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Haruldane palawus Argen
tiinias.
New-B o r g i st. 9. weeb. ~New-Bork
Herald" teatcb Buenos-Airesist, et üle
Argegentiinia'läks palavuse laine. 30 ini
mest said päikesepisted. Wäljaspool linna
on temperatuur Fahrenheiti järele 112
kraadi, linnas 100 kraadi.
..Maailma lõpp" Ameerikas.
Washingtonist, 9. weebr. „Maa
ilma lõpu" päewa ootel mitmes paigas
Ameerikas adwendistid lauldes ja palve
tega korraldasid ülisuuri meeleavaldusi.
Rahva kogumine oli niivõrd suur, et
politsei pidi tarvitusele võtma kõwen
datud abinõusid korra alalhoidmiseks.

Tuuletallamine
Amsterdamist, 9. weebr. Täna
oli Amsterdami Internatsionaali täide
saatva komitee istangujärgu viimane koos
olek. Arutati küsimust, missuguse seisukoha
peawad wõtma ametühisused Prantsus- ja
Saksamaa töösturite läbirääkimiste suhtes.
Mõned autoriteetsed isikud kinnitavad, et
need läbirääkimised ei olnud muud kui tuule
tallamine.
Kinnitati, et ametühisused ei suuda ta
kistada bloki loomist kodanluse kihtide wa
hel ja seepärast on wõitlus selle wastu
ilmaaegne. Tarwis pöörata tähelpanu ai
nult selle pääle, et see blokk ei rikuks töö
liste huvisid.
Waieluste tagajärjeks oli see, et waliti

kolmeliikmeline komitee, kes jälgib sünd
mustega käiku.
Inglise ia Wene tööliste liit on
kindel. '
Tuleb rõhutada, et Inglise saatkonna
poolt eila sisseantud resolutsioon oli ühel
häälel wastu wöetud Inglise ametühisuse
kongressi nõukogu poolt. Tähendatakse, et
parempoolsed otsustasid wiia resolutsiooni
konverentsi kokkukutsumise punkti, lootes, et

nõukogu ametühisused ei wõta sellest osa,
kuna Inglise ametühisused jätavad Jng
lise-Nõukogu komitee loomata.
Pahempoolsed on arvamisel, et Pu
naste Ametühisuste Internatsionaal wõib
wastu astuda nõukogu ametühisuste soo
vile ühineda Amsterdamiga ja osa võtta
konwerentsist.

Ükski terror ei suuda tööliste partei wöitu
takistada Jugo-Slaawias.
Sagreba linn walis sm. Raditshi.

Wiljaga sahkerduse palawil.
Pa x iisi st, 9. weebr. Kogu Prantsus
maa ajakirjandus on täidetud sõnumitega,
milles teatatakse wilja palawikusest, mis
valitseb ilmaturul ühenduses wiljahindade
alalise tõusmisega. Wiljapalawik on esile
toonud uue plahvatuse sahkerduse kiredes.
Uks Chikago wiljasahkerdajatest teenis kahe
päewa jooksul umbes 15 miljoni dollarit.
Sedasama näeme ka Londonis.

Wiinist, 9. weebr.- Jugo-Slaawias algasid skuptshina (parlamendi) wali
mised. Walitsus pani üle riigi maksma walju terrori kõigi wastasrinna parteide
wastu. Kõik era ja linnade vahelised telefoni ühendusid on lõpetatud, et wastaspar
teidel wõimalik ei oleks walimiskäigu järele walwada. Paljudes rajoonides on sõja
riistus kokkupõrkeid fascistide ja tööliste vahel.
Kroaatia vabariiklikul talupoegade parteil oli eriline edu Kroaatias. Raditsh
waliti Sagreba linna poolt. Tööliste-talupoegade liit sai üksikutes linnades suure
hulga hääli.
KmilmmMe mii Saksa iaiupoegade koagresjil.

Oled juut sissesõitu ei saa.
Lond o n i st, 9. weebr. Siseasjade
minister Hix wõttis wastu juutide saat
konna lord Rotschildiga eesotsas. Saat
kond palus kergendada juutidele Inglis
maale sissesõitu. Hix wastas, et ta ei wõi
lubada juutide sissesõitu Inglismaale, sest
omal on üle miljoni töötatöölisi, niisama
ci saa sissesõitwad juudid kuidagi moodi
kasulikud olla maale.
Hiinasse sõjariistu wedada ei
tohi.
Lond o n i st, 9. weebr. Hiina kodu
sõja pikaldase iseloomu tõttu tõstis Jng
lise wälisministeerium üles küsimuse, uuesti
ellu kutsuda 1919 a. kokkulepet, mis sisal
dab Hiinasse sõjariistade sisseveo keeldu,
kuni sääl pole kindlaks kujunenud wõim,
keda tunnistab kogu Hiinamaa. Inglismaa
sadamatesse anti telegraafiteel korraldu
sed, et mingisuguseid sõjariistu Hiina ei
lastaks.
Pahempoolse bloki tõsine nõgu.
Pariisist, 9. weebr. Prantsuse
kompartei häälekandja „Humanite" kriip
sutab alla pahempoolse bloki reaktsiiooni
list poliitikat Tunises, kus arreteeritakse ja
otsitakse läbi kommuniste. Ajaleht tähen
dab, et pärismaalaste streik Tunise lubja
ettewõtetes kannab puht majanduslist
iseloomu, nimelt nõutakse palga kõrgendust.
Kodanline ajakirjandus waletab, kirju
tab ajaleht, kui teatab, et walitsus leidis
sääl kommunistliku salanõu. Kommunistlik
partei ja unitaarne töökonföderatsioon
protesteeriwad aktiiwsete tegelaste arretee
rimise kohta, kellede süü seisab ainult selles,
et wiimased täitsid ametühisuste juhatajate
kohuseid, eesmärgiga kaitsta tööliste ma
janduslisi nõudmisi.
Prantsusmaale jõudwad mõned soldatid
on süüdi ainult selles, et nad lugesid
komnoorsoo lendlehti. Selle eest pandi
nad kartseri, niisama pandi sinna ka kom
munistliku noorsoo büroo.
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Kostantinopoilst, 9. weebr. Türgi
valitsus konfiskeeris kolme kõige suurema
Erecka panga varanduse.
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Telefonid: Toimetus 533-86, trükikodu 7- 171-41.

Berl i i n i st, 9. weebr. Saksenis Königswaldis oli wäikemajapidajate talu
poegade kongress. Kongress võttis, waatamata rahwuslaste püüetest oma isamaalist
resolutsiooni läbi wiia, kõik kommunistide resolutsioonid wastu. Kõnedega ülesastu
waid kommuniste wõeti kongressi poolt waimustusega wastu.

AMM tuöijotr m smml> ptrci
Sõber sõbrast maha ei jää.
Berliinist, 9. weebr. Preisi maa
päeva järeluurimisi kommisjon Barmati
asjus kuulas üle saadiku sotsiaaldemokraadi
Heilmanni, kes tunnistajana üles astus.
Heilmanni tunnistus kestis kaks ja pool
tundi ja oli täiesti oma sõbra Barmati
kaitseks.

Heilmann tutwuneö Barmatiga 1919 a.,
kui hakkas sõnumisaatjaks Hollandi sotsia
listlikule lehele „Forwards", mille asutami
seks Barmat andis 350.110 guldeni. Heil
mann tunnistas, et II Internatsionaali bü
roo asus Barmati majas.
Edasi teatas Heilmann, et Barmat sõitis
pääle Amsterdami konverentsi Berliini ja
viis ühe tähtsama Belgia poliitikeri kirja
president Ebertile. Barmat kutsuti kaks
korda presidendi juure, kuid pääle viimast
kokkusaamist Ebertiga sai Ebert mõnesugu
seid kompromiteerivaid teateid Barmatist ja
läbirääkimisel tarvitas tema sõna „juut".
Barmat tundis ennast haavatuna ja sellest
pääle hoidsid mõlemad kokkusaamisest eemale.

Barmati vahekorrast Eberti pojaga tea
tas Heilmann, et Eberti poeg kutsuti sot
fiaal-poliitilise kõne pidamiseks kõigile poole
Barmati ettevõtetel.
Kui algas Rotterdami sadamatööliste
streik, sõitis Barmat ühes Franz Krügeriga
ja weotööliste ühisuse esimehe Dehringiga
Hollandisse Saksamaa poolt ostetud kaupade
kättesaamiseks.

