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Prantsusmaa annab

Mrcitomi MtWuse -Sntematfionanli otsus ladi

8. aastakäik

Mchail Wasfiljcwitsli Kruuse.

järele.
Walitsuse ringkondades kõneldakse
S. N W- Liiduga kokkuleppe
wajadusest
Pariisist, 7 weeb. „Est-Erop", kes
ikka rohkem pöörab tähelpanu Wene
võlgade küsimuse reguleerimise pääle,
kes nähtavasti väljendab .Prantsuse
valitsevate ringkondade arvamist, kirju
tab ,Jswestija" 1. veebruari kirjatüki
pääle järgmist:
SöjaaegsedUa ennesöjaegsed wölad
Wenemaal on Prantsusmaale sõja
aegseid ja ennesõjaaegseid wõlge. Mis
puutub sõjaaegsetesse võlgadesse, siin
wõib siis vaielda. Mis puutub aga
ennesõjaaegsetesse võlgadesse, millistest
suurem osa läks Wenemaa majanduslise
elu parandamise pääle, siis muutub siin
S. N. W. Liit loogikaliselt Pransusmaa
võlgnikuks. Õigus, osa laenudest kasutati
ära nende Wenemaa osade pääle, kes
nüüd ära eraldunud S. N. W. Liidust.
Niisamaa peab allakriipsutava, et
Wenemaa koostöötamine oli äärmiselt
kasulik Prantsusmaale ja Inglismaale
kuni Brest-Litowski rahmn.
Wastastikuse usalduse õhkkonnas.
Prantsusmaa käesoleval dajal tahab
S. N. W. Liiduga mitte juriidilist, vaid
vastastikust kokkulepet, mitte üksi wõl
gade kohta, mis seaduslikult tunnistatud
vaid ka poliit-majaudusliste küsimuste
kohta. Jätame järele norivad waielused
ja võimaldame diplomaatidele ja eks
pertidele töötada vastastikuse usalduse
õhkkonnas.

Poolamaa idapiiril
pole tõik korras.
Igasugused miitingud ja koosolekud
keelatud.
Wars s a w i st, 7. veebr. Poola sise
minister Rataiski saatis 'oma kuberne
ridele ringkirjalised korraldused, mis ära
keelavad igasugused imiitingud ja koos
olekud idapoolsel ääremaal. Ringkirjas
näidatakse, et miitingute ja koosolekute
kokkukutsumist senaatoride ja saadikute
poolt wõib lubada ainult vastavate
võimude nõusolekul.
Vastuhakkajate salgad ääremaadel
Mars slavist, 7. weebr. Ajalehe
„Retsh Pospolita" teadetel olukord
piiri ümbruses maaalal muutub ikka
põnevamaks, i iseäranis Wilna raioonis.
Rownost saadud teadetel on sinna
raiooui tulnud vastuhakkajate salk.
Nowogrudski piirkonnas on uuesti ette
tulnud mõisate põlemisi. Ajalehe sõnumi
järele ääremaadel, iseäranis piiri lähe
duses, kõweneb kommunistline kihutustöö.
Lidski kreisi külad on üleujutatud kom
munistlisest kirjandusest.
ZilhMsVlhtlilt kmmnts Dii
mgi kWlemse visti Võitlemiseks.
Berliinist, 9. weebr. Genfis pee
taw oopiumiga kauplemise wastu wõitle
mise konverents lõpetas järsku oma töö
Ameerika saadikute ärasõidu tõttu. Lahk
mõtted Ameerika poolt ühest küljest ja
Inglise, Prantsuse ja Hollandi poolt tel
sest küljest seisawad selles, et ameeriklased
nõudsid oopiumi tarvitamise täielist keeldu
15 aasta jooksul, mille aja jooksul peab
wastawalt oopiumi valmistamist wähen
dama. Inglismaa loeb omalt poolt tar
wilikuks, et seisukorra selgitamiseks Hiinas
ja oopiumiga salatauplemise lõpetamiseks
on tarwis pikendada aega kuni 20 aastani.
Ameeriklaste järele lahkus konverentsilt
ka Hiina saatkond, teatades, et nemad
võimata leiawad olewat seda küsimust prak
tiliselt otsustada.

riiäliulistt asjus S. % 8. Liidu ametiijisustega.
Waielused ametühisusliku liikumise
ühtluse üle.
A m s t e r d a m i st, 8. weebr. Ams
terdami täidesaatva komitee istangul peeti
waielusi ametühisusliku liikumise ühtluse üle.

Oudeguest waletab
Oudeguest esines resolutsiooniga, kus
tähendatakse, et eestseisus tegi katseid üht
lust maksma panna ja venelaste „mitte
korraliku ülespidamise" pääle. Ta ütles,
et selles sihis on kõik tehtud. Katsuti
astuda Tomskiga mitteametlikkudesse waie
lustesse Hullis, kuid viimane puikles sel
lest kõrvale. Wenelased ei taha wastu
wõtta Amsterdami põhikirja kui ühtluse
alust. Lõpuks tähendas Oudeguest, et
Briti delegatsioon, S. N. W. Liitu sõidu
tagajärjel tekkinud tõttu, lubas
Inglise ametühisuse toetust üleilmse kong
ressi kokkukutsumise juures.

Pureell on kokkusaamise poolt.
Andes seletust isiklikus asjas, ütles
Purcell, et Briti saatkond ei seadnud oma
ülesandeks üleilmse kongressi kokkukutsumist,

vaid amsterdamlaste ja venelaste kokku
saamise.

Bromley on kouwereutsi kokkukut
sumise poolt.
Wastates amsterdamlastele, esines
Bromley Inglise ametühisuse kongressi
päänõutogu resolutsiooniga konverentsi
kokkukutsumise asjus, mille järele mõlemad
pooled võivad vabalt esineda oma arva
mistega ilma et nad seoks endid ühegi
põhikirja wormaalse tingimusega. Konve
rents teeks ainult esialgseid otsust, mis
antakse ühes lõpuotsust andva konwerent
sile üle pääle läbiarutuste kohalikkudes
organisatsioonides.

Bromley rõhutas, et praegu ei ole jutt
üleilmsest kongressist, vaid ainult konve
rentsist Moskwa ja Amsterdami vahel, sest
lahkuminekute kõige paremaks lahendamise
viisiks on isiklikud nõupidamised.
Tuues ette Jnglise-Nõukogu lähenemise
ajalugu, näitas Bromley ettevaatlikkust
vastuse läbiarutamises ja kokkuseadmises
ülevenemaalisele ametühisuste kesknõuko
guke, millega soovitakse tõsiselt kokkulep
pele jõuda.
Bromley protesteeris selle wastu, et
nagu Inglise saatkonna tõned kandsid
„waimustatud" iseloomu ja et nagu kom
munistid oleks avaldanud saatkonna pääle
mõju.

Lõpuks ütles Bromlay, et ta ei ole kom
munist, vaid töölisliikumise parema tiiva
esitaja, kuid ta on siiski kindlal arvamisel,
et Wene töölised võivad edasi jõuda ainult
kommunistide juhatuse all.
Fimmen ja Cook toetasid Bromlay'd.
EL ole huwi öörumisteks.
Õhtuks selgus, et Inglise vähemuse ja
mannermaa enamuse vahel on teravad
lahkuminekud.

Pahema tiiva saadikud heitsid täidesaatva
komitee enamusele ette, et nad on nii pi
mestatud vihavaenust kommunismi wastu,
et tahavad iga hinna eest kõrvale puigelda
kokkusaamisest Wene saadikutega.

Teiseltpoolt nägi enamus, et Inglise
ametühisustel on mõjuv seisukoht Jnternat
fionaalis ja seepärast on mõttetu astuda
tülisse Inglise saatkonnaga.
Sellest oleneski, et enamus püüdis kogu
eilase päeva jooksul jläbi viia resolutsiooni
mõlemate poolte kokkuleppimise alusel.

Resolutsioon läbirääkimiste kohta
üleweuemaalise ametühisuste kesk
nõukoguga.
Need katsed lõpvestd tänasel istangul
Oudeguesti ise oma resolutsioonist lahti
ütlemisega ja Stenheisi (Hollandi) poolt
fisseantud resolutsiooni wastuwõtmisega:

Ametühisuste rahvusvahelise ühenduse
päänõukogu, järele vaadates sellekohast kirja
vahetust, paneb ette täidesaatvale komiteele,
teatada ülevenemaalisele ametühisuste kesk

nõukogule, et ametühisuste rahvusvahelise
ühenduse päänõukogu on nõus wastu võtma
ülevenemaalist ametühisuste kesknõukogu,
kui viimane avaldab selleks kindlat taht
mist. Niisama teatab rahvusvaheline ühen
dus oma valmisolekust kutsuda kokka kon
werentsi Amsterdami ühes Wene ametühi
süstega, eesmärgiga, et kiires korras vahe
tada mõtteid pääle selle, kui ülewenemaa
line ametühisuste kesknõukogu awaldab soovi

wastu wõetud saada rahvusvahelisse ühen
dusse.

