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Amsterdamlaste wöimul on pea lopp.
Oudegest tööliste häätegija
Berl i i n i st, 10. weebr. Hollandi
lehes „Het Folk" vaidleb Oudegest Lo
fowski kirjatöö wastu „Punases Profin
ternis", kus käsitakse Jnglise-Mene tegewus
komitee tööd ühise ametühisusliku liikumise
eest võitlemises. Losowski tõukab ümber
ametühisuste rahvusvahelise ühenduse
Miini resolutsioonis ja lükkab oma päält
ära vastutuse tehaste ringide asutamisest.
Losowski kirjutab, et 21 tingimist töötati
wälja mitte Profinterni, vaid Kominterni
teise kongressi poolt ja need punktid ei
puutu mitte ametiühisusi, vaid parteid.
Oudegest vastab, et mõned punktid
juhivad just Amsterdami Internatsionaali
hävitamisele. Edasi toonitab tema, et nõu
kogude ametühisused on nõukogude süsteemi

orgaaniline osa, mis tema arvates ripub
täiesti ära kommunistlikust partest. Siis
tõendab tema veel, et Losowski kogu ar
mastus ühise väerinna wastu ei ole muud
kui näokate.

Kui Amsterdami Internatsionaal ühineb
Kominterniga, siis läheb kõik aeg, mis
wõiks nüüd käsuliselt tarvitada tööliste
klassi elujärje tõstmiseks, ainult tülidele ja
waielustele organisatsioonides. Lõpuks üt
leb Oudegest, et tema ei usu Juglise-Nõu
kogude komitee töö edusse.

Nõukogude Liidu ametühisused jää
wad lõpuks wöitjaksL o u d on i st, 10. weebr. Inglise amet
ühisuste pahempoolse vähemuse sekretäär
seletas ajakirjanikkudele, et Amsterdami
Internatsionaali täidesaatva komitee poolt
vastuvõetud resol. tähe dab Briti ametühi
süste tegelaste täielist lüüasaamist, kes loot
sid amsterdamlaste pääle mõjuda. See
resolutsioon näitab selgesti, et Amsterdami
sotsiaaldemokraatlikud juhid kavatsevad
saboteerida kõiki tõsiseid püüdeid ühisele
ametühisuste liikumisele.

Edasi ütles tema: „Meie arvates ou
Amsterdami resolutsioon õel katse nõuko
gude ametühisused sarnasesse seisukorda, et

amsterdamlaste ettepaneku vastuvõtmine
viiks Profinterni lagunemisele. Aga sellest
äraütlemine annaks Amsterdami reaktsio
nääridele võimalust rääkida, et nõukogude
ametühisused ei taha neile ettepandud ühi
nemist.

Waatamata sellest usume meie, et ka
nõukogude ametühisused lõpuks oma sihile
jõuavad.
Meie omalt poolt nõuame, et nii Briti
kui ka i nõukogude ametühisused algaksid
tööd Jnglise-Wene tegewuse komitees võit
luseks ühise ametühisuste liikumise hääks.
See komitee teeb hoogtööd üleilmses ula
tuses ja oskab lüüa reaktsionääre.

Amsterdami JotcriHoiiul oiu löp eel.
L o n d o n i st, 10. weebr. Wanameelne
„Times" kirjutab, et Inglismaa kõmmu
nistlik partei näeb, et Amsterdami kon
wcrentsi resolutsiooniga zi läinud korda
läbi wiia Amsterdami Internatsionaali ja
Punase ametühisuste Internatsionaali ühist
konwerentsi ilma ühegi eeltingimuseta.
Edasi kirjutab leht, et Inglismaa kom
munistlik partei ette nähes oskwa was
tuse sisu, kutsub nüüd S. N W. Liidus
käinud saatkonda üles wõitlema selle eest,
et Inglise ametühisuste pägpõukogu kinni
taks Moskvas loodud Jnglise-Nõukogu
tegewuse komitee.

„Times'i" sõnade järele, panna nüüd
Inglise kommunistlik partei päärõhku otse-

kohese läbikäimise loomise pääle Moskwa
Londoni wahel.
Edasi seletab leht, et kui Inglise amet
ühtsused toobuwad Amsterdami Jmernat
sionaalist ja asuwad kindlalt ühendusse
nõukogude ametühisustega, siis muutub
lnternatsionaal liiga nõrgaks.
See annab ka tõuke pahempoolse woolu
kaswamiseks teistes maades. Lõppude
lõpuks saavad Amsterdamiga sidemesse
jäänud ametühisused suure hoobi. IngliseNõukogude komitee saab olema tugevaks
ähwarduseks Amsterdami Jnternatsionaa
lile ja wõib wiia wiimase langemisele kõige
lähemas tulewikus.

RalMlik HMMg Eestis.
Sots Ast rahwuslust õhutamas.
See on jedawörd läila, et isegi kodanlased protesti tostamad.
Pääle 1. dets. sündmusi, kui sotsid ko
danlusega uuesti armumängu uuendasid,
kinnitati sots Ast „propaganda ministriks",
milline amet ainult Eesti riigis on ole
mas. Ast hakkas ka kohe „tööte", korral
dades koosolekuid ja tehes maal ringreise.
Et Asti kui timukate köieseebitajat iga üks
tundis, siis käisid Asti kuulamas ainult
mõned kodanlased. Astile kui ministrile
see ei meeldinud ning ta käsutas kaitseliit
laste abil kõik Tartu koolipoisid ja plikad
kokku ja pidas neile sarnase wänge isa
maalise kõne, et see läilaks läks isegi mõ
ncle koosolekul wiibiwale päriskodanlasele
ning wälja kutsus nende protesti.