Heilmann teatas, et tema kunagi ei ole
ainustki penni saanud oma töö eest Bar
mati ühenduse rewisjoni-nõukogu kohal
olles. Rahalangemise ajajärgul sai tema
wõrdlemisi suurt sissetulekut Hollandi sot
siaaldemokraatide lehele „Forwards" kaas
töötamise eest, mida Barmat asutas.

Kommunist Stolti küsimuse pääle, kas sai
sotsiaaldemokraatide partei suuremaid sum
masid Barmatilt, tähendas Heilmann, et
15.000 marka anti „Köpenicker Volks
blattile."
Heilmanni algatusel andis Barmat Saksa
maa sotsiaaldemokraatidele 20.000 marka
valimiste kihutustööks 1924 aasta det
sembrikuul. Stolti küsimuse pääle tunnis
tab Heilmann, et Wels saatis 1924 aastal
Barmati salakirjaga Msc-Donaldi juure.
Igaüks sai oma osa

Sündmused Hiinas.
Lahingute lõppemisega Schanghai linna
ümbruses algas Hiinas nähtavasti aju
tine sõjaline waikus. Pärast vaherahu,
mis wäljakuulutati mõlemate waenuliste
leeride poolt 24. jaanuaril Hiina uue
aasta wastuwõtmise pühitsemiseks, haaras
Schanghai oma alla marschal Lu-Jun-Sjan,
kes oma vaenlased välja tõrjus. Lu-JunSjan oli Schanghai sõja kuberneriks kuni
oktoobrikuuni 1924 a., kus ta pidi esimest
korda andma linna ja põgenema Jaapani.
Lu-Jun-Sjan oli enne parte liikmeks, mis
tugenes Jaapani pääle ja oli Mukdeni
kuberneri Tsan-Tso-Lini poolehoidja.
Praegune ajutine Hiina walitsus, keda
toetab Jaapan, katsub üheltpoolt - nõrgen
dada üksikute kindralite mõju, kes walitse
wad prowintside üle mitmesuguste teede
kaudu, sellega wähendades nende wõimu
piire. Teiseltpoolt tuleb walitsusel lugeda
nende samade kindralite huvidega, kes teda
toetavad, iseäranis kahte kõige tugewamat
nendest Tshan-Zso-Lini ja Lu-JunSjani. Ajutine walitsus Hiinas kavatseb
kokkukutsuda konverentsi, riigi ümber moodus

tamiseks. Walitsus kavatses konwerentsi
koosseisu lasta ainult bürokraatiliste ja sõ
jaliste riigiaparaatide kõrgemaid kihte,
õpetatud eriteadlaisi neile lisaks kutsudes.
Hiina rahwusrewolutsioonilise liikumise
juhi Sun-Jat-Seni Pekingi kohalejõudmi
sega läks seisukord tõsisemaks, sest wii
mane nõudis, et konverentsile valimistest
võtaksid osa linna kodanlus, ülikoolid, töö
liste organisatsioonid ja põllumajanduse
ühisused.

Pääle seda nõudis ta, et sõjalised ja
rahalised küsimused -lükataks edasi ja
arutusele võetaks enam demokraatlised
konfliktid.

Praegusel walitsusel ei ole sugugi kaal
duwust anda riigi juhtimise küsimusi üld
rahwale otsustada ja jääb sellepärast ühen
duses Sun-Jat-Seni nõudmistega oota
wale seisukohale.

Sest arvatakse, et sõjariistus kokkupõr
gete puhul toetab Sun-Jat-Seni Pekingis
asuw kindral Fen-Ju-Sjan, kelle alla kuu
lub 50 tuhat sõjameest. Walitsus tahab
anda aega koondamiseks" enese
kahele liitlasele Tshan-Tso-Linile, kes asub
Mukdenis ja Lu-Jun-Sjanile Schang
hais.
Sun-Jat-Seni raske haigus lükkab
praeguse seisukorra küsimusi teadmata aja
pääle edasi.

Balti riikide salanõu S. R. W.
Liidu wastu.
Wars s a w i st, 9. weebr. Eesti wä
lisminister Pusta sõitu Warssawi seab
Poola ajakirjandus ühte ühise Balti rii
kide nõukoguwastalise wäerinna loomise

Berliinist, 9. weebr. Barmati
asja arutamisel Preisi maapäeva uurimis
kommisjonis annab „Berlineri Börsen
zeitung" täielise kirjelduse sellest äraostmise
süsteemist, mida toimis Barmat.
Eriti raskelt [ süüdistab leht sotsiaalde
mokraatide partei juhte, keskpartei saadikut
riigipäeval Lanze-Jägermanni ja endist
Saksamaa postiministert Höflet, kuna vii
mane olevat saanud 500 dollarit Mendel
sohni ja Eo kaudu.
Sotsialdemokraatliku saadiku Heilmanni
tütar, samuti ka Scheidemann suwitanud
Barmati kulul. Lõviosa altkäemaksudest
saanud Heilmann, Scheidemann, Baner,
Bisseke ja Wels.

eelnõuga.

„Tüse soowitaja"

kohtusse.

Pariisist, 9. weebr. Belgia sotsialist
Huysmans, Belgia parlmamendi saadik ja
2. Internatsionaali endine sekretäär seletas,
et ta ongi see sotsialist, kes soovitas Bar
mati Saksa preisidendile Ebertile. Nagu
teada, selgus Barmati asja uurimisel, et
teda soovitas Ebertüe üks tuntud Belgia
sotsialist.

Riia liua „töötab"
Pariisist, 9. weebr. Kõik Pariisi
ajalehed trükiwad ära mitte millegi pääle
põhjenewat telegrammi Riiast, milles tea
tatakse nagu oleks Prantsuse esitust Mosk
was riisutud.
Katse läks nurja.
Wars s a w i st, 9. weebr. Roones
lõppes 14 mässaja Protsess, keda taheti
anda sõjawäljakohtu alla. Wõimud püüd
sid süüaluseid panna harilikkude rööwlite
seisukorda, kuid kaitsjate energilisel tege
wusel läks katse nurja. Asi anti harilikku
Õhk on kuum.
Warssawist, 9. weebr. Wiimas
tel päewadel peeti Lodsis rida töötatöö
liste miitinguid. Töötatöölisi on Lodsi
raioonis kuni 40 tuhat. Miitingud ae
takse laiali politsei poolt. Õhk on Lodsis
kaunis põnew.

2
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Asjata pingutused.

Waielus, mis neil päewil Amsterdami
Internatsionaali täidesaatwas komitees oli
ametühisuste ühtlustamise küsimuses, ühen
duses Inglise trade-unioonide saatkonna
ettepanekuga läbirääkimisele kutsuda Wene
ametühisusi, kujutab enesest haruldast hu
witust. See näitab ümberlükkamata, et
Amsterdami parempoolne tiiw on otsusta
nud kõike jõudu kokku wõtta, et takistada
järjest kaswawat mitmesuguste woolude
tööliste kokkulepet. Isegi kõige wihasem
töölisteklassi waenlane ei oleks suutnud
niisuguse visadusega ja leidlikkusega takis
tusi seada ametühisusliku liikumise ühtlus
tamisest, nagu seda teewad II Jnternat
sionaali juhid.
Mida panid inglased ette? kokku
koguneda Wene esitajatega ilma esialgsete
tingimusteta ning wälja selgitada ühise
ametühisusliku liikumise loomise wõimalust.
See inglaste ettepanek oli maksimaalselt
loiaalne selle organisatsiooni wastu, kuhu
nad kuuluwad ja kui Amsterdami Inter
natsionaali parempoolne tiiw päewas 5
minutitki mõtleks tööliste huwide pääle,
siis oleks ta selle ettepaneku wastu wõt
nud. Kuid asi seisab selles, et ta on pää
miselt sellega tegewuses, et ära hoida töö
liste hulkade liikumist pahemale poole ja
kindlustada kogu jõuga ..harmooniumi" töö
ja kapitaali wahel, mis rebeneb kõigist
õmblustest, isegi kõigis „hääs korras" ole
wates riikides.
Amsterdami Internatsionaali parema
tiiwa esitajad on walmis andeks andma
oma seltsimeestele kõik, isegi altkäemaksu
wõtmist spekulantidelt, selles asjas on
õige iseloomustavad spekulantide Barma
tide ühendused Saksa sotsiaal-demokraati
dega, kuid nad ei anna oma kollektiivi
liikmetele kunagi andeks Läänes S. N. W.
Liidust liikuwate lastejuttude üwberlükka
mist. Oli ju II ja Amsterdami Inter
natsionaali juhtivate tegelaste tegevus
kogu nende wõitlus hulkade rewolutsioni
seerimise wastu sellele rajatud, et sotsiaalne
revolutsioon on Wenemaa töörahwa hu
katusele wiinud. Ja korraga tuleb Inglise
trade-unioonide saatkond, nende hulgas
Amsterdami Internatsionaali esimees ja
teeb lõpu wähemlaste luulelugudele S. N.
W. Liidust.
Siit ka soov maksku mis maksab
takistada Inglise Wene lähenemist, siit
lihtne ja kategooriline loobumine ka mitte
ametlikust läbirääkimise pidamisest Wene
ametühisuste esitajatega.