Joueaux teatas, et tema au on haava
tud seepärast et inglased ei taha seda arVesse võtta, et ta kogu elu aeg on või
delnud töölisklassi eesi. Ungari ja TshehoSlowaakia saadikud niisama kõnelewad
inglaste wastu, kuid kui selgus, et Jng
lise saatkond kavatseb minna Ungarisse ja
Tsheho-Slowaakiasse, lõppes nende wastu
seismine.

Steinweisi resolutsioon läks läbi 14
häälega, viie hääle wastu, sest Matsa
läks üle enamluse poole.
Inglased esinesid resolutsiooniga, kus
ette pandi Amsterdami Internatsionaalile
kutsuda ühes Wene ametiühisustega kokku
konverentsi Moskvasse, samal ajal korral
dada S. N. W. Liidu olukorra uurimist.
See resolutsioon lükati tadasi 13 hääle
enamusel 6 hääle vastu.
Sellejärele nõudis Mertens joovastuses
saadud saavutuste tagajärjel protokollile
Purcelli ja Bromley teadaannete juureli
samist, mis nad nagu eila oleks teinud ja
milles räägitakse üleilmlise kongressi kokku
kutsumise wastu. Bromley vastas siin
samas: „Ma mõistan, millist sihti ajab
taga Mertens, kuid tegelikult aga meie
Purcelliga kõnelesime rahvusvahelise kong
ressi kokkukutsumise wastu ainult käesole
wal silmapilgul, sest loeme praegusel kor
ral eelkonwerentsi enam tähtsamaks. Nii
moodi, wõib olla, meie tuleme sääl konve
rentsil lõpuotsusele, et kutsuda kokku kong
ress, ehk leiame aga muud väljapääsu
keed.

Mertensi nõudmine lükati tagasi vaata
mata, et ta kokkulanges enamuse meele
oluga.
Kes wöitis.
Täna kõik Inglise kodanlised ajalehed
trükiwad ära teatud sihi mõttes aruandeid.
Neis teadetes valgustatakse küsimust täiesti
valest seisukohast, ning moonutatakse Pur
celli ja Bromley kõnesid üleilmlise kong
ressi kohta. Põhjendatakse täidesaatva ko
mitee liikme Sassenbachi teadete pääle ko
danlistele ajakirjanikkudele.
Jstangute järk lõppes Steingeisi ette
paneku wastuwõtmisega, et Amsterdami
Internatsionaali saatkonda konverentsile
läheksid täidesaatva komitee liikmed Pur
cell, Sassenbach, Braun, Oudeguest, Lei
nart, Mertens ja Joucaux, niisama neli
isikut väljaspool täidesaatvat komiteed,
kelledeks on Fimmen, Bromley, Grassman
ja Shulawski (Poola). Purcell ja Cook
sõitsid täna õhtul Inglismaale.
Homme hakatakse istangul arutama
väljaastumist ühenduses Dawesi plaaniga.
Mõlemate poolte arwamised päänõuko
gus wastu wõetud resolutsioonide tähtsuse
kohta jagunesid pooleks. Uhed kõnelewad,
et resolutsioon on parempoolsete wõit, sest
Moskwa peab teadma oma ühinemisest
kuni konverentsini. Parempoolsete keskel
wõib tähele panna rahuldust selle kohta, et
resolutsioon ei määra ära aega IngliseWene komitee loomiseks, sest trade-unionide

päänõukogu loeb tarwilikuks oodata seni,
kui Moskwa oma seisukoha awaldab. Teine
rühm leiab, et resolutsioon on pahempool-

Tema määramise puhul Wabariigi Revo
lutsioonilise Sõjaväe Nõukogu esimeheks
ja S. N. W. Liidu soja- ja merewägede
rahvakommissariks.

sete võiduks, sest parempool oli sunnitud
Väljaminema selle pääle, mida ta kartis,
s. o. Moskvaga läbiräämise pääle. Sääl
juures tähendatakse, et resolutsioonis pole
midagi sarnast, mis takistaks ametiühisuste
päänõukogule töötada Jnglise-Wene tege
vuse komitees.
Arzi-kmka fanflift.
Miinist, 8. veebr. Inglise, Prant
suse ja Itaalia esitajad Angooras võta
wad kõik abinõud selleks tarvitusele, et
Greeka-Türgi kokkupõrget likvideerida. Ne
mad panevad ette valida uut patriarki,
keda Türgimaa ei saa enam välja saata.
Lond o n i st, 8. weebr. Greeka patri
arki väljasaatmise küsimus tuleb Canther
buri arkiepiiskopi ettepanekul lordide ko
jas arutusele.
Athenast, 8. weebr. Greeka politsei
arreteeris 20 kommunisti, kes laotasid
Greeka sõjaväe keskel üleskutseid laiali
mässu tõsta sel juhusel, kui peaks tõesti
teostatama Greeka-Türgi sõda.
Poliitilised mannid amnestiat
ei saa.
B er l i in i st, 7. weebr.-Riigipäewa õi
guse fommisjon häälteenamusel kommu
nistide häälte wastu muutis ära kõik
riigipäevale ettetoodud resolutsioonid
amnestia kohta poliitilistele süüalustele.
Terror pidutseb Jugo-Slaa
wias.
Miinist, 7. weebr. Paschitshi walit
sus andis korralduse katkestada valimise
päewal telefoni ja telegrafi ühendus
Kroaatiaga ja andis ka käsu Raditshi
erakonda mitte valimiskastidele lasta.
Rumeenia militariseerimine.
Miinist, 8. weebr. Rumeenia par
lament kinnitas uue riigikaitse seaduse.
Selle seaduse järele peawad raudteed,
aurulaewade ühisused, õhusõidu «liinid,
post, telegras, telefon walmis olema iga
silmapilk sõjaministeeriumi korralduse
alla minema. See seadus maksab ka kõigi
eraettevõtete kohta, milledel wõib olla
kuidagi sõjalist tähtsust.
Söjateenistuse aega pikendati' kuni
kahe aastani. Tagawarawäkke loetakse
igat kodanikku kuni 50 aastani. Pääle
selle asutatakse eriline kaitsenõukogu.
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narmlikkujt.
Kui wõrrelda nõukoguwalitsuse ja
Prantsuse walitsuse seisukohta WenePrantsuse wahekorra suhtes, siis näeme,
et Prantsuse walitsus palju rohkem när
wilist olekut awaldab kui S. N. W.
Liit.
Tõepoolest: nõukogude valitsuse sei
sukoht selles küsimuses on alati selge ja
muutmata olnud: „Meie ei või ega tun
nista tsaariwõlgasid" ütleb sm. Kras
sin Pariisis. Meie võime nõus olla
ainult nende võlgade osalise tasumisega
vahetusena krediitide vastu ja abi
vastu meie tööstuse jaluleseadmises.
Samasugust seisukohta avaldas ka
sm. Rõkow jutuajamises Prantsuse aja
kirjanduse esitajaga. Wähe sellest, nõu
kogu valitsuse poolt seati üles ettepane
knd, kuidas praktiliselt seda küsimust
lahendada. Weel Prantsusmaal olles
soovitas sm. Krassin Wene-Prant
suse tööstuse ja kaubanduse seltse luua,
kus osanikuna oleks ühelt poolt nõuko
gude valitsus, teiselt poolt Prantsuse
väärtpaberite omanikud ja kapitalistid,
kes huvitatud on kaubanduslikust läbi
käimisest S. N. W. Liiduga.
Need seltsid, tõmmates enesesse värs
ket Prantsuse kapitaali, võivad osa oma
osatähtedest välja eraldada endiste wõl
gade maksmiseks.
Kuid kui meie seisukoht siin selge on,
siis ei ole kaugeltki selge Prantsuse va
litsuse seisukoht. Ta ei ole seni selget ja
kindlat vastust annud ühegi meie ette
paneku pääle ning püüab kogu aeg läbi
räästmiste algust pikendada, päevast
päeva edasi lükata, raiudes ikka oma
vana laulu maksku nõukoguwalitsus
tsaariwõlad. Selle eesmärgiga organisee
riti ka kommunistide tagakiusamine
Prantsusmaal ja lasti lendu hüüdsõna:
„Prantsusmaad ähvardab kommunistlik
hädaoht."
Prantsuse rahameeste ja suurkodanluse
häälekandja „L'Jnformation" kirjutab,
et «Prantsusmaa kavatseb S. N. W.
Liiduga ausalt läbirääkimisi pidada."
Kuid siinsmas näitavad kapitalistid ka
kohe hambaid ning kurja nägu ette tehes
Sotsial. Nõukogu-Wenemaale rusikat,
kirjutades kõrgil toonil, et «kui nafta
on Prantsusmaale õige tähtis, siis on
Prantsusmaa ise S. N. W. Liidule
palju tähtsam. Eemale lükata Prantsus
maad, tähendab lükata teda Inglismaa
kaissu, s. o. Prantsuse-Jnglise liidu loo
misele, kelle korraldusel kõige tugeva
mad sõjalised jõud on."
Prantsusmaa ei ole mitte asjata när
wiline. Tal seisab päevakorras weel
sarnaue vastik küsimus nagu tema oma
võlad Inglismaale ja Ameerikale Pääle
selle sünnitab rahutust weel Ameerika
ülespidamine, kes ikka rohkem Ija rohkem
kaldub S. N. W. Liidu tunnistamise
teele, püüdu avaldab loomuliku vahe
korra jaluleseadmiseks mõlema riigi
vahel.
Prantsusmaa teab wäga hästi, et
S. N. W. Liidu tunnistamine Ameerika