Nii on teiste hulgas ka sõna wõtnud
pr. Olesk ja õpetaja Sapotski ning tõen
danud, et „meil minnakse rahwusküsimu
ses liiale ja et kaitseliidu organiseerimine
olewat Euroopale sandarmeeria loomine".

Jngo-Slaawia seisukoht GreekaTürgi konfliktis.
Miinist, Ib. weebr. Rahutud olles
uue sõja lahtipuhkemise wõimalustest, pal
jud Jugo-Slaawia poliitilised ringkonnad
pöörasid wälisasjade ministri Nintshitshi
poole järelpärimisega selle üle, millist osa
mängib Jugo-Slaawia konflikt: teravne
mise puhul Greeka ja Türgtmaa vahel.
Nintshitsh wastas, et Jugo-Slaawia wa
litsus soovitas Greekale kannatust \a pa.

Jaapani soomnslaewa hävi
tamine.
Toki ost, 10. weebr. Täna, Washing
toni kokkuleppe Põhjal, lasti põhja soo
muslaew „Tosa".

rajusmeelsust.

8. aastakäik

Neljapäewal, 12. weebruaril 192»

Av. 9» (223»)

Koosolekul wiibiwad kaitseliitlased ei
ole suutnud muidugi seda tõendust ümber
lükata, seda enam, et koosoletu enamus
nende wastane olnud. Nüüd on nad pal
wekirja siseministrile saatnud, kus nõua
wad pr. Oleski ja õpetaja Sapotski sõja
wälja kohtu kätte andmist „ Eesti riikluse
tugede kõigutamise" pärast.

Cooki wangistamine.
Londonist, 10. weebr. Cook, kes kap
ten Perylt põhjanaba ülesleidmist oma
arwesse tahtis kirjutada, mõisteti türmi
14 aastaks pettuse eest.

Kiievi lähedal, Desna jõel lDnePri haru) on asutud võimsa hüdro-elektrijaama ehi
tamisele, mida ühendatakse keskelektrijaamaga Kiievis. Elektrijaama ehitamine lõpeb
192? aastal- Pääle ehitamist hakkavad siin töötama 5 turbiini, igaüks 1810 hobusejõuline.
Pääle jaama ehitamiseks võetud laenu kustutamist, läheb jaama poolt antava elektrienergia
450.000 rubla võrra odavam maksma, kui sama palju energiat, mida auruga töötav
jaam annab.

Sotjiaal-barmaatid on äre
wuscs.
Berl i i n i st, 10. weebr. Endine
ministri abi sotsiaal-demokraat August
Müller astus wälja parteist ja läks üle
demokraatide poole, põhjendades seda sil
mapaistwate sotsiaaldemokraatia juhtide
skandaalse osavõtmisega Barmati äris.
Ühenduses paljastustega selle küsimuse
kohta, keskrinna partei liige, endine mi
vtMer Helfe, keda süüdistatakse rafyostim
made saamises Barmanlt, pani maha
riigipäeva saadiku volitused, sel kombel
lahti öeldes oma saadiku puutumatusest.
Ta teatas, et annab end kohtuvõimude
korralduse alla. Siiski palub end mitte
arreteerida.

MonarkMid organiseeriwad
e.d Saksamaal.
Berliinist, 10. weebr. „Matini"
Strassburgi kirjasaatja teatab, et Saksa
maal loodi suur monarkistlik organisat
sioon „Germansbund", kelle eesotsas en
dine kroonprints.
Rumeenia atamani kinnitamine.
Hamburgist, 10. weebr. Ham
burgis arreteeriti Rumeenia ataman Te
rente. Wiimane opereeris oma salkade
eesotsas Rumeenia ja Bessaraabia piiri
ääres, sõiduronge kinnipidades, häwitades
ja Rumeenia administraatorid maha lastes.
Suured väesalgad, kes atamani püüda
katsusid, said raskeid kaotusi piiriäärsetes
soodes.

Preisi minister-presidendi
walimised.
Berliinist, 10. weebr. Preisi mi
nister-prefidendi walimise juures andsid
maapäeval hääletamised järgmist tagajärgi:
Endine riigikantsler Marx sai 219 häält
sotsiaaldemokraatide, demokraatide ja kesk
partei poolt.
Rahvuslaste ja rabwapartei kandidaat,
endine rahandusminister ja rahvapartei
liige Richter sai 103 häält, kommunist
Pick 43 häält, majanduslik partei andis
oma kandidaadi Ludendorffi eest 11 häält,
teutoonlased andsid 11 häält rahwus-sotfia
listi Körnerile, pääle selle sai rahvapartei
liige Kampse ühe hääle.
Marxi võit ei lahenda veel Preisi wa
litsuse kriisi, sest et ei ole veel teada, kas
Marxil läheb korda moodustada uut kabi
netti. Nähtavasti leppisid sotsiaaldemokraa
did kokku hääletada Marxi eest tingimusel,
et Severingi uute kabinetti sisse võetakse.