Amsterdami Internatsionaali otsus ei
kujuta enesest midagi ootamatut, selle jä
rele kuipalju otsustada wõib waieluste lü
hikesest aruandest. Inglise saatkond oli
täiesti eraldatud. Bromlcy äärmiselt ette
waatlik resolutsioon sai poolt 6 häält ja
wastu 13, kuid ka Udeghesti resolutsioon
.mittekorralikkudest" wenelastest ei läinud
läbi. Lõppude-löpuks wõeti wastu Hol
landi esitaja ettepanek, et Amsterdami
Internatsionaal on walmis Wene amet
ühisustega läbirääkimisi pidama, „kui üle
wenemaaline ametühisuste kesknõukogu nõus

olekut awaldab Amsterdami Jnternatsio
naali astumiseks".
Wana Amsterdami harjumuse järele
tegi Amsterdami Internatsionaal näo,
nagu annaks ta järele, wisates üle parda
mõned tugewad sõnad, kuid tegelikult te
rawnedes weel rohkem endist poliitilist
seisukorda.

Tõepoolest, mis tähendab Stenheisi re
solutsioon? Kui ülevenemaaline ameti
ühisuste kesknõukogu awaldab soowi Ams
terdami Internatsionaali astumiseks, mil
leks siis üldse läbirääkimisi pidada? Mis
tähendab edasi see ülewenemaalise ameti
ühtsuse esialgne teadaanne? Tunnistada
õigeks Amsterdami Internatsionaali seisu
kohi, tunnistada resolutsiooni, mille wälja
töötamisest ülevenemaaline ametiühisuse
nõukogu osa ei võtnud? Selles suhtes
ei ole ülevenemaalisel ametiühisuse nõu.
kogul mitte ükskord seletusi olnud Amster
dami Internatsionaaliga. Rea dokumen
tides on nõukogude ametiühisused alla
kriipsutanud, et esialgsete tingimuste ja
ultimaatumi ülesseadmine kaotab igasuguse
mõiste nõupidamiseks, sest Amsterdami
Internatsionaali ja ülewenemaalise ameti
ühisuste kesknõukogu ühine konwerents
peab nimelt ühinemise metoodid ja abi
nõud leidma.
Kuidas saab aga see konwerents neid
tingimusi ära määrata, kui üls pooltest
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Tlims M koliilkkiilgiie lüiiiiituo.
Sm. Sinowjewi ettekanne W.K.P. keskkomitee tegewusest
Leningradi kvberm. partei konwerentftl 26. jaan. 1925 a.
(Järg).
Küla.
Silmad küla poole.
Seltsimehed, ettekande eelmises osas
andsin ma seletuse meie rahvusvahelise
olukorra kohta. Siit läheneme otseteed
hüüdsõna juure: .Silmad küla poole!"
Selles hüüdsõnas pole loomulikult midagi
põhimõtteliselt uut võrreldes „liite" hüüd
sõnaga. Kõik selles küsimuses põhimõtteline
ja päämine oia on öeldud ära juba vare
malt sm. Lenini poolt. Meie lähem üles
anne seisab selles, et osata 1925 a., meie
praeguses rahvusvahelises ja majandus
lises ollukorras osata seda liite hüüd
sõna teostada tegelikus elus.
Ma ei hakka siin peenelt ettetooma hüüd
sõna „silmad küla pole" sisu. Ma mõtlen,
et paljud teie seast lugesid minu hiljutist
kirjatööd sille küsimuse kohta. See hüüd
sõna on võetud tõsiselt, kauaks ajaks ja
igavesti. Tuletage meele, kuidas sm. Lenin
kujutas meile sarnast väljavaadet, tööstus
töölsi tõmmata põllutööstuse juure, kujutas
meile nii kui Marxi väljavaadet, linna
ja maa vastolude ärakaotamise kohta. Ai
nult siis järgneb sotsialismi võit, sest ras
ketööstuse kasv, millest ripub ära tööliste
klassi diktatuur, on paratamatalt seotud
talupoja turunõuete kasvuga.
Kas rahwuswaheline olukord wiib
meid hüüdsõna «silmad küla poole",
juure.
Lõpuks, rahvusvaheline olukord läheb
sama teed mööda, millist ettenäitab see
hüüdsõna. Uue sõja võimalused imperialistide

poolt meie wastu on täiesti reaalsed. Selle
sõjd tagajärg, kui ta meile kaela määritakse
otsustatakse ära nelja jfaktori läbi: 1) kui
wõrd oskame oma maa majandust ja
kultuuri tõsta, 2) kuivõrd tugev on meie
liitlane (s. o. vastase töölisteklass) vastase
sektorites ja sõjalistel seisukohtadel ülejäe
nud wiiskuuendikus kodanlises ilmas,
3) kuivõrd valmib Hommikumaa imperia
listide wastu .ja 4) kuivõrd tugev on
sõjasilmapilgul töölisteklassi ja talupoegade
liit meie maal. Eriti selge.on see meie
uue sõjaväe ehituse alal. sest sõjakäigu
otsustab talupoeg, otsustab tema meeleolu.
Seltsimehed, mitme aasta pääle ettewaadaUs võime öelda, et kui oskame tarvitada
tuleb enne temale kaelamääritud ultimaa.
tumiga? Stenheisi kompromisliku resolutfi
ooni ülesandeks ei ole mitte ainult nurja
ajada ühtlust, waid nurja ajada ka igasugu
sed läbirääkimised selle ühtluse suhtes, seepä

rast karjubki kogu kodanlik ajakirjandus
juba Amsterdami Internatsionaali uuest
„woümst". Kuid see wõit wõib tõepoo
lest olla ka Phirruse wõiduks, kui Ams
terdami Internatsionaalis eneses selle
wastu juba üks kolmandik oli. Massides
on jõu wahekord kahtlemata teistsugune.
Tuleks kahelda, kas Amaterdami Inter
natsionaal saaks kahte kolmandikku hääli,
kui ta selles küsimuses hääletuse toime
paneks tööliste hulkade seas. Kuid wäge
wad demokraadid Amsterdami Jnternat
sionaalist ei julge kunagi tööliste käest
nende arwamist järele küsida: nad jatka
wad tööliste seljataga ametiühisuse üht
luse saboteerimist wiimase wõimaluseni.
Kuid waatamata wastuwõetud otsuse
iseloomu pääle, on Amsterdami Jnternat
sionaali täidesaatwa komitee wiimane is
tang kahtlemata suureks sammuks ameti
ühisuste ühinemise teel. Amsterdami Jn
ternatsionaali parempoolsete olluste katse
taltsutada Inglile ametiühisuste esitajaid,
ei õnnestanud. Parempoolne tiiw oli sun
nitud oma seisukohta wastu seadma pahem
poolsele tiiwale ja näitama awalikult, et
ta ühinemise wastu on. Sellega seadis ta
ennast wastollu oma liikmete suure ena
musega. Enamus Amsterdami Jnternatsio
naali kuuluwatest töölistest püüawad üht
luse poole, tahawad ühineda Profinterniga.
Ei wõi silmapilgukski kahelda, et nad
saawutawad selle ühtluse, ükskõik missu
guste kawalate resolutsioonidega Amster
dami Internatsionaali ladwad seda ka
takistada ei püüaks.
A. L o s o w s k i.