Kirjandus.
Jo h. Reesen. Walmistusjöud ja klas
fiwahekorrad Eestis. Eesti Kirjas
tufe Ühisus Leningrad, 1924.144 lhk.
Hind 50 kop.
Raamatut lugedes, iseäranis esimesel
poolel, leiame üpris palju fiatistikalisi
andmeid. Palju, wõib ütelda, et suurem
osa, lugejaid on sellega wäga rahuldatud.
Kui aga meie neid arvusid ligemalt vaat
leme, siis tõuseb kahtlus mõnede arvude
kohta. Näit.: „Need ettevõtted ja töölised
jagunesid 1923. a. algul järgmiste töös
tusalade järele:
Tekstiiltööstuses 175 ettev. 9.940 t.
Paberitööstuses 96 „ 3.890 „
Puutööstuses 132 „ 5.237 „
Nahatööstuses 96 „ 1.286 „
Metalltööstuses 186 " 8.016 .
Keemialiles tööstus. 34 „ 9.67 „
Savi- ja tsemendil. 37 „ 8.016 „
Toidu- ja maitseain. 391 „ 3.799 „
Mitmesuguseid 77 „ 3.37 „
(vaata lhk. 18 ja 19)
Kui meie aga hakkame võrdlema neid

Sm. Siuowjewi ettekanne W.K.P. keskkomitee tegewnsest
Leningradi kuberm. partei konwereutsil 26. jaan. 1925 a
(Järg).
Olukord teistel maadel terawned
Ma ei taha pikemalt peatada teiste
maade juures, kuid küllalt on, kui mölame
Inglismaa, et aru saada kuiwõrd kindlu
seta on kapitalistlike Euroopa olukord.
Saksamaal tulid wõimu juure monarkis
tid see loob ka kõikuwat olukorda.
Prantsusmaal kaswab sascism ka see
tunnistab kõikuwast olukorrast. Lõuna
ida Euroopas, Balkanitel, mitmes riigis
Bulgaarias, Rumeenias, Jugo-Slaa
wias, Poolas, Ungaris, osalt ka TshehoSlowaakias kaswab talupoegade liiku
mine. Neis riikides terawneb olukord,
siia koondusid ühte kolm silmapilku:
1) talupoegade rahulolematus, 2)rahwus
line rahulolematus, 3) tööliste rahulole
matus. Need kolm silmapilku sm. Lenini
järele on päämised, tõelise, wõiduka re
wolutsiooni arendamisel.
Nõukogude maa wöimsuse kasw
ülitähtis kindlustas maailma impe
rialismi wastu
Seltsimehed, olukord muutub sarnaseks,
kus meid ümbritsev kapitalistlik võrk,
millest meie nii palju kõneleme, avaldab
enesest suurt närvilikkust, rohkem kui ku
nagi enue. Pole tarvis ka eksida kõigi
nende tunnistamiste hindamises, mis meile
osaks saanud. Kas Nõukogude Liidu kõ
wenew olukord, meie majanduse tõus ei
anna kapitalistidele põhjust luua meiega
enam kindlamat liitu? Igatahes on see
üheltpoolt tõesti nii. Kuid peab meeles
pidama „ dialektikat". Teisest küljest, sun
nib see neid vaatama meie pääle ikka
rohkem ja rohkem viltu. Nad olid kiud
las arvamises, et meie sõdida oskame,
kuid majandust meie tõsta ei saa, see on
meie hukatus. Nüüd lähevad ka nende
viimased lootused luhta. Meie majan
duse tõus on silmapilguks, mis kaasa ai
tab nende sisemise olukorra teravnemisele.
Euroopa ja kogu ilma kapitalistid teavad
väga hästi, et 2—3 aasta pärast meie
majanduse tõus muutub võimsaks kõmmu
nismi saktonks, millist pole nad uneski
näinud.
Endistel aastatel pidi Komintern töö
tama olukorras, kus esimeses proletariaadi
diktatuuri maal töölised nälgisid, kui nõu
koauriik korjas oma töölistele läänest
krossist, kui lääne tööline, kes end tihti

määris wäikekodanlikus soos, kõneles:
„Wõib olla, diktatuur on hää asi, kuid
tui seejuures tarwis nälgida, siis mõtleme
weel". Nüüd esimest korda hakkab Kom
interu töötama olukorras, kus wõib ta
lääne töölistele ette panna sarnast asja,
kui S. N. 28. Liidu tööpalga tõus, ma»
janduse kasw ja tööstuse tõus. Kominterni
waenlased teawad wäga hästi, et sarnaste
kindlate asjade wastu ei astu ükski.
Kominterni töttbttbe kasw.
Nii kuidas ma juba waremalt ütlesin,
Kominterni mõju kaswab wiimasel ajal
just Entente maadel, s. t. neil maadel,
mis tulid sõjast wälja wõitjatena Ing
lismaal ja Prantsusmaal. Inglismaal on
kõige populäärsemad, rahwarikkamad mii
tingud kommunistlised. Tööliste partei
suurearwuline pahempoolne tiiw hoiab
meie poole.

Prantsusmaal on meil täiesti massiline
enamline partei, mis sundis kodanlust
wärisema hiljuti olnud Jauresi demonst
ratsioonil. Prantsusmaal pole weel rewo
lutsioon tulnud, kuid tähelepanemise wäärt
on see, et osa kodanlust waatas demonst
ratsiooni pääle kui rewolutsiooni alguse
pääle. Prantsuse börse (teie teate seltsi
mehed, et börse on enam tundlik tööriist
kui mõned II Internatsionaali juhid) rea
geeris enamlise demonstratsiooni pääle
wäärtuste odawamaks tegemisega. Herriot
pidi kirjutama märgukirja teistele ilmani»
iibele rahustades, et ärge kartke, asi pole
nii hirmus, rewolutsiooni pole weel jne.
See pole tõesti weel mitte rewolutsioon,
see on ainult massilise enamlise liikumise
algus Prantsusmaal.

üle läksime territoriaalsele süsteemile. Meie
mõtleme, et uus süsteem on wõlmas asi,
kuid waremalt pole meie seda süsteemi
weel tarwitanud, seepärast ei tea muasta
ennast õigustab tegelikus elukäigus. Uue
organisatsiooni worm ripub ära aga kolge
rohkem tööliste ja talupoegade liidu tuge
wusest.

Peab olema walmis!
Meil on waja wõtta kurs meie prole
tariaadi diktatuuri ümberkinnituse pääle
rahwuswahelises olukorras Peame sel
gelt aru saama, et sedawõrd, kuidas meie
jõud kaswawad, hädaoht teatud aja wahe
aegadel pole wähem, waid suurem. Pole
kõrwaldatud otsekohe pääletungiwa sõja
hädaoht meie wastu. Waenlane walmis
tab selleks ette. Tema pääwalitsew kõrgus
on Inglismaa. Inglismaa teab tväga
hästi, et tema alla on pandud kaks mää
ratut miini. Saawad nad ootama, kuni
need miinid lõhkewad, wõi asuwad „mee
leheitmise taktikale" selles seisab meil
päämine küsimus. Meid nad ei wöida,
kui meie õigel ajal märkame hädaohtu,
oskame seda edasi ütelda waremalt töölis
tele ja talupoegadele.
(Järgneb).

