. pääle tellimisi wastu
M. Kerbak.

Praegusaja arstimisabinöud.

WsKi°tchD«

ÄaaiES.:
Lofitj

Oudi
Oudowa kreisis
Wõtab

„Edasi"
pääle tellimisi wastu wastutaw
walla organisaator
sm. Sööde
Ajalehti wöib tellida ka järel
maksu Pääle.

soolikate, süoame, raswanemise, rheu.

matism, kangestus, hüsteeria, neura
steenia. halwatus, seljakuiwus, jõue

tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

Snguorgaanide igakülgne arstimina,

1

a wallaz

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

kurgu-, kõrva-, nina- ja suguhaigused.

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

M. Alskn-mmemiiii
H. N. Witkun»Kolpakowa uuendas
vastuvõtmist: nõuanded ja abi ras

kejalgs etele, sünnitajatele, naistehaigu

scd. Kella 10. homm. kuni kella 7 oht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

Timor pa<piia KouiiHTepH, B3A., B7. üeuHHrpajicKHä ryÖJiirr Ks 2830.

Kometil» haigemaja
lef. 181-52. Wastuwötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide voolt kella
10 homm. kuni kella lv öbt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'Ä mci.
3£ Mli, °Z° tripper
Sog««ijimetosS'^l7s-S
hamb. Arstide kutsum. kodu.

Kelsker-iimlltmiid nÄÄ'.'
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
«aja uul., nr. 18, krt. 3, sissekäik hoowist