õiget leninistlikku joont talupoja küsimuses,
siis wõime luua sarnase olukorra, kui meie
pääle langeb vaenlane kogu küla, tõlk
kui üks mees astub meie lipu alla.
Elawa, Praktilise tegewuse juure!
Töö juure!
Seltsimehed, peame meeles pidama, et
talupojale ei tohi lubada seda, mida täita
ei saa. Talupoeg on realist. Ta loeb seda
jaburdajaks, kes palju lubab ja midagi ei
tee. 50 protsenti otsustatakse ära nüüd
sitsi, hobuseraua, tuletikkude ja petroleumi
hindadega. Kuid ühes sellega on täiesti
selge, kui tahame olla enamlased, kui tahame

walmis olla tulevasteks heitlusteks, kui
tahame neis heitlustes võita rahvuswahe
list kodanlust, peame tarvitama hüüdsõna
„silmad küla poole", mitte kui agitatsiooni
hüüdsõna, vaid kui leninistliku poliitika
süsteemi. Meie peame püüdma selle poole,
et meil kohtadel oleks aus, karske ja äraost
mata nõukoguwõim. Meie peame ja võime
tõmmata nõukogutööle parteituid talupoegi.
Seltsimehed, linna elu-olus oleme edasi
jõudnud. Tööliste tööpalk kasvab. Töö
liste eluruumide ehitamises oleme ka enam
vähem paigalt nihkunud. Selleks oleme
annud esimesed 25 miljoni. Muidugi on
weel halbtusi palju. Tööliste juures on
weel palju vaesust. Kuid meie liigume
ikka edasi. Kooperatsioon kasvab... Kuid,
seltsimehed, on tarwis, et kõik need alad
tõuseks ka külas. Waja talumehele anda
vähegi paremat rahvakooli, vähegi kõlbu
likke külaarste, vähegi kohasemat nõukogu
walitsust kohtadel. Hiljuti lõppenud kooli
õpetajate kongressil on määratu sümptoo
miline tähtsus. Ta oleks olnud mitte wõi
malik kolm aastat tagasi, kuid oli võimalik
nüüd. See näitab selgemalt kui selgelt,
millised määratud võimalused avanevad
meie ees külas. Nii siis, seltsimehed, on waja
külamehe juure minna ilma suurustamiseta,
üleliigse sõnadeta, demagoogiata ja deklarat
fioonideta, otse töölise moodi, ja nii et ta
tunneks, et tööline ja tema partei jõudu
mööda aitavad ja on walmis aitama terve
rea aastate vältel kohendada oma majapi
damist ja elujärge. Seda peab tegema tin
gimata.

Küla Peab tunnistama Proletariaadi
diktatuuri oma jaoks kõige kasuliku
maks wöimuks.
Et tdölisteklass on revolutsiooni hege
moon, tema peremees, alusjõud, on meile
kõigile aabitsatõeks. Ta on selleks seepärast,
et wiia oma järele laia talupoegade massi.
Töölisteklass peab oskama aidata talupoja
majapidamist. Ta aitas küla kodusõja ajal,
ta aitas teda, rahvusvahelist
olukorda, vabastades teda ülejõukäiwatest
tsaari võlgadest, ta peab aitama nüüd küla
majandust lahendada, et meie külamees üt
leks. et meie valitsus on kõige kasulikum
majandvlikus suhtes. Selles, seltsimehed,
seisab küsimus.

See küsimus langeb laiali terve rea väi
kesteks praktilisteks küsimusteks, eriliselt-'—
kooperatsiooni suhtes. Lähemal parteikon
werentsil saab kooperatsiooni küsimus olema

nähtavasti pääküfimuseks. Poliitbüroos meie
valmistame juba selle vastu. Waja on
külas läbi wiia tõelist wabat liikmeks astu
mist ja tõelist valitavust. Waja on tõm
mata talupoega kooperatsiooni. Kuid meie
ette tõusevad ka rida muid küsimusi.
Meie Peame seisma kindlalt leni
«istlikul alusel.
Kuid meil on praegu tarwis omandada
päämist joont, et asusime awalikult ja lä
hedalt tarwituse juure pöörata silmad küla
poole. Peame mõistma, et siin pole tege
mist agitaatorliste fraasedega, peame mõistma,

et midagi pole pääle hakata palja luba
mistega, aga on tarwis tegutseda nii kui
das seda peawad tegutsema kommunistid.
Niisama peame otsustama löögi andma
Trotski lähema poolehoidja Preobrashenski
sarnastete isikutele, kes arwawad, et talu
rahwas on meile asumaaks. Niimoodi
seltsimehed, rewolutsioonis wõitu ei saa.
Sada Chamberlaini ei tee meile nii palju
kahju kui meie „oma" kolm tarkpääd, kui
neile anname wõimaluse kõneleda meie
partei nimel talupoegadega.

Kui talupoeg tõesti aimab, et partei ja
töölisklass waatawad tema kui „asumaa"
pääle, siis leiab ta teed üle meie pääde
ühinemiseks umpmaniga ja wäljamaa ka
pitalistidega. See on lihtne. ajal on
see aga lihtsam lihtsamast. Waadata talu
poegade kui asumaa pääle, tähendab seda,
et kaotada rewolutsiooni ning jääda lam
seisukorda. Kuid seda meie ei luba seits
mendal rewolutsiooni aastal. Meil on
waja elawat wahekorda luua talupoegade
ja tööliste wahel
Lenin ei kõnelenud, et meie peaksime
walimistes töölistega üheõigusliseks tegema
umpmani, kuid ta kõneles, et seda peame
tegema talupoegade suhtes.
Partei juhtimast osast.
Jljitsh partei osast.
Oma ettekande lõpuosas tahaksin pea
tada meie partei juhtiwa osa juures prae
guses olukorras. Kõik, mis ülal tähenda
tud, wõime teostada ainult sel juhtumisel,
kui partei juhtiw osa on ühtlane ja kõwe
neb ikka rohkem ja rohkem. Oma hilja
aegu tagasi trükist tulnud kirjatöös tõin
ette wäljawõtte Lenini kirjatööde kogust.
Ma loen ta teile ette, sest ta valgustab
selgelt seda küsimust. W. J. Lenin kõneles
1921 a.: .
Peame silmas pidama partei juh
tiwat osa . . . Peame teadma ja
meeles pidama, et kogu nõukogude
juriidiline ja faktiline konstitutsioon
selle pääle, et partei kõik parandab,
määrab ja ehitab ühe põhimõtte jä
rele, et proletariaadiga ühinenud
kommunistlised elemendid wõiksid
läbiimbuda, seda proletariaati oma
waimuga, heita oma alla, vabastada
kodanlisest pettusest. Meil ei tohi olla
põhimõttelisi kahtlusi selle juures,
mis p?ab olema kommunistliku partei
valitsev osa . . . Igaüks (meist)
kuulub parteisse, kes walitseb, kes
juhib kogu riiki nõukogude We
nemaa üleilmliku võitlusega kodanlise
korra wastu. Ta on wöitlewa klassi
ja partei "sitajaks, kes walitseb ja
peab walitsema määratu riigiapa
raadi üle.
Siin seisab siis leninismi seisukoha wõti
selles küsimuses. Selles küsimuses juhtu
wad ette segadused. Trotskism on waenu
line partei walitsewa osa wastu. Wäikeko.
danlus toetab Trotskit seepärast, et teab:
„Ma ei mõista kõiki pernamentse r:wo
lutsiooni peensuseid, mind huwitab wähe
plaani küsimus. 1923 a. oktoobri küsimus
Saksamaal ja 1917 a., kuid ühte tean,
kui kõik läheb Trotski järele, siis partei
saaks kaugemale kihutatud riigiaparaadist."
Seda teab iga wäikekodanlane ja seepärast
hindab ta trotskismi. Kuid muu seas sel
les partei juhtiwa osa küsimuses on wan
kumata leninismi päämised alused, on
enamluse kõigi komando kõrguste komando
kõrgus, on kõigi asjade arusaamise päämi
seks wõtmeks. (Järgneb).
kodanluse maalt.
FasciStid ajalehte rüüstamas.
Roomast, 6. weebr. Triestis tungi
sid 150 sascisti ajalehe „Llberte" toime
tusse ja rüüstasid ära. Selles ajalehes
trükiti hilja aja eest rida kirjatükke Mus
solini wastu.
WSmmide kallaletungimine.
Warssawist, 6. weebr. Politsei tun
gis nahatööliste ametühisuse maja pääle,
just sel ajal, mil sääl peeti ametühisuse
liikmete koosolekut ja arreteeris kõik 120
koosolejat. Politsei terror teeb täiesti wõi
mataks ametühisuse töö, sest ametühisustele
kallaletungimised tihenewad.