Nõukogude maalt.
Ühtlase töötasu teenijatele.
Teenijate mitmekesised palgad leidsid la
hendamist juhtivate nõukogu ja ametühisuste

orgaanide otsusega, milles ette nähakse kind
lad palgamäärad iga ameti jaoks. Ühesu
gused ametid kõigis ametkondades viiakse
rühmade alla, milledel kindlaksmääratud
tööpalk.

See määrus laiendatakse kõigi teenijate
pääle, nende hulgas ka spetsialistid. Esi
meses järjekorras viiakse ühtlustamist läbi
kommissariaatides töötavate teenijate hulgas.

Registratsiooui äramuutmine.
Töökommissariaadi juures olnud nõupi
damine tööbörse reorganiseerimise kohta tun
nistas tarvilikuks ära muuta pääle tööle
võtmise järgnevat registratsiooni tööbörsel.
Sarnast registratsiooni hakkab toimetama
statistika osakond, kuhu ettevõtjad on kohus
tatud perioodiliselt andma andmeid tööjõu

Prantsusmaa avaldab närvilikkust,
hakkab ähvardama.
Meile ei ole ähvardused hirmsad, sest
kui meie huvitatud oleme läbikäimisest
kapitalistlikkude riikidega, siis on need
palju rohkem huvitatud läbikäimisest
meiega. ' K. T.

Uus imperialistide poolt õhutatud
sõda» kui ta korda läheb. 50 prots
wõrra sihitakse Kominterni ta 50
Prots meie kaswu wastu
Sarnaste asjade olukorra juures ou
möödapääsemata, et piiritaga mõeldakse
uut sõda meie wastu, sõda mis on juhi
tud 50 prots. S. N. 28, Liidu majanduse
kaswu wastu ja üle jäänud 50 prots
Kominterni wastu, s. t. nende eneste kas
wawate rewolutsiooniliste jõudude wastu.
Meie näeme, et sm. Lenini sõnad olid
ettekuulutusteks sest meie seisame uute
sõjawõimaluste küsimuse ees kõige lähe
mal. Wõiks wormuleerida isegi sarnast
„ seadust": lähema aja jooksul, mida kiire
mait kaswab Komintern, mida kõrgemad
on majanduslikud saawutused esimesel pro
letariaadi diktatuuri maal, seda rohkem,
. seda reaalsem on sõjahädaoht S. N. 28.
Liidu wastu. Sarnane olukord saab kest
ma kogu ülemineku ajajärgu wältel.
Muidugi on kodanluse laagris suured
wastolud. Raske on neil ühineda meie
wastu. Ettewalmistama peame aga kõige
pahema wastu.
Seltsimehed, nendes tingimistes ei tohi
unustada, et Punasewäe ehitamises meie

arvusid ametlikkude arvudega, siis saaks
järgmise pildi:
arvu liikumine suurtööstuses
(20 ja rohkem töölist) 1. jaanuariks
1923 a. oli:
1. gr. Tekstiiltööstuses 29 ettev. 3.385 t.
2. „ Paberi- ja graaf. 43 „ 3.281 „
3. „ Puutööstuses 45 „ 2.737 „
4. „ Nahatööstuses 21 „ '966 „
5. , Kivide ja mull.t. 34 „ 2.610 „
6. „ Metalltööstuses 40 „ 6.930 „
7. „ Keemiatööstuses 17 „ 1.041 „
8. „ Toidu- ja malts.
ain. tööstuses 41 „ 2.061 „
9. „ Muud (elktrijaamad,
veoärid) 8 „ 404 „
(vaata: Eesti statistika nr. 9—ll lhk.
42 ja 43).
Natuke liiga suur lahkuminek. Kust see
tulnud, seda ei oska ära seletada.
Edasi toob sm. J. Reesen statistilisi
andmeid ja ütleb, et 1. juuliks
1923 a. töötasid 1.256 ettevõtet 45 357
töölisega, neist oli 30.609 meestöölift.
13.927 naistöölisi, 302 alaealist ja 17
last" (lhk. 19) Eesti kodanluse ametliku
aruande järele oli Eestis 278 suurtööstust
(20 ja rohkem töölist) 28.415 töölisega.

neist 15.752 mees- ja 9.040 naistöölisi,
2.940 mees- ja 683 naisametnikku ja tee
nijat, alaealisi oli nende hulgas 522.
(Eesti statistika nr. 9—11) . Koguni aru
saamatu lugu. Wõiks ehk oletada, et neis
andmetes, mida sm. Z Reesen toob, on ka
need ettevõtted arvesse kus on
I—l 9 töölist, sest (175—29) 146 tekstiil
tööstust (9.940 8.385) 1.555 töölisega
laseb seda oletada. (Ei tahaks uskuda W.E.),
kui keemiatööstuses mitte vastupidist näh
tust ei oleks. (Ametlikkude andmete järele
17 ettevõtet 1041 töölisega, sm. J. Ree
seni teadete järele 34 ettevõtet 967 t.).
Noh see ei oleks veel suur viga olevat,
kui sm. Zoh. Reesen mitte 7 peatükis
nii ütelda otse rusikaga
K. Marxile W. J. Leninile ja teistele
marksistidele näkku ei annaks, üteldes:
„need kibid moodustavad kolm
pääklassi (vist on siis veel pääle
pääklasside abiklassid olemas! W. E.):
proletariaadi, wäiekodanluse ja
kodanluse (Minu sõrendus W. E.)
(lhk. 110).
Tähendab: kolm pääklasfi ja t«ve rida
teise, kolmanda, neljanda jne. astme klas
sisid. Ei sedaviisi, sm. Job. Reesen, ei

või meie klassifid ei mingil tingimisel ära
määrata. Oleks sm. Joh. Reesen ütelnud,
et on olemas waheklass, väikekodanluse
klass, siis ehk oleks võinud leppida, sest,
et natuke edasi tähendab sm. J. R., et
„ kapitalistliku valmistus? arenemine prole
tariseerib teda (s. o. väikekodanluse klassi
W. E.) järjekindlalt ning tõukab ikka suu
remaid hulki sellest klassist'proletariaadi
ridadesse (vaata lhk. 110).
Oleks tarvis olnud „Kommunistlik
Manifest" tähelpanelikult läbilugeda, kus
räägitakse kahest klassist, ehk jälle sm. Le
nini artikel IKNIHH", kus ütel
dakse selge sõnaga: Massid on sarnased
grupid inimesi, kelledes ük s (minu sören
dus W. E.) võib omandada teise (minu
sõrendusW.E.) tööd enesele jne."
Arvan, et nende vigade ja weakeste
pääle vaatamata võime sm. J.R. raamatut
lugeda ja seda veel enam, et ta (see on
raamat) ainuke selle sarnane on Eesti
keeles. Nurisejatele, keda kaunis palju on
(näit.: eestlaste W. K. P. liikmete nõu
pidamine Moskvas 1924 aasta kevadel)
võime ütelda, et need vead on selle tõttu
tekkinud, et autor alles hiljuti Eestist on
tulnud. W. E.

poolt tähendab Prantsusmaale S.N.W.
Liidu turgude kaotamist, sest ta ei ole
suuteline oma võimsa vastasega võist
lema.

palkamise kohta.

Teistest linnadest lubatakse tööta
töölisi sisse sõita.
Ülevenemaaline ametübisuste kesknõukogu

pööras ametühisuste tähelpanu tarviduse
pääle, ära muuta korraldusi, mis mõnes
paigas maksvad on töötatööliste töölewõt
miie kohta teistest linnadest. Ülewenemaa
sise ametühisuste kesknõukogu nõudmisel ou

sarnane kitsendus ära kaotatud ka nõuko
gude liinil. Kub. täidesaatvatel komiteedel
pole õigust piirata väljast töötatööliste
sissesõitu.

Tööwilsakus tõuseb kiiremalt kui
tööpaik.
Riigi plaanilise kommisjoni andmetel on
läinud aasta esimesel veerandil tööpalk
tõusnud 28%, tööviljakus 30%.
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Abiraha öpipoistele

Asunduste uurimisele.