Töölised uulitsale aetud.
L o n d o n i st, 10. weebr. Suure Jng*
lise mäetööstuse raiooni Lankaschiri
kaevanduste omanikud panid kinni kae
wandused ja viskasid niimoodi uulitsale
mitutuhat kaewandustöölist. Sarnane ette
võtjate väljaastumine on seletataw nende
tahtmisega, sundida Inglise kaevanduse
töölisi töötama ka laupäiwiti. Waremalt
kokkulepe järele kaewandustöölised laupäi
witi ei töötanud.
Petljura Rumeenia kaitse all.
Miinist, 10. weebr. Austria ajalehed
teatavad, et bandiit Petljura kolis oma
tegewuse üle Rumeeniasse. Rumeenia wa
litsus varustab teda rahadega ajalehtede
väljaandmiseks, võitlemiseks nõukogu wõi
muga ja bandede organiseerimiseks Bessa
raabiale kallaletungimiseks.
Esimesed «valimise tagajärjed
Zugo-Slaawias.
Miinist, 10. weebr. Seni on walit
sus saanud 315 kohast 162. Mastasrind
140 kohta. Sääl hulgas on Raditshi par
teil 63 mandaati.
Walimiste tagajärjed näitawad et pii
rita terror, mis valitseb Jugo-Slaawias,
aitas walitsust ses mõttes, et suurendas
oma kohtade arwu väikeste opositsiooni
liste parteide arvel. Suuremate opositsi
ooniliste parteide, Kroatia talupoegade
Raditshi partei wastu olii terror võimetu.
Waatamata wäljaspoole headust kuuluta
mist, oli Raditshi parteil võrdlemata edu.
Kõik juhid on uuesti walitud.
Panga riisumine.
New-Yorgist, 10. weebr. Sõjariis
tus rööwlid maskedes, riisusid Hamiltonis
(Ontario osariigis) keskpäewal riigipanga
pääkassa tühjaks.
Elajalik kuritöö.
Berliinist, 10. weebr. Sabroshis
(Ulem-Sileesias) tehti awalikuks elajalik
kuntöö: 8 tütarlast oli ärawägistatud
ärasurmatud ja liha müüdud konservi
wabnku. Arreteeriti kolm isikut. Kogu po
litsei on jalgel.
Palawus Prantsusmaal.
Pärli st st, 10. weebri Alates weeb
ruan kuust. Prantsuse Rivieuras kestab
tugew palawus. Eila tõusis Nizzas tem
peratuur 33 kr. Celsiuse järele.
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Ainus põllumajanduslik maks kaotatakse ara.
MäljatöötaMisel on põllumajandusliku maksu uuenduse kama.
6 miljoni talupoegade majapidamist mabastatakse maksust.
Pool maksust lähed walla nõuete rahuldamiseks.
1924—25 aastal on kawatsetaw
sissetulek põllumajanduslikust maksust
340' miljoni rubla. Samal ajal on
loodetaw sissetulek otsekohestest niak
sudest 360 miljoni rbl.
Kuid Wenemaa on talupojaline
maa ja siin on talupoegi palju roh
kem kui linna elanikke. See tähendab,
et linnaelanikud meil maksusid mitu
korda rohkem maksawad, kui talu
pojad.
See on ka arusaadaw, sest nõu
koguwõim on oma algusest pääle
klassilist maksude poliitikat tarwitanud.
Maksude raskus lasub meil täiesti
jõukamate kihtide püäl, kuna kehwe
mad kihid, töölised ja keskmised ning
kehwad talupojad õige wähe maksa
wad.
Kuid waatamata kõikide hääde kül
gede pääle on ainsal põllumajandus
likul maksul ka omad halwad küljed.
Kõige päält on see maks liiga kee
ruline wäljarehkendamiseks. Ainust
põllumajanduslikku maksu wõeti näit.
loomade pääde päält, waammam sel
lest, kuipalju üks enam kui teine tulu
tõi.
Waatamata selle pääle, et maksud
maa ja loomade arwu järele järjest
tõusid, maksis tegeliselt aga rikas
talupoeg palju wähem maksu kui kehw.
Kõike seda arwesse wõttes on ot
sustatud talupoegade maksustamises
uuendusi ette wõtta. Rahanduskom
missariaadis on praegu uus kama
wäljatöötamisel. Selle kama järele

hakatakse talupoegadelt maksu wõtma
1925 —26 aastal. Maksu ei wõera
mitte nagu praegu maa, loomade jne.
arwu järele, waid sissetulekute järele.
Sissetulekuteks ei arwara mitte ainult
sissetulekuid põlluharimisest ja karja
kaswatusest, waid ka kõik kõrwalised
sissetulekud, mis mõnes raioonis ta
lupojal rohkem wälja teewad, kui
põllumajandusest laadud sissetulek.
Selle juures ei panda aga kõike sis
setulekut maksu alla, waid umbes
kaks kolmandikku sellest. 9!ümüsi on
ka talupoeg huwitatud sellest, et eden
dada oma majandust ja suurendada
sissetulekuid.
Maksu alla pannakse ainult kesk
mijed ja jõukad majapidamised. Keh
wad majapidamised, mida arwatakse
majapidamiste koguarwust umbes
weerand, ehk 6 miljoni, wabastatakse
maksudest täieliselt.
Maksu suurus on endiselt progres
siiwne, kuid maksu suuruse tõus sün
nib sarnaselt, et jõukad talupojad
wõimaliselt rohkem maksusid maksa
wad. Kawatsctaw maksude suurus
oleks saja rubla päält kolmest kuni
24 rublani. Sellest maksust läheb 50
prots. ainult kohaliku walla tarbeks,
s. ?. pool maksust jääb külasse ja
seda kasutatakse talupoegade eneste
pääle ära.
Oige tähtis on talupojale ka maksu
tähtaeg. Kawatserawat maksu tuleks
aastas ainult üks kord maksta, ni
melt maikuus. Niiwiisi teab talupoeg