SSjaliiik kommunistide wastu.
Wltnist, 7. weebr. Tsankowi wa
litsus kavatseb teha karmimaks riigikaitse
seadust kommunistide körwaldamisega
kõigist walimise organisatsioonidest.
Blum teenib Herrioti usaldust.
Pari i s i st, 9. weebr. Sotsialistliku
partei kongressil Grenoblis, Blum näitas,
et partei peab ka edaspidi toetama Her
rioti walitsust ning nõudis, et kongress
kiidaks hääks parlamendi rühma tegewuse.
Blum awaldas lootust, et lähedal on
pciew, mil sotsialismi wõib wastupanna
teistele wooludele. Kuid Blumi sõnade
järele pole waja kiirendada sündmusi enne
aegselt ja ära ütelda koostöötamisest.

Nõukogude maalt.
Walge Wene S N Wabariigis uus
konstitutsiooni (põhiseaduse) kawaWalge-Wene kesktäidesaatwa komitee is
tang vaatas läbi Walge-Wene uue põhi
seaduse kava, mida antakse lähema nõu
kogude kongressile kinnitamiseks. Uus põhi
seadus detaliseerib ja süstematiseerib nõu
kogude valitsuse pää põhimõtted ja kõik
muutused viimase 6 aasta vältel, mis on
uues põhiseaduses koondatud ühte kind
lasse süsteemi. Põhjalikult on läbitöötatud
Walge-Wene nõukogude majanduslik struk
tuur.
Põhiseadusesse on sisseviidud punkt,
mis ära määrab rahvusvähemuste õigu
sed, kes asuvad Walges-Wenes. Eriline
punkt määrab ära vahekorra S. N. W.
Liiduga. Selles punktis räägitakse, et
Walge-Wene S. N. Wabariik põhjeneks
kindla töörahva tahte pääle, wabatahtli
kult liitub S. N. Wabarägi Liiduga,
kusjuures jättes enesele õiguse wabataht
tikult Liidust välja astuda. Põhiseaduses
on detaalselt Väljatöötatud kõrgemate
Walge-Wene S. N. Wabariigi valitsuse
keskorgaanide õigused, kohustused ja üles
anded, on kindlaks määratud vahekord
kommissariaatide vahel, niisama on ka
põhjalikult välja töötatud nõukogude va
litsuse süsteem kohtadel, valijate õiguste
ja valimiste õiguste süsteem ja lõpuks
sisaldavad punktid riigi vapi, lipu ja
päälinna kohta.
Raua ja Marieni sulatisahju
käimapanek.
Dneprowski metallurgia tehases tehtakse
ettevalmistusi leise raua ja Marteni ahju
käimapanemiseks. Remonteeritakse gaasige
neraator, kraanid ja tehase raudteed. Sea
takse üles mootorid.
„Jugostali" poole on pööratud ette
panekuga tagasi anda tehasele kraan, mis
ära võeti tehase seismise ajal.
100 protsenti
Kriworoschki Kominterni nimelises kae
wanduses on väljatöötatud detsembrikuul
1924 a. 1.514 000 puuda rauamulda, s.
o. täidetud 100% ülesandest.
Torude walmistamiue.
Jekaterinoslawis „K. Liebknechti" nime
lises tehases pannakse lähemal ajal käima
torudewalmistamise osakond, mis valmis
tab 40.000 puuda valmis torusid kuus.
See torude osakond on S. N. W. Liidus
esimene, mis varustati Bribe süsteemi
liste pinkidega.
Uus elektrijaamWeebruarikuu keskpaigas lõpetatakse
Dooni basseinis tugevajõulise .Oktoobri
revolutsiooni" nimelise elektrijaama ehita
mine Krimoroschki kaevanduse ringkonnas.
Jaam varustab elektri energiaga terwe
rea kaevandusi ja vähendab rauamulla
hinda.
Wiljade seisukord.
W. S. F. N. W. põllumajanduse rahwa
kommissari abi sm. Swiderski andis aru
kommisjoni tegevusest, kes wõitleb wilja
ikalduste ja selle tagajärgede wastu. Aru
andja näitas, et sügisene wiljakülw läks
hästi. Esialgsete arwude järele suurenes
taliwiljade külwipind üksikutes raioonides
läinud aastaga wõrreldes umbes l 8 prots.
Taliwiljade seisukord ei ole praegusel
ajal kindel: on tundemärke, mis näitawad,
et taliwiljade seisukord ei ole igal pool
rahuloldaw. Kohati tuleb taliwisia all ole
wad põllud kewadel ümber künda. Selleks
on tingimata riigi abi tarwis. Praegusel
ajal algab kevadise külmi hooaeg. Seem
newilja kokkuostmise ja kohaletoimetamisga
on asi hää. Terwe rea kohtades on seem
wili juba kohale toimetatud ja talupoega
dele ära jaotatud, mille tõttu sääl talu
poegade meeleolu tuntavalt on tõusnud.
Traktorite hoogtöö künni suhtes on täi
detud 70 prots. Tähendades kariloomade
kaitse ja ühiskondlikkude tööde tagajärgede
pääle, näitab aruandja veel, et viljaikal
duse kubermangudes on elanikud viljaga
varustatud ja lastele abi antud. Lõpuks
tähendab aruandja: „Mina näitasin juba
tarviduse pääle, et osa põlde tuleb ümber
külida, milleks läheb tarwis vähemalt 2
ja pool miljoni rubla. Kiud see ei ole ai
nuke kulu, mis meil ees seisab. Praegu
töötab eriline kommisjon, kes arvab välja,
kui palju tuleb veel kõrvalt abi anda.
Selgus, et tuleb veel lisaks assigneerida
2 miljoni rubla".
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Prantsuse saadik sm. Rökowi jutulS. N. W. Liidu rahwakommissaride nõu
kogu esimees sm. Rõkow wõtis jutule
Prantsuse saadiku Herbette ja neil oli pi
kem läbirääkimine.
Küla kirjasaatjate üleliiduline
kongress.
„Krestjanskaja Gaseta" kutsub 10. märt
siks üleliidulise külakirjasaatjate kongressi
kokku. Kongressi päevakorras on tähtsad
küsimused küla poliitikast ja külakirjasaat
jäte organiseerimiseks. Aruandjateks on kut
sutud smd Sinowjew, Rõkow, Stalin,
Krupskaja, Sokolnikow ja teised.
Autasu mootorweduri ehitajatele.
Kõrgem rahvamajanduse nõukogu pa
neb ette esimese Wene mootorweduri
„Hackeli" ehitajatele autasuks määrata
4000 rubla. Metalltööstuse pääwalitsus
toetab seda ettepanekut.
J!f. 5 "« II !..i fc.

Esimene üheröopaline rtppuw raud
tee S- N, W Liidus.
A.eeoe raywarommtsianaal topems Poyza
raudteel Wologda lähedal esimese üheröö
palise rippuva raudtee ehitamise Wene
ülesleidja Dikanski süsteemi järele. Raud
tee on 12 wersta pikk. Rippuval raud
teel on suured paremused kitsarööpalise
raudteega wõrreldes, eriti odavuse poolest.
•i
Rewolutsiooni muuseum Ukrainas
Ukraina täidesaatev komitee otsustas
Harkovis olevat partei ajaloowäljanäituft
muuta revolutsiooni muuseumiks. Tarvi
lised abinõud antakse selleks.
„Lenini tiinud".
Ufa kubermangu Birski kontoni was
tastiku abiande komiteed tülisid läinud
aastal 198 „Lenini tiinu" põldu. Kogu
saak neilt tiinudelt läheb Lenini nimeliste
raamatukogude ja lugemislaudade hääks
wastastiku abiandmise komiteede juures.
Talupoeg ülesleidja.
Kiievi kubermangu talupoeg Ivan Ru
din leidis üles isesuguse tangude jahva
taja, mis täidab ühtlasi tuulutusmasina,
veski ja tangude jahvatuse aparaadi aset.
See leidus mängib suurt osa kollektiivses
majapidamises.
i

Abiraha Permi ülikoolile
Oblasti täidesaatev komitee määras
Permi ülikoolile abirahaks 1726 rubla.
WalgeWene keeles
Rahvaliku poliitika kommisjonile Wii
tebstis tehti ülesandeks wäljatöötada plaan,
kuigas Walge-Wene keel maksma panna
kõigis asutustes 8. oktoobrirevolutsiooni
aastapäevaks.
Tööle külasse.
Rjäsani kubermangu komitee mobilisee
ris 19 vastutavat tegelast tööle külasse.
Mobiliseeritute hulgas on ka kubermangu
täidesaatwa komitee esimees.