Ülevenemaalise ametühisuste kesknõukogu

seletuse järele wõib sotsiaalse kinnituse
osakonnast abiraha välja antud saada ainult
neile õpipoiste!?, kes vastu võetud ala
ealiste kaitse arvel ehk üle kaitsenormi.
Täiskasvanud õppimata töötatöölised sot
siaalse kinnituse kassast, summadest, mis
eraldatud alaealistele, abiraha ei saa.
Ka ajutised töölised saawad waStu
tasu.
Ülewenemaaline ametübisuste kesknõukogu

seletas, et tööde kiire ehk ajutine iseloom
ei tohi põhjuseks olla wastutasu maksmi
seks kasutamata puhkuse eest lahtilaskmisel.

Wastutasumäär oleks järgmine: töölt lahti
saanud töölised wõiwad wastutasu saada
proportsionaalselt töötatud aja järele, kui
aga tööline ja teenija töötas kõik 5l/2 kuud,
siis antakse wastutasu terves määras. See
seletus käib täielikult ka ajutiste ja sesooni
tööliste kohta.
Suur tellimine.
„Jugostal" sai suure tellimise tfinkpleki
ja 100 tuhande labidate pääle. Ühenduses
sellega pannakse käima ainukene S. N. W.
Liidus olev tehas oma kõrge tehnika ja
valmistusega .Komintern", mis 8 aastat
oli tegevuseta.
Ukraina metalltööstuse laiendamine.
Jutuajamisel Saksamaa kirjaniku-tommu
nisti sm. Herzogiga teatas Ukraina rahva
kommissaride nõukogu esimees, et see aasta

tõstab Ukraina metalltööstus oma valmis
saaduste arvu, võrreldes mineva aastaga,
50% wõrra, põllumajanduse masinate ehi
tus suurendab oma saaduste arvu kahe
kordselt.

Dooui kiwisöesaak.
Jaanuarikuul on wälja töötatud 47.400
tuhat puuda Dooui sütt. Programm on
äidetud 99% wõrra.
Uus elektrijaam.
Täidesaatew komitee kinnitas Wiitebski
tugewajõulise 1.000 kiiowati-jõulise elektri
jaama ehitamise kawa. Jaam walgustab
linna ja lähedal olcwaid külasid 60 wersta

Side maa ja liana wahel.
Töölised walgustawad küla.
Rõbinski töölised loomad kindla sideme
külaga mitte sõnades waid tegudes. 10
wallas Rõbinski kreisis awati lugemis
toad. Toad warustati raamatute ja aja
lehtedega..

Aretani külas walgustati chefi abil Rah
wamaja ja küla asutused. Okinino külas
on pea kõik majad elektriga walgustatud.
Wvsthski Vabrikute töölised Varustasid
Smentsewski küla talupoegi põllutööriis
tadega. Rõbinski raudtee päätõökodade
töölised saatsid Jenino külale hoonete ehi
taimseks 1000 rubla. Jahuweski töölised
annawad oma raadiojaamast külale polii
tilisi teateid-uudiseid. Paljud töölised pa
newad külades näitemängusid ja kino eten
duši toime.
Leningradi töölised Luuga
kreisile.
Suurt toetust andsid Hmero-Posolo
dinski wallale Leningradi metallile
ha s e töölised. Lugemistoale andsid nad
300 rubla õpeabinõude ostmiseks ja 200
rubla kohalikkude majanduslikkude torbete
rahuldamiseks. Jlji t s h i tehas marus
tas Mihailowski walla koolid heftide ja
õpeabinõudega. „K ar l Marxi" tehas
andis kultuuriliste tarbete täitmiseks 460
rubla Belsko-Sjaberskoi wallale.
Kino külas.
Kino on suureks hariduslikuks teguriks
külas. Kuid, et seda näidata, on tarwis
elektrit, mille puudus kino etenduse wöi
mataks teeb. Et seda pahet kõrwaldada, on
Leningradi optika tehas walmistama ha
kanud sarnaseid wäikseid dünaamo
masinaid, mida käsitsi wõib ümber ajada
ja suudawad sarnast lampi walgustada,
mis kinopiltide näitamiseks jätkub. Sarna-

seid aparaate on valmistatud juba 1200,
mida chesid küladele saatma hakkawad.
Arstiabi külasse
Wabrik ~Rabotshi" saatis oma kaitse
all olevasse Schimoserski sanitaar wäeosa,
warustades teda arstirohtudega, kuna
ülalnimetatud wallas nahahaigused laialt
maad on wõtnud.
Walda ehitatakse saun, liuna saunade
sisseseadega, millest seni talupoegadel õige
tume aimdus oli.
Jljitshi lambid - külale
„ Elektri ekspluateerimise" ühisuse PõhjaLääne oblasti osakond laiendab oma lae
nuandmist küla elektrifitseerimiseks. Talu
poegade organisatsioonidele ja kooperatii
widele antakse küla elektrifitseerimiseks
laenu s—lo aastani.
Talupoegade esimese nõudmise pääle
saadetakse koha pääle inseneerid olukorra
järeluurimiseks. Praegusel aja lõppesid lä
birääkimised Siwerski raiooni elektrifitsee
rimiseks Leningradi kubermangus.
Ka läbirääkimised on lõppenud talupoe
gade kooperatiiwiga „Krasnõi Sejatel"
Peterhofi kreisis. Siin saamad endised tsaari
purtskaewud walgustama 10 küla, 70 Ho
buse jõulisel hütroelektrijaama ehitamisel
Peterhosi kanaalile, mis annab purtskae
wudele mett. Jaama tööde läbi ei wähene
mesi purtskaewudes. Tööde üldsumma tu
leb maksma 160 tuhat rubla. EdasiandMaid traate saab umbes 50 wersta. Pääle
walgustuse annab hütroelektrijaam weel
energiat põllutöömasinatele.
Ka on läbirääkimised lõppenud talupoe
gade kooperatiiwiga „Smet Jljitshiga"
Koporino raioonis. Kaporje külasse ehita
takse tugew elektrijaam, mis walgustab 11
küla. Tööde üldine summa oleks 170 tuh.
rubla.

Ülewenemaaline talupoegade noor
soo koolitõõliste nõupidamine.
Rahwahariduse kommissariaat ja W. L.
K. N. U. keskkomitee kutsumad aprillikuul
kokku Ulewenemaalise talupoegade noorsoo
koolitööliste nõupidamise. Selle nõupida
mise eesmärgiks on organisatsioonilise töö
kogemuste arwelewõtmine esialgsete talu
poegade kooliwõrgu ehitamise juures ja
sel põhjal plaani wäljatöötamine 1924
1925 a. pääle.
Hindade alandamineÜhenduses nahakauba nõudmise wähene
misega alandati hindasid nahakauba pääle.
Suurt nõudmist nahakauba järele on oo
data kewadel. Sisekaubanduse kommissa
riaat wõtab aegsasti abinõud tarwitusele
kewadise nahakauba suure nõudmise rahul
damiseks.

Leningradis õpiwad 150- 000 last
1925 a. on koolidesse koondatud kogu
Leningradis 100 prots. kõigist lastest, kes
tarwitawad kooliõpetust. See on saawu
tatud Leningradi rahalise eelarwe korra
päralise jagamise tõttu, mis on määratud
kultuur-majanduse nõuete rahuldamiseks.
I ja II astme koolides, lastemajades ja
aedades õpiwad 150.000 last.
130 kooli I astme kooli wõrgus on
koondatud 39.146 last, mille juures iga
lapse pääle teewad Väljaminekud aastas
41 rubla.
141 koolis I ja II astmelistes õpiwad
92.406 last. 25.000 last peetakse ülemal
lastemajades ja aidades. Igaüks neist
läheb riigile maksma 222 rubla aastas.
On meel 161 kirjaoskamatuse punkti, mis
wöiwad õpetada 34 tuh. in. Need mõned
armud näitawad, kuipalju on Leningradis
antud jõudu ja toetust wõitlemiseks kul
tnurilisel mäerinnak.

seeritult, süstemaatlikult ja kindlalt asutakse.

Tähendus, nagu võiksid meie kõrgemate
koolide õpilased s llega algust teha (nimelt
n aterjaalide ümbertöötamises), wõib ainult
niipalju wastuwõetaw olla, kuipalju see
õpilaste õpetöö huwides seisab ja tarwilik
on. Kuid pääalgatus ja väljatöötatud ma
terjaalide lõpulik kokkuwõte peab siiski was
tawate keskasutuste kätte jääma. Sarnaseks
keskasutuseks oleks käesoleval ajal Eesti
keskbüroo hariduskommissariaadi juures, kes

omaltpoolt ühiselt wastawate parteiliste ja
kubermangude har. sektsioonidega kawa wälja

töötaksid, mille järele täielikule uurimisele
asuda.