Leiba!
Martin Andersen^Nexö.
Tõlkinud K- Dixi.
Teistes kohtades oli jõudnud juba selge
päew, kuid Grenadis tõuseb päike hilja, sest
sääl warjawad mäed tema teed. Wiimaks
waatab ta wälja Sierra-Nevada jääliugustiku
tagant ning «La Grenadina» ärkab, ringutab ja
ronib kõrgelt woodilt toolile ja sääit põran
dale, kus uuesti kähardab oma lokke ja wärske
jahuga katab näo. Ja weel enne kui linn aru
saada suudab, millise kokkuwõtte andis elu
möödunud päewal, nihkuwad warjud uuesti
õige lähedale.
Kui ringutawad madaamid ja nohisewad tee
nijad turule wenisid, et terweks päewaks sisse
ostusid teha, olid talupojad oma eeslitega juba
siin ja warustasid müüjaid Veggi puuwiljaga
ja lihaga. Pääle selle tulid hommikuse ron
giga Malagast tindikalad, wäikesed haid, wäh
kade taolised, mida tunti kreweta nime all,
lestad, austrid ja teised «mere wiljad» kõik
kalade nime all. Millisesse kauplusesse ka
hommikune päikene ei tunginud, langesid ta
kiired läikiwate soomuste ja perlamuirilisie
konnakarpide, purpuri-punaste tomaatide, gra
naatide ja Hispaania pipra kaunade, kollakate
apelsiinide ja kahwatute tsitronite wirnade
pääle... Ja wiinamarjade pääle! Läbipaistew,
kui alebaster, ehk tume-sinakas ja läikiw kui
katmata neeger.
Oli jaanuari keskpaik, öösiti külmetas wähe
ja inimesed kannatasid külma käes. Kauplejad
olid pahased, wähearwulised ostjad hulkusid
nürimeelselt turgu mööda ja küsisid, mis uudist.
Päike ei olnud weel tunginud nende pääajusse
ja kontidesse. Üksik senorita oma pitsis mant
lis ruttas kiirasii üle suure turuplatsi walwsa
ema ehk hoidja saatel, kes sammus ta jälgil.
Waesed naesterahvvad seisid uulitsa lõpul põl
wili ja hoidsid tuld sütekatlates.
Kuid päike tõusis ikka kõrgemale ja kõrge
male ja warsti hakkas inimkeerd turuplatsil
kaswama; waljud hüüded läbistasid õhku
elu nõudis jälle oma õigusi. Kauplejad röö-

juba kewadel kui palju maksu ta maksma
peab.
Mis puutub maksu suurusesse, siis
saab see wähem olema, kui 1924
25 aastal, waatamata selle pääle, et
meie põllumajandus kaswab, kaswab
ka selle sissetulek, umbes 10 prots.

wõrra aastas. Kui tänawu põlluma
janduslik maks üldiselt wälja teeb
360 miljoni rubla, siis peaks see tu
lewal aastal sisse tooma 375 miljoni
rubla. Täieliselt aga nõukoguwõim
seda suurendamist ette ei wõta.
K. T.

Tiimis on liolmlWe kinnitas.
Sm. Sinowjewi ettekanne W.K.P. keskkomitee tcgewnsest
Leningradi tuberm. partei konwereutsil 26. jaan. 192 S a.
(Järg).
Riigi ja partei tulewik.
Waatame õige korraks ettepoole. Meie
teame, et partei pole igaweseks. Niisama
ka riik. Wiimane sureb, kui meil on ole
mas klassideta ühiskond. Niisama sureb
omal ajal ka partei. Millal see tuleb
raske ette ütelda. Üldiselt, kui wõtta suu
red ajaloolised wäljawaated, sureb riik siis
kui parteigi, sest partei on klassi eelwägi.
Igatahes wõib juhtuda ka nii, et partei
elab mõni aeg ka proletaarse diktatuuri
riigis. Wäga wõimalik, et klassideta ühis
konnas jätkub talle teatud ajaks ülesandeid,
puht kultuuraiisi ja puht kaswatuslisi.
Kuid see on tulewiku muusika. Käesole
wal -ajal meie riik weel ei sure, kuid rea
aastate wältel, wõib olla aastakümnete
wälte! peame edasi keema proletaarse riigi
intensiiwse ülesehitamise protsessis.

Partei osa alandamise püüe on
leninismi rewideerimine.
Meid ümbritsemas olukorras on püüdeid
meie partei oja alandada. Uus kodanlus
tahab seda awalikult. Suur osa jõukaid
talupoegi tabab seda niisama. Niisama on
olemas teatud klbt parteituid töölisi, kes
sellest ära ei ütleks. Walilsusasutuste lii
nil on oja riigiaparaadist partei oja alan
damise poolt: ta „ägab" partei „ikke" all.
Proletaarlik diktatuur on keeruline meha
nism. Oma alla wõtta tähendab tunda
tema iga ratakest. Selles olukorras nõr
gestada partei juhtiwat osa tähendab
igatahes asja hukka saata.
Partei seadis üles uuesti hüüdsõna nõu
kogusid elawamaks muuta. See, kes mõt-