Wütebskis mobiliseeriti maatööle 32
vastutavat töölist, nende hulgas ring
konna täidesaatwa komitee esimees, W.K.P.
ringkonna komitee sekretäär ja mitmed
nõukogude asutuste juhatajad.
Teheranist Bakusse aeroplaanilNeil päiwil jõudis Teheranist Bakusse
aeroplaanil S. N. W. Liidu esitaja Persias
sm. Schumjatskj. Sõidu otstarbe on
Persiaga kauplemise nõupidamine.
20.000 maapagulast tulewad
tagasiKrimmi täidesaatwa komitee presiidium
otsustas omalt poolt toetada 20.000
Krimmi talaari maapagulase Bulgaariast
ja Rumeeniast tagasitulekut. Tagasisõitja
tele talaaridele broneeriti maad 100.000
tiinu.
Siberi raadi ofitseerimine.
Nõrgawoolu tehaste üleliiduline trust
sai tellimise posti rahwakommissariaadilt
walmistada neli suurejõulist raadiojaama
Siberi jõgede Obi, Jenissei ja Leena bas
seinide raadiofitseerimiseks. Pääle selle
saadi tellimine kolme suure wastuwõtu
jaama ehitamiseks Siberi linnadesse.
Raadio teaduslikuks sidemeks
Leningradi ja Omski wahel
Nõrgawoolu tehaste üleliiduline trust
saatis juurejõulise raadiovastuvõtja Siberi
põllumajanduse akadeemia astronoomilisele
kabinetile Omskis. See wastuwõtte apa
raat saab otsekoheseks sidemepidajaks Si
beri põlluteaduslikule akadeemiale Lenin
gradi teaduslikkude asutustega.

Eestlased S. N. W. Liidus.

Liigume meiegi.
(Koschki walla Eesti asundusest, Samaara kub.)
Asunikud hakkavad huvi tundma nöukoguwalitsuse tegevusest, põllumajanduse
paremale järjele tõstmisest, ajakirjanduse tähtsusest jne.
29. jaan. korraldasid mõned ärksamad
seltsimehed Lohuküla koolisaalis kõneõhtu,
kusi kaunis koguke talupoegi osa võtsid.
Mitmed sm. astuvad üles. Peetakse õige
kõnesid. Selgitatakse talupoegade

wastastiku toetuskomitee tähtsust, kui pää
tegurit meie viletsast majapidamise pääse
misest, ajalehe vajadusest ja selle sõprade
ringi organiseerimisest. Arutatakse' koopera
tiivi, piimatööstuse Jjja veski avamisest.
Toodakse esile mõned asunduse varjuküljed,
nagu joomine, pitspallid (apkad) jm.
Trumbatakse ka keskwalitsust, kes samo
gonni hävitada püüab, kuid säälsamas
joodab rahvast oma „gorkaga" ja õllega,
mis käia risti wsstu töölis-talupoja põhi
mõttele. Tehtakse kirjasaatjale kohuseks
„Edasi" toimetusest järele pärida: „Mts
sihiga valmistab valitsus alkoholilisi

jookist?" (Waata sm. Rõkowr seletus
„Edasts" nr. 24. Toim.).
Ajalehe vähest tellimist põhjendataks
raha puudusega kehva aasta tagajärjel.
Ajalehe sõprade ringi kirjutavad sisse 6
seltsimeest, kellest valitakse 3-liikmeline
büroo ehk jubatus. Büroole tehtakse üles
andeks luua kõige kindiam side „Edasiga"
ja mõne Wene lehega ning asutada koba
pääl abi" osakond, kuhu igaüks
abisaamiseks võiks pöörata.
Otsustatakse sarnaseid kõneõhtuid korral
dada vähemalt kord nädalas, kus vabalt
arutatakse ilmapoliitikat, valitsuse ja oma
elu häid ning halbu küigi, ajalehtede ette
lugemisi jne.

Asunikud! Edasi selles sihis. Õiglane
avalik arvustus. Warmuwalgustus olgu
meie lipukirjaks. G. W,

Sammume kindlalt edasi.
(Ostrowenko asundus. Luuga kreis. Leningradi kub.).
Asuniku majapidamine kosub. Tuntakse suurt huwi kultuurharidusliku töö wastu.
Igalt poolt kirjutatakse palju, kuid meilt
ei sõnagi. Näeb nii, kui oleks meie maa
alla kadunud. Asi ei ole sugugi nii. Ka
meie elame ja töötame jõudumööda nii
mitmelgi alal.
Rasket ilma- ja kodusõja ajajärku üle
elades, sai meie majapidamine, nii kui igal
pool, kõvasti vapustatud. Nüüd, kusnõu
koguderiigi majandus üldiselt tõuseb, hak
kab ka asunikkude, majapidamine kosuma.
Põllupidamises kaob endine kolmepõllu
süsteem ja asemele astub viie- ja kuue-põl
lupidamine. Suurt edu on ka karjakaswa
tamises märgata. Tõuseb sarvloomade arv
jne. Maks, mis sel aastal enam kesktalu
poja pääle langes, mille hulka enamjagu
kõik eestlased kuuluvad, on asunikud kõik
õigeks ajaks ära maksta jõudnud.
Ka kultuurlises tegevuses jõuame väik
sel viisil edasi. Kool töötab 40 lapsega
ja õhtukool täiskasvanud wähekirjaoska
jatele 20 õpilasega. Wõib oletada, et
mõne aasta pärast asunduses enam ühtegi
kirjaoskamatut ei leidu. Kooliruumid on
küll väikesed, kuid sellest loodame üle saa
da. Asunikud veavad palke ja saevad
laudu, nii võib loota, et pooleli ehitatud
hoonest tuleval suvel uus ja ruumikas
koolimaja valmis saab.

Punases nurgas töötavad kooliõpetaja
sm. Kuke energilise tegevuse tõttu mitme
sugused ringid, nagu: kirjanduse, näite,
laulu ja muusika ringid. Ka ajalehe sõp
rade kolmik ei puudu, mille esimehest sm.
Piirist ja tema abilistest õige palju jääme
ootama. Poliitring, kui kõige tähtsam, sei
sab vastava juhataja puudusel. Lugemise
laual on see puudus, et vähe eestikeel
set kirjandust on. Palju vanemaid asunikke
ei suuda venekeelsest kirjandusest täielikult
aru saada.
Punasel nurgal ilmub kord kuus oma
häälekandja „Walgustaja", kus enam põl
lumajanduslikke küsimusi ja noorte elu kä
sitatakse. Wiimases numbris, kus kõvasti
samagonni pruulijaid piitsutati, meeldis
see nii mõne samagonni ninale, et ta le
hest kõige parema tüki välja lõikas ja
omale kodu mälestuseks viis. Ei oleks
tarwis mitte nii ahne olla. Ka teised ta
hawad hääd asja lugeda.
Usuhullustusest on asundus päris kai
neks jäänud. Nõnda ei ole Paljal palju
toetust loota.
Organiseerimisel on lühikesajalised põl
lumajanduse kursused. Teevad asunikud
selle läbi, siis on järgmine samm piima
ühisuse asutamine. Asunik.

Wöörastaw nähtus
(Wruuda asundus, King. kr., Leningr. kub.)

uskuda. Nõukoguwalitsus ei püsi mitte
.jumala armust", vaid tööliste ja talupoe

Meie klubi tegi 31. jaanuaril s. a. välja
sõidu 8 wersta kaugusel asuvasse .Terpi
litta" klubisse.
Väljastpoolt on klubi ruumid kaunis ke
nad, kuid seestpoolt oli klubi saal õudne just
kui kirik. Seinad tühjad, kus ainult paar
plakaati. Teised toad, nagu .grimmeeri
mise ruum" ja teised prahti täis.
Ettekanded näitelaval läksid täiesti korda.
Tantsu ajal oli kohe märgata .nõrga
jalgadega" inimesi. Katsuti isegi kakelusega
algust teha. Isegi kohaliku noorte ühingu
liikmed olid paraja .auru" pähe wõtnud.
Kodu poole sõites mõtlesin, kas tõesti
noored ja iseäranis noorte ühingu liikmed
ei suuda sarnaste ebanähtustega võidelda.
.Mina".
Saatke .Prohwet' asundusest
minema.
(Tarjano asundus, Luuga kr., Leningr. kub.)
Siin elab keegi endine „papp" J. Uisk,
kes „ettekuulutaja" osa mängib. Aastat
kaks tagasi kuulutas ta nõukoguwalitsuse ja
kommunistide peatset lõppu. Et aga see
.lõpp" tulemata jäi, kuulutas ta nüüd, et
jumal olla selle „lõpu" kahe aasta pääle
wecl edasi lükanud. Sarnast prowokat
fiooni teeb see jumala sulane, püha raama
taid kaenlas hoides.
Sarnast „vrohwetit" ei tohi asunikud

gade tahtmisest.