Kuna kompleks-süsteem alles arenemas,
siis tuleb tähendatud küsimuses ka teisi or
ganisatfioonifid abiks wõtta, nagu parteilisi,
nõukogulifi, klubisid, lugemistubasid, puna
seid nurkasid, ajalehe sõprade ringisid ja
isikutest inspektorist, niisama ka koolide
vaheaegadel maalesõitwaid õpilasi. Nende
kaudu wõib ka neist maakohtadest andmeid
saada, kus koolid seni puudunud ehk kau
gemat on.

Igatahes räägivad kõik asjaolud ja
eriti praegune hüüdsõna ~silmad küle poole"

kaugusel.

Seiswate tehaste käimapanekSuhkrutrusti juhatus otsustas käesole
wal suhkru hooajal käima panna kolm seni
seiswat tehast: Shtshepetowski, Korju
kowski ja Krasno-Presnensti (Moskwas).

Küsimus, mis sm. Ohaka voolt „Edafis"
waielusaine märkusega kesknädalal ilmus,
on väärt, et selle kohta pikemalt sõna wõtta.
On tõsi, et senini meie asunduste elu
olu uurimisele võrdlemisi vähe tähelpanu
on pööratud. Kuid teisest küljest polnud
selleks ka aeg. Pind selleks waimines alles
läinud aastaga. Kui tähtis see küsimus
iseenesest ka ei olnud, puudus siiski võimaIns seda laiemas ulatuses käsitusele wõtta.
Esiteks ei olnut asundustes valitsev meele
olu kaugeltki seesugune, mis ülesande teos
tamist oleks jaatanud. Asunikud elasid po
liitilises pimeduses ega suutnud tekkinud
seisukorrast õieti aru saada. Ja ilma wii
maste kaasabita ei oleks ettewõte läbi
läinud.
Nüüd on olukord loomulikult palju muu
tunnd ja sugugi varane pole seda küsimust
täies suuruses üles tõsta. Küsimus sei'ab
selles, kelle pääle siin organisatsiooniline
osa jääb. Ettevõte wõib ainult siiS taga
järgi anda, kui tema juure täiesti organi

Eestlased S. N. W. Liidus.

Küla naisterahwad, ühinege ühisele wöitln
sele pimeduse ja orjastuse wastu.
Üks tähtsamatest küsimustest praegusel
ajal prowintsis on „naisterahwaste" -or
ganiseerimise küsimus S. N. W. L. Wa
bariigis on antud täielik wabadus naiste
rahwastele, kuid praktikaliselt külas see weel
ei ole tegelikult ellu wiidud. Enamasti iga
talunaine on omale mehele liht teenijaks.
Ei tema tea pääle köögi pliita ja karja
lauda midagi. Kui ta juhtub wahest mõne
sõnakese ütlema majapidamise kohta, siis
jääb see tema auliku „mehe"
poolt tähele panemata ning wiimane tali
tab üsna oma tahtmist mööda. Kui juh
tub, et koha pääle söidawad põlluteadla
sed, et selgitada rahwale keerulisemaid
põlluharimise ja karjakaswatamise küsimusi,
siis nendele koosolekutele suurem osa „pe
remeestest" „perenaist" minna ei lase, see
pääle waatamata, et wiimastele need tea
ted ka tarwilikud on. Harwa juhtub seda,
millal nad ise lähemad ja kuigi lähemad,
siis ainult wäike osa.
Palju on ka neid peremehi olemas, kus
mõttes naine ei ole wähemat kui
sammugi wabaduse poole suutnud astuda
ning ei julge oma mehele selles mõttes
mingisuguseid etteheiteid teha, seepääle
waatamata, et mees temaga tihtipääle
häbematalt ja kurjalt ümber käib. „Püha
kirja" sõnad on sügamas hinge
põhjas peidus.
Arwa näed sa talunaist pidul, kuna
mehed seda tihtipääle teewad, et üksi pi
dule lähemad. Mitte sugugi parem lugu
ei ole küla „nais-nooresooga". Igal Eesti
talvisal on sunduslik soow, et tema tütrest
hää köögi- ja karjatüdruk ning tulemusele
mehele sõnakuulelik ori saaks, seepärast
juba lapsepõlwest saadik sunnib „ armasta
tud" ema oma mehe soowi järele teda

sööki keetma, sõögiriistasid ning põrandaid
pesema, karja talitama ja teisi ülejõu ras
keid töösid tegema, mille tõttu neil juba
warakult termis lonkama hakkab. Pääle
selle sunniwad wanemad oma tütreid kiri
kusse minema, neid noomides: „Kui teie
kirikusse lähete, siis kuulake hästi järele
mis „õpetajahärra" räägib ja kiskuge
mõtted" omast südamest wälja.
Hariduse andmise pääle oma lastele mõeldi
ja mõeldakse mähe, seepärast on praegusel
küla „nais-noorsool" niisugune silmaring,
mis kodukoldest kaugemale ei ulata ja mi
dagi paremat wabameelsemat tahta ei oska.
Weel loomulik on ka see talurahwa seas,
et iga isa oma tütrele teise poole wälja
walib ning sunduse teel ta mehele pan b,
mille tõttu tekiwad õnnetumad abielud.
Wõib juure lisada, et niisuguse korra
juures kaua aega saamad talunaised orja
ahelates olema, kui selleks ei wõeta was
tawaid abinõud tarwitusele naisosakon
dade poolt, küla naisterahwaste ühinemise
ja wabailmawaate loomise mõttes. Roh
kem tähelepanemist peab pöörama küla
„nais-noorsoo" pääle, et ära häwitada
walelikku lastekaswatamist ja kiriku poliitikat.

Küla nais-noorsugu? Omandage omale
laiem silmaring, olge iseseiswad, ning ärge
olge ja ärge saage kellegi orjadeks. Wahe
tage kirik rahwamaja wastu, mis walgus
tab teie maimu ja juhib teid elu tundma
õppimisele. Lugeg" ajalehti, sest iga sõna
ajalehes on aluseks teie silmaringi laienda
misele. Wõtke osa ühiskondlikust tööst ja
astuge ühiselt mõistusesse pimedusega ja
orjastajate wastu. Seda wõite teie teha
seepärast, et teile aitab kaasa Nõukogude
walitsus. T e r a w s i l m.

ülesande poolt. Asunduste e!u-olu on tar
vis vastavalt tõsta, ja tõsi on, et seda
enam-wähem süstemaatliknmalt alles siis
saab, kui olukord igas asunduses täielikult
tuntud on. Sellini on selles mõttes wäi
kesed algatused juba olemas. Kuid need ei
rahulta enam. Wäljalükatud mõte on
täiesti eluline ja meil tuleb sellele ainult
laiem ulatus ja plaanikindlus juure lisada.
Side maaga selle mõiste pääsisuks
olgu maa uurimine. G. T—er.

Leningrad.
Meie klubi tegewus
Puhkepäewal, 8. weebr. peeti ära Pe
trogradi-Wiiburipoole Eesti tööliste klubi
liikmete erakorraline üldkoosolek. Koos oli
43 liiget.
Wõeti wastu 30 uut liiget.
Klubi töö üle esines aruandega sm.
Liht, kes tähendas, et esimeseks juhatuse
sammuks oli poliitilise kooli ellukutsumine,
mis kohe tööd algas, ning praegugi töö
tab ta järjekindlalt. Edasi wiidi läbi
selle nädala jooksul klubi liikmete kaksik
nädal. Uuteks liikmeteks andsid üles
umbes 44 inimest. Naisring on töötanud
ja töötab praegu tööringi näol.
Alles hiljuti otsustati juhatuse poolt
ellu kutsuda klubi juure ajakirjanduse sõp
rade ring, mis lähemal ajal oma tege
must algab.
Pääle selle peatub sm. Liht laulu, näite,
spordi ringide töö küsimuste juures. Pu
nase kalendri alal on läbi wiidud sm. Le
nini surma mälestuspäew. Pidusid on ol
nud kolm.
Kassa aruande st selgus, et klubi
on töötanud ilma puudujäägita.
Majanduse küsimuses annab
aru slm. Urm. Kogu klubi olemise ajal
pole remonti tehtud, kuna wana aina la
guneb.

Uhes inwentaariga laguneb ka klubi
ruum.