kisid ja ostjad osatasid neid; uitasid, müksasid,
karjusid üksteisele midagi üle teiste pääde ja
ei saanud mingisugust wastust.
Kaks naisterahwast kohtasid inimmurrus ja
suudlesid Andaluusia kombe järele.
Jeesus - Maria! hüüdis kalur: kas
ka mina ei saaks ühte musu?
Tingimata, kui sa meile ütelda wõid, kui
wanad on sinu kalad, wastas leidlikult üks
naesterahwas.
Karamba! Arwatawasti mitte nii wana,
kui sina, jälk naisterahwas!
Kasi minema kelm ja käse oma kalad
waeste eest hoolitsemise kulu! maha matta!
Nad haisewad juba! kriiskas naisterahwas
wihaselt.
Rahwahulgas rüselesid paljasjalgsed poisi
kesed.
Kakskümmend sibulat poole krossi eest!
karjusid nad.
Kolm tsitroni terwe eest! nähwas puu
wiljaga kaupleja wanamoor wahele.
Päike ja sinine taewas lugemata hulk
mahlakaid, kaunid puuwiljasid ja räbala
tesse riietatud inimeste rüselemine, kes terwe
päew küll siin, küll sääl rüselewad ja kaklewad
nagu nälginud penid, et teenida omale tükki
leiba! Haledad elu kumardajad! Nad haarawad
temast kinni, kuid tema pöörab neile selja nagu
edew plika, nad ajawad teda taga, kuid tema
kaob. Nad ei ole siin mitte selleks, et osta,
need kehwad, nad on siia tulnud, et waadata.
kas midagi nende osaks ei lange. Ja uuesti
tulewad nad iga päew, kahwaiud külmast, lah
jad näljast, kuid sama lootuse wäljendusega
pilkudes. Lootus aga petab neid.
Sissekäigu juures turuplatsile seisab kerjus
ja sirutab kõigile möödaminejatele kahte tsitro
nit. Ta peatab hästi riietatud daami riietest:
Ah, ostke minult need tsitronid, palun,
palun! kiunub ta: siis saan ma leiba osta.
Olen nii näljas.
Kuidas julgele leie mind riietest kinni
pidada? karjub daam: mina ostan seda,
mis mul larwis!...
Tindikala müüjale kõrwal kalarea lõpul
seisis inimene kahe korwiqa iäis leibu. Mõned
leiwad oli la ahwailewall lauale pannud ja

leb, et elawamaks waja nõukogusid teha
partei jubtiwa osa poolest, see bäwitab nõu
kogud, bäwitab partei. Nõukogusid peab
elawamaks tegema partei, nõukogusid juh
tima peab partei.
Kuidas sobib hüüdsõna: silmad küla poole,
partei juhtiwa osa ideega?
Nimelt sobib. Kes pöörab silmad küla
poole? Töölisteklass ja tema eelwägi, tema
partei. Asi seisab kindlas juhtimises, mis
teostatakse päämise klassi proletariaadi
poolt, kindlas juhtimises teise töölisteklas
sile lähedase klassi talupoegade poolt.
Sm. Lenin nõudis, et partei walitseks
riigiaparaadi üle. Ta andis selged näpu
näited, kuid partei peab seda tegema, kesk
kontrollkommisjoni, kes liitunud tööliste
talupoegade inspektsiooniga, kaudu ja nüüd
peame weel kord kindlalt ütlema „opposit
sioonile": kui mõtlete, et riigiaparaat, kus
mitmesugused kihitused: proletaarliied ele
mendid, poolproletaarliscd elemendid, mitte
proletaarlised elemendid, kus wäikekodanli
kud elemendid, kui mõtlete, et riigiaparaat
seisab kõrgemal kui partei, siis eksite. Ei.
Seni kui on olemas enamline partei, kuni
seisab leninism, kuni seisab tõeline prole
taarline diktatuur seni peab partei seisma
riigiaparaadist kõrgemal, peab 'juhtima,
walitscma temaga, aga mitte ümberpöör
dult. (Kiiduawaldused.)
Trotstisuttft.
Trotski kiri Kas oli diskussioon
ühekülgne?
Sm. Trotski kirja keskkomiteele lugesite
Wist kõik. Keskkomitee liikmed iseloomus-

seisis nüüd enesega rahulolewa näoga. Aeg
ajalt, "wäikeste waheaegade järele, haaras ta
kaks leiba, hüppas nendega inimmurdu ja leibu
kõrgel õhus wibuiades, nagu wõidu lippe,
karjus: ,
Leiba! Kaks wäikest krossi suure leiwa
eest! Kes ostab leiba? Kes...
... ostab paelu! katkestas teda paelte
kaupleja uulitsa teisest otsast: wiisteisi küü
nart paelu jumala muidu! Hei, noorikud,
pööras ta elatanud mammakese poole, põi
mige oma armsamaid selle tulipunase paelaga!
Pael on hää asi!
Leib on weel parem, leib on kehwade
õnnistus! Kaks wäikest krossi suure pätsi eest!
Immmurrus, läbi kaupluste rea möödus
naisterahwas ieiwamüüjast. la wibutas naiste
rahwale leiwadega ja hüüdis:
Allo, senjora öeppa!
Naisterahwas pööras tema poole.
Sul on täna enesega rahuloldaw nägu,
don Rafael, ütles tema: kas ei ole sa
mitte lotteriis wõitnud?
Ja! Peaaegu!
Selle juures näitas ta õnnest hiilgades leiwa
korwide pääle.
Ma ei lootnud sind siin trehwata,
jatkas naisterahwas: kuidas sinu naisega
on? Ja lapsed? On nendega kõik korras?
Kui ma selle siin ära müün, on neil weel
parem, - ütles ta weel kord korwi pääle näi
dates.
Senjora fteppa tegi omale ristitähe ette ja
kaupleja samuti. Nad mõtlesid ühte ja seda
sama, kuid paistis, et naisterahwaie mure tund
mata. See oh iäiskehakne, hääsüdamlik nais
ierahwas, tema aga lahja kui laast. Sel silma
pilgul oli naisterahwas aga teistest tunnetest
wallatud, sama tugew ja sama päritolewusega
ja sama inimlik nagu kaastundmus; ja mees
pidi talle asja seletama.
Mina ei müü mitte pagari leiba, ütles
ta. See on minu leib, wähemalt teatawal
määral.
Lombardi abil? tähendas küsiwalt sen
jora Beppa.
Ta jaatas pääga.