Koonduge punase nurga ümber.
.Prohvet" tuleb asundusest minema saata.

Kammits.
Kuhu wõiks ümber asuda?
(Opaarino raioon, Põhja-Düüna kub,)
„ Edasist" wõib lugeda, kuidas teistes
Eesti asundustes tõstetakse põllutööstust,
tellitakse isegi traktore. Meie balbade loo
duslikkude tingimuste tõttu ei ole siin häid
wiljaastaid ning siin on võimata edeneda.
Siis palun, kallid seltsimehed, kirjutage
kuhu wõiks ümber asuda. P. Sööt.
Hää kool, aga kaugel.
(Eesti asundus Abdresäk, Baschkiirias.)
Kool töötab asunduses juba kolmandat
talwe hoosja ja oskusliku õpetaja A. Pis
soni juhatusel. Opekeeleks on küll Wene
keel, aga siiski on lapsed ja nende wane
mad oma kooliga täitsa rahul.
Ainult paha on see, et külal puudub
oma koolimaja. Praegu asub kool üüri
korteris, mis aga küla kaugemas nurgas
on, nii et mõnedel laste! üle wersta iga
päew käia tuleb.
Külamehed on küll mitmel korral küsi
must üles wõtnud oma koolimaja nõutada,
aga jõu puudus ei ole lubanud seda nõu
teostada. U u r a 1 l a n e.
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Gda f i
„Trudsojus".

(Põhja-Lääne oblasti põllumajanduslikkude
kooperatiiwide liit).
Kõik põllumajanduslikud koopcratiiwid
kasutagu „Trudsojusi" oma piima tn*
rule toimetamiseks.
Trudsojus on asutatud 3. aprillil 1922
aastal. Tema ülesanne on kaasaaidata
temaga ühenduses olewatele kosperatiiwi
dele talupoegade majapidamist tõsta, sea
des paremale alusele põllukultuuri produk
nde walmistust ja müüki. Ta ühendab
pääle 125 talupoja ühisuse ka nõukogu
mõisa. Et seda ülesannet teostada, selleks
on ehitatud Leningradis piima wastuwõt
mise punkt. Piim saab raudteed mööda
kohale toodud. Waksalist weetakse piim
wabrikusse automobiilidega. Wastuwõt
mise ruumis wõetakse igast piimariistast
proowi, millest wäljaselgitakse raswa roh
kus ja teised piima omadused, sest Piima
hind saab arwatud piima omaduse järele.
Siit läheb piim läbi sellekohaste sõelade
hoiuruumi, kus ta täiesti saab ära jahu
tatud. Jahutusruumist pumbatakse elektri
abil piim wäljasaatmise ruumi, kust ta
linna saadetakse. Pääle selle on weel ole
mas piima steriliseerimise ja pasteerimise
ruumid ja piima ümberwötus. Kaunis suu
repäraline asutus, kuid kaunis kitsas. On
loota, et Trudsojus saab uued, endised
„Pomestshiku" ruumid omale. Siin jääb
järele ainult soowida, et talurahwas looks
rohkem piima artellisid, iest Leningradi
lähedus lubab piimast kaunis hääd hinda
saada. Kuna ühistegewuse kaudu wõib
korralduse kulusid wähendada: 1) on kasu
likum üks suurem maja korras hoida, kui
10 wäiksemat maja, 2) üks suurem piima
wastuwõtmise punkt tarwitab wähem töö
lisi kui 10 wäiksemat, 3) suuremas sarna
ses punktis wõib paremaid masinaid tar
witada kui wäiksemates ja 4) ühes suure
mas saab kaup rohkem ühtlaseks, mis oma
kord kauba hinda tõstab.
Nii siis wõib soowitada „Trudsojusile",
et ta kiires korras suured ruumid muret
seb ja talupoegadele, et nad ühisel teel
piima „Trudsojusi" kaudu linna saadaks,
mis ka tööliste toitmist parandaks, sellega
tööwiljakuse tõstmisele kaasa aitaks ning
wabriku saaduste hinda alandaks.
W. E.

walmistamise abinõud on lõpuliselt kulu
nud ja nende asemele, kui meie tahame
jõudsalt edasi minna, peame muretsema
uued. Metalltööstust peame tõstma teiste
tööstusharudega ühele tasapinnale.
Praegu näeme meie weel wastupidist
olu. Kui meie teised tööstuseharud on juba
50°/0 ennesõjaaegsele normile jõudnud,
on metalltööstus ainult 20 protsenti.
Meie näeme, et eraldi metalltööstuse
trustid kogu oma aastasaadused juba
ära müünud wäga lühikese aja jooksul.
Nii „Jugostal", omad aastasaadused
87 prots. müüs 1. dets. 1924 a. „Uural"
76 prots.. Leningradi masinatrust kuni 1.
jaanuarini müüs ära kõik omad aasta töö
saadused. Seda wõib ka ütelda teiste trus
tide kohta.
Nõudmised metalltööstuse saaduste jä
rele kaswawad aga ikka rohkem ja rohkem.
Iseäranis on suured nõudmised külades.
Kui meie matalltööstus ei suuda neid nõu
deid rahuldada, siis seisame meie majan
dusliku elu kaswu takistamise ees.
Seepärast käesolewal aastal on kawat
sus tõsta tööstust 40 prots. Aga see näi
tas weel wähe olewat ja otsustati weel
15 prots. wõrra tõsta kuni 55 prots. On
kawatsus ka weel seda normi tõsta. Turu
nõuded iga päewaga kaswawad, seepärast
ka metalltööstuse produktsioon peab tingi
mata tõusma.
Meie metalltööstus on wiimaste aas
tate jooksul kaunis jõudsalt tõusnud, kui
wõrreldes 20, 21 aasta ja 23—24 aas
taga, siis on siin wahe õige suur. Tol
korral sai malmi walamd 7 miljoni puuda,
aga möödaläinud aastal 40,5 miljoni
puuda. Aga see weel kõik ei rahulda meid
raske töö on weel ees.
Metall riigi majanduses on wäga tar
wilik, metalltööstus selle wastu aga lon
kab weel. Meie majanduslik elu nõuab, et
ka metalltööstus taha ei jääks. Kõik tä
helpanu on pööratud nüüd metalltööstuse
tõstmise pääle. Kui meie ees seiswa üles
ande selles tööstuse harus suudame läbi
wiia, siis meie kindlustame linnatöölise ja
põllutöölise wahel kindla sideme.
Lab oristo.

Leningradi teated.

Töölistele tööpaiga wäljamaksmise
kiirendamine ja lihtsustamine.

duselu ülesehitamisele.

Põhja-Lääne tööstusbüroo töötab wälja
terwe rea tehnilisi abinõusid, et kiirendada
ja lihtsustada töölistele tööpaiga wälja
maksmist ettewõtetes.

Tehti ettepanek muuta tööliste palga,
tabelitele allakirjutamist rahasaamise tõen
duseks. Selle asemel antakse töölistele
kontrollkaardid. Nende kaartide ettenäita
misel saawad töölised juba walmiskirjuta
tud palgaraamatud ja raha ilma allkirjata.
Ka wõetakse weel terwe rida teisi muuda

Kesknädala', 11. weebruaril s. a.
Parteiliikmete-eestlaste
koosolek.
Päewakorras:
kubermangu konwerentsi aruanne.
Kõneleb sm. Tamm.
Algus kell 8 õhtul.
Osa wötawad ka kandidaadid.
W.K.P. Leningr.kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.
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Anti wälja esimene saadetus Leningradi
tehastes walmistatud suured waljustirää
kijad kõnelawade jaoks.
Meie waljustirääkijad on paremad
Ameerika „Western-Elektrik" omadest oma
puhta kõla poolest.

Kirjanmstused.
4ir L\ia rw* /. aP .o Onttn VirtMt wt « frtrtS-r.

A. M . Wolossowos. Lehe panime raas
töö arwel käima.
J. Ratas, Kineschmos. Leht käib kaas
töö arwelHansen, Svsednjas. Praeguste aineliste
tingimuste juures meie kaastöölistele jönu
mite eest tasu maksta ei suuda. Alalistele
kirjasaatjatele saadame hinnata ajalehe.
Praegustes tingimustes ei saa Eestist aja
kirju tellida.

Teadaanded.