Klubi seisukord majandusliselt on wilets.
On märgata ka, et klubist asju ära kaob.
Kõige tähtsam on ruumi remonteerimise
küsimus.
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Remonti peame katsuma läbi viia omal
jõul. Klubi remonteerimiseks näeb sm. Urm
kolm teed:

1) Tv'me panna korjandus klubi liik
mete keskel, mille alammäär 50 kop.
2) Pöörata ametühisuse poole abisaa
miseks ja
3) korraldada suurem toetuspidu.
Pääle elavate asjalikkude läbirääkimiste
võetakse kolm ettetoodud punkti klubi re
monteerimise läbiviimiseks wastu.
Klubi juhatajaks valiti ühel häälel sm.
B. Rähni.
M i t m es u g u s te küsimuste all aru
tati spordi ringi seesmist ja spordi platsi

Kui kõik kõned olid lõppenud, asuti hää
letamisele. Esimene: kes on kiriku üle
võtmise poolt? Korraga tõuseb terwe käte
mets üles. „Kõik, kõik selle poolt"
on hääli kuulda. Teine: kes on ülewõt
mise wastu? Tõusevad siin ja sääl töö-'
liste hulgast mõned üksikud käed üles,
mõne saja ümber võis neid olla.
Wägewa Internatsionaali lauluga lah
küsid töölised lõbusas tujus koosoleku ruu
mist, oma juhtisid kätel kandes.
Putiilowi" tehase töölised näi
tasid jälle kord, et nad on truuks jäänud
revolutsioonile, nõukogude valitsusele. On
ainukene valitsus maakera pääl, kes rõhu
tute ja kurnatute kihtide eestkostja on, see
on nõukogude valitsus.
9000 töölistemass ütles ühelmeelel:
„Meil pole vaja kirikuid ega pappe.
Meil on tarvis haridust ja teadust".
Laboristo.

kasvamisega jäävad klubi ruumid kitsaks.
Et tööliste huvisid ja suurt püüet hariduse
järele rahuldada, tuli grupi parteitute töö
liste poolt ettepanek tehase komiteesse ia
kollektiivi, et tehase wastu olevat kirikut
tuleb üle wõtta ja tööllste kultuurimajaks
muuta. Grupp töölisi põhjendasid oma
ettepanekut sellega, et kirikus käijate arw
on wäike, ainult inimest 20 ümber käib
puhkepäeviti kirikus (mõned vanad eided).
Tehase komitee ja kollektiiv, tööliste hu
wisid ja suurt tungi kultuur-hariduse järele
tööliste keskel silmas pidades (iseäranis töö
liste noorte keskel), tuli otsusele, et on tar
wis tööliste üldarwamist tehases teada saada

kiriku ülevõtmise suhtes. Kõigepäält toi

lepingu küsimust.

Koosolek oli elav ja asjalik. Ainult
töölised peaksid rohkem rõhku panema osa
võtmise pääle sarnastest koosolekutest. Loo
dame tulevikus elavamat osavõttu.
Kirjasaatja L e k s i.
Leningradi teated.
Wolodarski weewärgi ehitamineWeepressimise torude kohalepaigutami
sega Wolodarski raioonis määratakse kind
laks weejaotuse kohad, mis jaotavad vett
weetarwitajatele Wolodarski raioonis.
Praegu lõpetatakse ettevalmistuse tööd
Wolkowi jõest läbiviimiseks ja algavad
torude allalaskmised.

Rusude asemele uued majad
Eila saadeti ühiskondlikkudele töödele
uus salk töölisi. On alustatud tööd va
remete puhastamiseks veel 40 kohas.
Selle tõttu saavad kevadeks puhastatud
kõik varemed. Samal ajal annab sarnane
koristamine palju kallist materjaali uute
majade ehitamiseks, milles tuntakse praegu
suurt puudust.
Uus majade küte.
Uues majas, mille ehituse juure asutakse
kevadel, otsustas kommunaal majanduse
o»akond tarvitusele wõtta uuesti üleslei
lud enam kokkuhoidlikuma ja parema kütte
süsicemi. Üldist kütteruumi, mis külaks
lerwet maja, ei ehitata. Iga korter köe
lakse köögi koldega, sellest koldest käiwad
läbi torud kõikidesse tubadesse. Iseäralise
kraani kaudu on võimalus soojust juhtida
ühte ehk teisi tuppa
Uus küttesüsteem on kasulik sellega, et
köögi tarbeteks enam puid ei tarvitata.
Tubades saadakse hariliku ahju soojus.
Leningradi elektriwarustus
Jaanuarikuu elektri wäljatöötamine.
Jaanuarikuu jooksul on kõigi wiie Le
ningradi elektrijaama poolt wäljatöötatud
energiat 8 prots. üle walmistuse programmi
see kuu ja 25 prots. rohkem minewaaas
tasest jaanuarikuust. Üldse on wälja töö
tatud 20 miljoni 800 tuhat kilowattt
tunnis. Sarnase energia wäljatöötamise
suurus on tingitud terwe rea vabrikute
liitumise tagajärjel elektrijaamade wõrku.

. metati tehases töökodade viisi tööliste hääle

tamist kiriku ülevõtmises. See hääleta
mine andis häid tagajärgi, wastuhääletajaid
oli väga vähe. Pääle töökodade hääleta
mist kutsus tehase komitee kaks korda töö
kodade delegaatide konverentsid kokku, kus
jätte mõlemil korral oli kiriku ülevõtmise
asi päevakorral ja mõlemil korral otsusta
sid delegaadid enamisti ühel häälel, et kirik
tuleb üle wõtta ja tööliste kultuur-hariduse
majaks muuta. Seda tööliste otsust kinni

Raadio.
Piltide edasiandmine
Berliini kõrgemas tehnika koolis haka
takse uut õpeainet õpetama: kujutuste
edasiandmine traadi, telegraafi ja raadio

tas ka täidesaatev komitee.

Nüüd nende päewade sees hakkasid tööli
sed oma otsust täide viima ja pitseerifid
kiriku uksed kinni, et üle wõtta. Kiriku
uste kinni pitseerimine tekitas usklikkude
eitede hulgas ärewust ja nad hakkasid kiriku
ette uulitsale koguma, mõned eided olid
isegi terwcd päewad hommikust õhtuni kiriku

ees valvel.
Tuli juhtumisi ette, kus mees vabrikust
kodu tulles nägi naist kiriku värava ees
seisvat; küfiS: kas lõuna on valmis? Was
tati: ei ole!
Mõned päewad kirikuväravate ees kül
metades, valiti miilitsa ettepanekul saat
kond, kes siis Smolnasse läks, et kiriku
ülevõtmise asjus selgusele jõuda. Saatkond
kaebas Smolnas, et kommunistid olla wä
giwalda tarvitanud ja sundinud töölisi
kiriku ülevõtmise poolt hääletama, olla
ähvardanud igatühte töölt lahti lasta, kes
wastu hääletavad ja nõudsid tööliste üld
koosolekut vabrikus, et uuesti hääletada
kiriku ülevõtmist. Selle ettepaneku vastu
ei olnud Smolnõi, ega ka tehase komitee.
Tööliste üldkoosolek tehases kutsuti kokku
5. veebruaril kell pool neli pääle töö
lõppu. Pääle töö lõppu valgus suur auto
mobiili töökotta 9.000-line tööliste masje.
Kodu minejaid polnud ühtegi. Isegi ka
need töölised tulid nüüd koosolekule, kes
pole iialgi koosolekul käinud, sest asjast
olid huvitatud kõik viimaseni.
Koosoleku avamisega ei olnud tööliste
keskel suuremat ärevust märgata, ainult
mõned üksikud vahelehüüded olid kuulda.
Kõige esimeseks kõneles sm. Ewdokimow,
ja ütles: meil Nõukogude tööliste vaba
riigis ei tohi olla survet, vägivalda, kui
on enamus selle poolt, et mitte kirikut
ülewõtta, siis jääb kirik puutumata. Aga
kui enamus on ülevõtmise poolt, peame

teel.