tasid seda kirja wäga terawalt. Tõesti,
siin on olemas katsed kõike eitada, mitte
midagi tunnistada, piirduda wormaaisusega,
loiaalse „ma kuulan" (ja miks mitte kuu
lata!). Kuid kirjas on 99 sajandikku mõt
test „mina olen Lige teie mitte."
Kirjas leidub sraase selle kohta, et dis
kussioon oli meie juures „ühekülgne". Kuid
tegelikult polnud ta Trotski
astus wälja teatud kirjanduslise teosega.
Tema algas diskussiooni ja siis wastati
talle. Ta kõneleb, et liiga palju wastati.
Wõib olla, et oleks wõinud olla weidi
wäbem. Kuid ikkagi ei olnud diskussioon
ühekülgne. Kuulati mõlemaid pooli. Tema
raamatut kirjutati ümber, kirjastati ja loeti
mitu korda. Wõib öelda, et walgekaardline
sotsiaaldemokraatia, Noske ja Scheidemann,
kirjastas raamatu, kirjastas ja laotas laiali,
kuulutades ~Vorwärtsis", kes ostab kümme
raamatut, saab üheteistkümnenda hinnata.
Trotski ewolutsioon mitteenamlu
sest wastueuamlnfeniSm. Trotski kiri näitab, et tema mitte
enamlasest muutus wastuenamlaseks. Selles
seisab küsimuse naelapää. Meile kõneldakse
tihti, et teie ju teadsite, ec ta pole enam
lane. Muidugi teadsime. Meile pole uudi
seks tema wähcmlaseks olemine 15 aasta
jooksul. Kuid 1917 aastast pääle tahtis
ta enamlastega ühes töötada ja seni töötas
mitte halwasti, nüüd muutub aga mitte
enamlasest wastuenamlaseks. 1919 a. Wla
dimir Jljitshi juuresolekul kirjutas ta raa
maatu Kautsky wastu. Raamat oli üks
kommunismi päämistest raamatutest. Nüüd
kirjutab ta raamatu, mis on kommunismi
wastaste päämiseks raamatuks ja mitte eest
Scheidemann ja Levi lubawad ostetud kümne
raamatu eest päälekaubana weel ühe.
Siin seisab wahe. Siin on näitlik tõen
dus Trotski ewolutfioonist mitteeuamlasest
wastuenamlaseni, >s. t. inimese cwolutsiooni,

kes tahtis (kuigi alati ei oskanud) olla
enamlaseks, kuid nüüd järjekindlalt muutub
enamluse wastaseks. Niimoodi on Trotski
seisukoht wastuwõetud mõlema Jnternatsi
naali, teise ja kolmanda, poolt ja kogu rah
wuswahelise kodanluse poolt.

Keskkomitee ja keskkontrollkommisjoni ot
sus on meil selle kohta kõigil teada. Prak
tilises osas sisaldab ta minimum seda, mida
oli waja wastu wõtta. Keskkomitee ja
keskkontroll-kommisjon arwasid paremaks,
kui lõpuliku otsustama sõna ütleb Trotski
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töö kohta keskkomitees partei kongress, kes
kujutab endest kõige paremini parteid.
Peab mõistma, et trotsklsm on läbikäi
dud ajajärk, et leninistliku partei loomine
on wõimalik trotskismi wastaselt. Keskko
mitee ühelmeelel otsustas, et meie ees sei
sab küsimus, seletada wäljaspool partei
piire, töölistele ja talupoegadele Trotski
sihte, mis wiiwad tööliste ja talupoegade
liidu katkenemisele. See ülesanne tõuseb
meie ette tema terwes suuruses.
Kokkuwöte.
Tarwis on kolmekülgne kinnitus.
Et kokkuvõtet teha, pean juure lisama
järgmist: Minu arwates, seltsimehed, on
tarwis praegusel silmapilgul kolm ümber
kinnitust ehk kolmekülgset kinnitust. Esimese

kinnituse tarwilikus tekkib meie rahwus
wahelise olukorra hindamisest, see on
nõukoguwalitsuse proletaarse diktatuuri enese

ümberkinnitus meie maal wälise hädaohu
puhuks selles rahwuswahelises köites, mis
meile ikka selgemaks muutub.

Teine ümberkinnitus puudutab leninismi
päämist ideed, tööliste ja talupoegade ühen
tuse ideed ehk liitu talupoegadega ja wäl
jendub hüüdsõnas „si!mad küla poole".
Seda ümberkinnitust on waja mitmesugus
tos piirides. Nõukogude clawnemine, koo
peratsiooni elawnemme, hää rahwakool,
odawate hindade poliitika, traktoriseerimine
talupoja ajaleht jne. Kõik see kokkuwõe
tult sisaldab tööliste poliitika alust talu
pojalise! maal, kaheksandal rewolutsiooni
aastal. Kõik meie poliitika peab juhitud
olema Jljitshi idee töölisteklassi ja talu

Tööviljakus tõusev.

Mis tönelewad arwnd.
Walmistuse noptdaMtsed peamad edu kindlustama.
1924 aasta septembris seadis Kõrgem
rahvamajanduse nõukogu konide majan
duslaste ette ülesande tööwiljakuse
tõstmises.