Aparaat Marsiga läbikäimiseks.
Kuna nüüd Mars maakerale kõige lähe
mal seisab, ehitati Londoni eriline raadio
wastuwõtteaparaat 24 lambiga. Kuid
nagu oodata oli, ei wõtnud see aparaat
mingit teadet wastu Marsilt.
Mõnda raadio ajaloostRaadio teadete saatmine algas oma
arenemiskäiku õieti 1920 aastast pääle.
Kuid kõnet ja muusikat raadiol edasi anda
asuti ka juba warem. Esimene raadiotele
fon ehitati juba Fessendeni poolt 1906 a.
See raadiotelefon andis edasi teate 20
kilomeetri kaugusele. 1907 aastal anti
Li-de-Forest edasi grammofoni muusikat
raadio teel. 1908—19 aastatel anti mit
mel korral laulu edasi New-lorgi ooperist,
kuigi päältkuulajaid oli wähe. 1915 a.
anti juba kõnet edasi mitme tuhande kilo
meetri kaugusele. 1916 aastal andis
Li-de-Foresti laboratoorium New-Aorgis
raadio teel edasi presidendi walimisie ta
gajärgi. 1918 a. algas edenema massi
line raadio asjaarmastajate liikumine ja
1920 aasta! oma tegewust esimene
raadioteadete jaam. Nüüd on neli aastat
sellest mööda ja praegu kuulatab Amee
rika ühte häält 12.000.000—50.000.000
inimest (s. o. pool Ameerika elanikkudest).
Raadio Pimedatele.
Ameerikas on päewakorda tekkinud hoog
töö „Raadio pimedatele". Hoogtöö siht
on: Kõigis Ameerika pimedate asutustes
sisseseada raadio wastuwõtte aparaadid.
Selleks ehitatakse erilised aparaadid. Mii
med ajalehed, raadioühisused ja muud or
ganisatsioonid wõtawad sellest hoogtööst

Eitan? börse:

Haridusmaja kirjandusringi istang on
kesknädalal, kell 8 õhtul.
Ringi organisaator.
Reedel, 13. weebruaril s. a. kell 8 õhtul
on Krasnaja 33, sm. Kingissepa nim. Lenin
gradi Eesti Haridusmaja
nõukogu koosolek.
Päewakorras on organisatsiooniline küsi
mus, aruanne haridusmaja seisukorrast jne.
Osa wörma on kohustatud järgm- sm- sl-:
Nirk, Teiter, Mets, Stein, Simpson Joh.,
Woolin, Liiwas, Säre, Eljas, Pärn ja eest

laste esitajad ettewõtetest, kus üle 15 eestlase

tööl, kelledest juba walimised läbi on wii
dud ja haridusmajale teatatud kauba
sadam sm. Simpson, Warssawi raudtee
jaama töökoda sm. N i i t i n, Vutiilowi tehas
sm. Alt, Sheljabowi wabr. sl. Runge.
Haridusmaja juhatata.
Haridusmaja teaatri harjutuste
jarjeksrd.
Kolmapäewal, 11. weebr.
„ 9 „Emake maantee" 2. ja 3. w.
Neljapäewal, 12. weebr.
kell 8 „Löbus talupoeg".
Reedel, 13. weebr.
kell 8 »Emake maantee" 1. ja 3 w.
Wast. instruktor-organisaator.
Rahwapidusid korraldawa kommisjoni bü
roo teatab alamkommisjonide organisaatori
tele, et kõik alamkommisjonid kuni 15. weebr.

omad eeskawad lõpulikult kokku seadma pea
wad ja 17. weebr. kella 8 öht. Haridusmajas
ärapeetawa korraldawa kommisjoni üldkoos
olekule kinnitamiseks ette Panema.

Korrald. kom. büroo.

Rahwapidusid korraldawa kommisioni bü
roo teatab seega, et korraldawa kommisjoni
üldkoosolek 17. weebr- kell 8 õhtul Haridus
majas ära peetakse.

Päewakord: 1) Rahwapidude eeskawa
lõpulik kinnitamine. 2) pidude aia kindlaks
määramine, 3) majandus-tehnilise kommis
joni moodustamine ja 4) jookswäd asjad.
Korrald. kom. büroo.

Keskkassa kohustused märtsiks 100'/«tsberw

tr » aprilliks 98V2 „
tt rt mai 9/V „
• „ juuniks 971/2 ~
Naelsterlingtd 9 rbl. 26 kop.
Dollarid 1 r. 93>„
Alaotsi tiUüttib 52 „ „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoja laen 90 ,

Tana teaatrites:
Akaveem. riiklik ooperi ja baleti teaater
na JIHCOÖ rope. 3poc. BpeMGHa ro^a.
Akadeemiline riiklik draama teaater
„Tope OT yata".

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
„<l>ayeT".

Riiklik suur draamateaater

tusi ette.

«6!.ryra -jßyx rvouoA».

Wäljamaa raadio-kontsertide was
tuwötmineWäljamaa raadio-kontsertide wastuwõt
mise aeg Leningradi raadiojaamades on
järgmiselt kindlaks määratud: kontserdid
Inglismaalt wõetakse wastu kcll 18.30
min. kuni 21.30 min., Belgiast (halwasti
wastuwõetawad) kell 20.50 min. kuni
kella 24, Saksamaalt kell 11.50 min..
Prantsusmaalt kell 18.45 min. kuni
kella 23. Kõiki wäljamaa kontsertisid saab
Leningradis wastu wõtta ainult klubide
raadio aparaatidega.
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Haridusmajas

Uued waljustirääkijad

osa.

Rohkem rauda meie majan

Riigi juhtiwate majanduse ja poliitika or
gaanide tähelpanu on praegusel korral pöör
md meie metalltööstuse tööwiljakuse jõu
tõstmisele. On arusaadaw see asjaolu, et
meie majanduselu edasiarenemine ripub
just metalltööstuse tõusust ja kaswamisest.
Igal ühel on arusaadaw, et metalli
tööstus igas riigimajanduslikus elus eten
dab tähelpanemisewäärt osa. Tema are
nemisest ja tugewuse wõib otsustada, kui
kaugele on edenenud elu teistes tööstuse
harudes. Metalltööstuse saadused seawad
kokku riigi majandusliku põhikapitaali
Kui riik Wti korda seab metalltööstuse,
raske indrustria, kui rohkem on rauda rii
gitööstuses, seda jõukam on riigimajandus
ja jõukam on ökonoomika igas riigis.
Meie oleme praegu juba sarnasesse olu
korda jõudnud, et meie majandus teistes
harudes (transport, põllumajandus ja teks
tiiltööstus) on juba niikaugele arenenud,
et selle edasiarenemine nõuab juba roh
kem metalltööstuse saadusi. Wanad mast
nad, wanad tööriistad, wanad saaduste-

Raadio.

Esimese astme markfistlik
leninismi ringi istang Öari
dusmajas jääb ülelinnalise partei
laste - eestlaste koosoleku töttn
järgmise kolmapäewa pääle.

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

Rahwamaja

~?a3öoaklli:ll".

Lähemal ajal ilmub eriraamatuna

Punane teaater.

G. Sinowjew

(.ToBapHLD, CeMHBaBO^HUÖ".

Teaater.,K)HHX 3pHTejieH".

.Hroletllllrile reNslütsisß

CnanaHa8*

Muusikaline komöödia
„Mapima."
Passash
„llo;ipyra Ero lIpeBOcxoÄHTe.ibCTB".

ja footiopdaja^foaD"
Kõne üldludulisel kooliõpitajate
kongressil.

Waswtaw toimetaja: K Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastus e Ühisus

MshiMi mm

Hr.GmberM?M

Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab M<£ii*ftu Pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. R. Koowits.

srosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu

Sööta (Eesti asunduses

Snguorgaanide igakAgne arstimina.,

wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Luuga kr., wõtab „Gdast" Pääle
tellimisi wastu
sm. R. Mikson.

KllsneisKi haigemaju

Tikopefa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
, Aleksander Kast.

'Ä Ilatmntti mt.
SS£ Mli- »! tripper

SriiMIMiMSS*
, lõtke-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigustd.

Sifilis A-migus-d. tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

lef. 180—555. Wastuwõtm. kõikides spets,

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

hamb. Arstide kutsum. kodu.

Tjinorpa<J)HH KOMHHTÖPH, SSA., EKaTepHHro<|>CKHÄnp. 87. JleMHrpajjCKiiä TyÖJHT 3 920.

M. velsktt-mmemi!i>
H. N. Witkun - Kolpalowa uuendas
waswwõtmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