Raadio salakaubawedajate teenis'
tuseS.
Ameerika randadel kasutavad mootor
paadid, mis salakaubana piiritust veavad,
oma tegevusel laialt raadiotelefoni (sideme
pidamiseks rannaga). Wõitluseks selle
wastu on Ameerika ranna politsei soeta
nud enesele 450 mootorpaati, mis sala
kaubavedajate järele valvavad.
Ameerikalikult.
Ameerikas on 1000 päevalehte, kes
saadavad oma tellijatele (nädalas kord,
kui mitte sagedamini) üksikud kaasanded,
mis raadio küsimustele pühendatud: raadio
uudiseid, skeemid, tabelid, raadio abinõud,
raadiokontsertide programmid jne.
Eriwäljaandeid raadio alal ilmub Amee
rikas umbes 100. Kõige loetavam on
neist ,Radio News", mida trükitakse 400
tuh. eksemvlaaris. Iga nummer sellest
kuuwäljaandest on 250 lehekülge paks ja
kaalub lx/2 naela 12. septembril oli
hiigla raadiomiiting, kus esinesid Ameerika
kindralid. Kuulajaid oli üle 25 miljoni.
18 raadio teatejaama olid ühenduses
New-lorgiga. Huvitav on, et paljud
kõnelejad andsid edasi oma kõnesid mitmest
linnast oma korteritest. Kõige kaugem
oraator, kindral Marton, andis 5.315
kilomeetri kauguselt oma kõne „kogumis

enamuse alla painutama, sest teeme seadusi

ja viime nad ellu meie ainult rahva
masse tahtmise järele.

Tööliste elu.
Kirik tööliste klubiks
Möödaläinud kuul ilmus „Edasis" lühike
kirjeldus „Punase PuNlowi" tehase kiriku
asjus, et tehase wastu üle uulitsa olew
kirik on tööliste higiga teenitud kopikatega
ehitatud ja et riigi poolt toetusraha oli
50.000 rubla ümber jne.
Nagu juba varemalt oma kirjas tähen
dasin, kaswab tehases töö lga päewaga, sa
muti ka tööliste arw. Ühes tööliste arwu
XJ. Lii
Haridusmajas
Kesknädalal, 11. weebruaril s. a
Parteiliikmete-eestlaste
koosolek.
Päewakorras:
Kubermangu konwerentsi aruanne.
Kõneleb sm. Tamm.
Algus kell 8 õhtul.
Osa wotawad ka kandidaadid.
W. K. P. Leningr. kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

T T.l r T

Sarnases erapooletus toonis kõnelesid
ka sm. Komarow ja teised. Kõnedega esi
nesid ka vastasrinnas mitu töölist. Koos
olekule anti luba tulla väljaspool tehast
7 liikmelisel saatkonnal, kes esinesid kõne
dega. Keegi nende kõnede vahele ei sega
nud. Igaüks võis vabalt ütelda mida
tahtis.
Kollektiivi organisaator küsis: kas on
siin sarnased töölisi, kelle pääle oleks en
diste valimiste ajal survet avaldatud.
Sarnaseid töölisi ei leitud mitte ühtki
9000 tööliste hulgast.

punkti".

Teifipäewal, 10. toeeJ&r. kell 8 õhtul.

Markfistlik-leninismi
ringi järjekordne istang.
Juhatab sm. Wallner.
Ilmuda täpselt.

Gilane börje:
Keskkassa kohustused märtsiks 100'/, tsherw
„ „ aprilliks 98*/2 n
m . juuniks 971/2 ~
Naelsterlingid 9 rbl. 29 kop.
Dollarid Ir. 94 „
Rootsi, kroonid 52 . „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoja laen 90 „
Teadaanded.
Haridusmaja kirjandusringi istang on
kesknädalal, kell 8 õhtul.
Ringi organisaator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäeval, 10. weebr.
tell 8 „Löbus talupoeg".
Kolmapäeval, li. veebr.
„ 9 „Emake maantee" 2. ja 3. w.
Neljapäeval, 12. weebr.
kell 8 „Löbus talupoeg".
Reedel, 13. veebr.
kell 8 .Emake maantee" 1. ja 3 w.
Wast. insiruktor-organisaator.
Rahvapidusid korraldava kommisjoni bü
roo teatab alamkommisjonide organisaatori
tele, et kõik alamkommisjonid kuni 15. weebr.
omad eeskavad lõpulikult kokku seadma pea
wad ja 17. weebr. kella 8 öht. Haridusmajas
ärapeetava korraldava kommisjoni üldkoos
olekule kinnitamiseks ette panema.

Korrald. kom. büroo.

Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„ABAa"

Mitmesugust.

Akadeemiline riiklik draama teaater

Wiimsepäewa ootajad Eestis.
Kui tugen? usk maakera lõpusse 6. weebr.
Eesti „usklikkude" keskel oli, selle kohta toob
„W. Maa" mõned huwltawad sõnumid.
„ Nädalapäevad tagasi läks Narwas
Uueskülas usuhullustajate majas nõdra
meelseks keegi noorewõitu naisterahwas
ööd ja päewad oli sääl oodatud ja paas
tutud, et päästa enda hinge kuid nõrk
waim ei kannatanud seda wälja läks
korrast ära. Õnnetu toimetati haigemaija.
Narwa lähedal Laagnal müünud keegi
K. wiimsepäewa ootusel kõik oma waran
duse, algades isalt päritud ostetud talu
kohast kuni kõige wäiksema asjani, sest mis
teha säärase maise warandusega, kui Kris
tus tuleb (Eesti margad, mis aga müü
misest saanud, peitnud ta, ei tea mis ots.

Akadeemik. riiklik wäike ooperi teaater

„Il3rßaßßo öjyauoro õeca".

Haridusmaja.
Teifipiiewal, 10. weebr. f. a. I Kesknädalal. 11. weebr. s.
Esimese astme
Teise astme
markfiftlik-leninismi ringi
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Pck.-W»ri poolftšfsti tõölištf (Inii.

tarbel hoolega pintsaku põuetasku, ,a,uba
4 skp õhtul jätnud ta ühes mõnede teiste
hüllustajatega kohaliku rahwaga .umalaga
ja purjetanud raudruunal Tanpalnnl, knst
siis ühes pere ja kaaswendadcga ühele
sääl lähedal asuvale mäele asutatud suma
pilku ootama, mil Kristus tuleb ne.d ära
wiima sest kurjast ilmast, Ka Narmast olla
sinna mõned usuhullustajad sõimud, et ka
siit „ära minna". K. olla tuttavate vastu
seletanud, et kui viimnepäev seekord ei
tule siis lõpetab tema oma elu nm
patuses ilmas poomisega. K. on perekon
naisa. ,
Wirurannas, Kundas, surnud uhel mold
ril poeg paari-kolme nädala eest Pal
vevend aga pole mõtelnudki poja laipa
mulda sängitada, vaid oodanud juba paar
nädalat, mil Kristus tuleb, et siis pojaga
temale wastu astuda. Just kui wiimsepäe
va kiuste tunginud sellest loost aga hais
politsei ninna ja laip maeti ikkagi maha
kuna palvevennale aga seaduse wastu
eksimist 2-nädalase arrestiga meele tule
tatud".

haridusmaja.
Teisipäewal, 10. weebr. kell 9 õhtul
raamatukogu lugejate
üldkoosolek.
Päewakord: 1) Raamatukogu sõp
rade ringi asutamine. 2) Aiitme
sugused küsimused.

Kõikidel raamatukogu lugejatel on

ilmumine sunduslik.
Raamatukogu juhatus.

~ABaHTK)pHCT" .

Riiklik suur draamateaater
jiec~.

Rahvamaja
Päeva „MaKC h Mopau".
Õhtul .llasvß I".
Punane teaater.
Teaater mK)HBIX 3pHTejieÄ".
CKaneHa.

Muusikaline komöödia
.Mapaija."
Passash
ÄHpeKTOp".

Wastutaw toimetaja: A. Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Wastanije (end.

&X. Ullllvttg Snamens^uul.
9 nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, telef. — Wastu
wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimiSabinõud.

WiBW'-tMrQ7uÄx
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

tiiukti hiigemj»
lef. 180-58. WaStuwötm. kõikides spets,

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

V-mitel mt. ~
X: Mli»««' tripper f
hamb. ArStide kutsum. kodu.

TBnorpa<|)HH KoüHH-repH, «3A., hKaTepiranxpcKiiiiip. 87. JleHiHrpajcKHl ryöjur Jfc 2836.

rrTTTTTTTTTI
Sri|öi(iewaia.nSÄte
. lõike-, hamba-,

kurgu-, korva-, nina- ja suguhaigused.

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

LIIIIIIIIITI
M. vMn-mmeiMii
H» Witknn - Kolpakowa uuendas
vastuvõtmist: nõuanded ja abi raS

kejalgsetele,sünnitajatele, naistehaigu

lei. Ma 10. h°m«.kun! kella 7 õbt.
Trott«a>a U, frt. 7. Sisseliil n«.
raaduksest.