Sellest on möödunud juba umbes
neli kuud ning meil on wöimalus tagajär
gede kohta juba leatawad kokkuvõtteid
teha. Toome siin mõned arwud üldlii
dulise tähtsusega keemiatööstusest.
Tööwiljakuse tõstmise hoogtöö läbi
wiimiseks organiseeriti pea igalpool trus
tides pääle tariisi-normeerimise büroode
weel walmistuse kommisjonid sa nöupida
mised, millesse tõmmati kõige laieniate
tööliste esitused.
Kummitrustis organiseeriti pääle selle
weel tehastes „Aia liidu" osakonnad.
Kõigis trustides astuti esimesed sam
mud tööviljakuse tõstmises tööaja ots
tarbe kohase kasutamise alal. Sel alal
on tehtud määratu töö. Oli juhtumisi,
kus tööline tööajast ainult:B prots. töö
pääle tarwitas.
Tööaja ärakasutamine, kindla koosseisu
maksmapanek sa- tükitöö sisseseadmine
ühes normide suurendamisega, on annud
konkreetsed järeldused.

Meie toome mõned faktid. Nii wähen
dati „Bondjushi Koonduses" töölisi 20

prots. wõrra ning abitööliste wähenda
mine ulats isegi 44 prots.
Tehase üldine walmistus suurenes
aga ühe töölise päält 1924 a. septembris
95 puudast 118 puudani nowembris. s. o.
24 protsenti, kuna samal aja! walmis
tamme puuda päälr odawamaks läks 16
prots. wõrra.
„Aniltrustis" andis nowember septemb
riga wõrreldes tööwiljakuse tõusu 75
prots, kuna tööliste tööpalk tükitöö sis
seseadmise tõttu 45 prots. jwõrra tõusis.
„Krasnõi Bogatõris" andis üks töö
tine septembris 26,42 rubla eest saadusi,
nowembris aga 34,07 rubla eest, s. o.
27 prots.
Siit näeme, et selle aja wältel on
juba teatud edu saawutatud, kuid kõnelda
neist, kui kätte wöidetud kantsidest, on
praegu weel enneaegne, sest möödunud
aeg on selleks weel liiga lühike, et selle
põhjal teha täiesti põhjendatud järeldust.
Tarwis endise energiaga jatkata töö
wiljakust, järele tõmmata ka mahajää
nuid wabrikuid ja alati meeles pidada
ühistööd walmistuse nõupidamistel.
Jnsen e e r.

poegade ühenduse ümberkinnituse pääle.

Kolmas ja kõige tähtsam: waja ümber
kinnitada partei juhtiwa osa ideed ehk pro
letariaadi hegemoonia ideed rewolutsioonis.
See idee on õieti üles seatud sm. Lenini
poolt ja hiilgawalt teostatud rea aastate
wältel. Kuid ta pole kinnitatud moonuta
mise, kõikumise, arusaamatuse ja kitsarin
nalsuse wastu. Seda ideed on samuti waja
ümber kinnitada, päämiselt kinnitada teda
trotskismi wastu. Peab meeles pidama, et
seda mööda, kuidas süweneme umpi, partei
juhtiw osa ei pea nõrgenema, peab aga
kõwenema (kuigi metoodid muutuwad).
Seda mööda, kuidas liigume küla poole,
ei pea partei juhtiw osa niisama nõrge
nema, waid kaswama ja seda mööda, kui
das rahvusvaheline olukord muutub keeru-

Ei see olnudki nii kerge kuni meie sel
leni jõudsime, wastas ta: kuid nüüd on
kõige pahem juba seljataga. Täna õnnestab
mul! lõpetas ta usaldawalt naeratades.
Nii on jumala soow! wastas Beppa.
Seejuures ei mõtelnud ta aga midagi. See oli
ainult üldiselt tarwitataw wäljendus.
Ta wõttis kaks leiba ja maksis raha.
Teie naisierahwad olete ju hääd olewused,
mina wähemalt paremaid ei tea, ütles ta
meeliiawalt raha musta potti wisates.
Ei, pääle teid, mehi! wastas Beppa
naeratades. Kaitsku sind jumal! lisas ta
juure ja läks minema.
Jumal kaasa! ütles tema, hüppas siis
uuesti rahwamurdu, wiskas leibu kõrgele õhku,
et kõik inimesed näha wõisid ja karjus: ,
Leib! Leib! Õnnistus waestele! Kaks wäi
kesi krossi suure leiwa eest.
Siin tuli tema naine sawipotiga, milles talle
lõunat tõi.
Naine andis talle iinalusika ja ta istus korwi
äärele, wõttis poti põlwede wahele ja hakkas
sööma: riis ja Hispaania pipar ühte keedetult.
Naine kükitas tema ees.
Tema wõitis punase wöö wahelt noa wälja,
haaras ühe leiwa ja waatas küsiwalt naise otsa.
See nokutas pääga. Siis lõikas ta leiwa pooleks
ja andis naisele pool.
Mitte põrmugi ei lõhna haganatest,
ütles naine.
Ei, see on magus, wastas mees, mulle
näib, et meil nüüd hästi hakkab minema.
Annaks jumal! hüüdis naisierahwas:
ajad on nüüd halwad.
Mitte liiga halwad sellele, kes teab, mis
ta tahab, wastas leiwamüüja: nüüd oleme
meie juba kõige halwemast wäljas.
On aga mõnus tundmus oma leiba süües!
Mis sa arwad, küsis naisierahwas pääle sil
mapilkset waikust.
Muidugi, päälegi weel, kui ta seda ise
küpseianud. Kui see, mis toob leiba, leiwaks
muutub, lisas ta julge filosoofiana juure.
Siis lõpetas ta söömise.
Ajtäh leiwa, soola eest, ütles ta naisele
ja pühkis noa palja käega.

lisemaks, partei juhtiw osa ei tohi norge
neda, maid peab kõwenema, peab hiilgama,
peab olema walatud ühest tükist, sest siin
seisab proletariaadi hegemoni, töölisteklassi
diktatuuri alus.
Nii, seltsimehed, kui meie arusaamisega,
asjalikult, leninistlikult jälgime elu, tööliste
hääli, kes tulewad meie parteisse (nüüd on
meil uus wäike Lenini kutse umbes 10
tuhat uut töölist astuwad parteisse ainult
Leningradis), kui meie nüüd kaotame pääd
ja waimustusse sattume esimeste saavutus
tega, kui meie näeme kõiki raskusi rahwus
wahelisel silmapiiril ja kõiki raskusi meie

ja uuesti kadus rahwamurdu ning karjus
oma: «leib, leib!» waljumini kui enne.
Korraga tulid tema ja ta naise juure kaks
turu ülewaatajat. Üks neist wõitis taskust kaa
lud wälja.
Teie leiwadel on määratud raskus?
küsis ta.
Leiwamüüja andis wiibimata ülewaatajale
koha, see wiskas hooletult ühe leiwa kaalule.
Kuid korraga imestas, waatas tusaselt mehe ja
naise otsa ja kaalus siis weel kord piinliku täp
susega. Leiwas puudus kuuskümmend grammi.
Ta kaalus edasi leiwa-leiwa järele, pilkawa mui
gega, mis midagi hääd ei tõotanud. Leiwamüüja
kiindus temasse alguses arusaamatute silma
dega, kiwines siis sambana.
Kõik leiwad olid liiga kerged.
Palju leibu olete müünud? küsis üle
waataja tooniga, mis naisterahwalt pisarad wälja
kiskus.
Wärisewate kätega andis leiwamüüja üle
waatajale rahapoti, see luges sisu üle ja pis
tis omale tasku. Müüdud leibu ei saa mui
dugi enam tagasi, kuid ülejäänute suhtes peab
asi oma korras minema. Ta kutsus eesliajaja
ja käskis sel korwid eesli selga laadida.
Leiwamüüja seisis selle juures sõnagi lau
sumata ja ilma wastupaneku katseta. Ta ei lii
gutanud ühtki liiget. Kaugele ette kumardades
waatas ta ülewaatajale järele. Ta silmad olid
kustunud; tema paistis sarnasena, nagu oleks
ühes kalli leiwaga lahkunud tema kehast ka
hing.
Jeesus-Maria! hüüdsid juuresolijad ja
lõid omale ristitähe ette: issand käis tema
juures ja karistas teda mõistuse kaotamisega.
Don Rafael, ära üles!
Selle juures wõisid nad tal kätest kinni ja
raputasid.
Tema aga ei tunnud seda, puurides kaugu
sesse tardunud pilguga.
ja korraga kuulis ta naise nuttu ning ärkas
iarduwusesi. Nüiid hakkas ka tema nutma,
sama tasa ja nuutsuwalt, nagu naine.
See kostus kui kaebelaul, mida keegi ei
kuulanud, sest kõigile oli ta liiga tuitaw
nälja, puuduste, purunenud lootuste kaebelaul.
Halastaja taewas, see oli wana lugu: paarile iu-

sisemises olukorras (meie wõimsuse kasw
toob meile niisama raskusi), kui meie os
kame kuni lõpuni wiia ideelist ja organi
satsioo-ilist wõltlust opportunismiga, kui
meie oskame leninistlikult läbi wiia tarwi
likud ümberkinnitused siis on asi wan
kumata alusel, siis saamad meie jõud kas
wama, siis meie rewolutsiooni päämine wa
randus on ümber kinnitatud mitte paberil,
waid kõigi abinõudega, kõigi nende organi
satsiooniliste ja poliitiliste piduritega, mil
kiseid annab ainult leninism. (Märulis d
kiiduawaldused.)

gewale käele ei leitud tarwidust eriti talwel
ja nüüd kerjas ta ja ta lapsed kerjasid ning
muidugi teada ka naine, ja kellegil ei olnud
selle wastu midagi neile ei antud lihtsalt
midagi. Sarnaseid inimesi on ju liiga palju.
Selle eel nälgisid waesekesed ja seda tegid
ühes nendega ka paljud teised, kuni wiimaks
ei hääbunud. Need mõlemad aga ei tahtnud
tegewuseta surma lähenemist oodata ja neile
tuli päästja mõte.
Wiimase, mis neil järele jäänud wiisid nad
lombardi ja saadud raha eest ostsid mõõdu
jahu. Terweli kakskümmend wiis naela ostsid
nad ja katkistest telliskiwidest tegid nad wäi
kese ahju, mida kütsid puudega, mis kaldale
uhtunud jõgi.
Kuid nad unustasid, et tainas küpsemise
juures kaalus kaotab, wõib olla tahtsidki unus
tada, nüüd tuli ülemus ja wõtiis kõik ära.
Siin ei saa enam midagi ütelda.
Leiwamüüja ei tõstnudki sel puhul kära. Pi
sarsilmil kaebas ta ainult naesele oma õnne
tusest. Ja naine kordas tema kaebtusi ja täiest
südamest lisas omad juure. Ah, see süda oli
täis nuttu!
Kuid korraga karjus mees nii waljult, et
seda kogu turuplatsil kuulda oli. Ta wibufas
kokkusurutuid rusikaid õhus, kinnitas oma süü
tust, oma waesust, andis lubaduse alati täieras
kuslikke leibu müüa, tasuda kahjud neile, keda
petnud, wandus, et süütab põlema linna, kui ei
saa tagasi oma leibu ... ja siis korraga, nagu
piksest rabatud, kukkus maha.
Waljult nuttes jooksis naine tema juure.
Rahwahulk piiras mõlemaid.
Mis on juhtunud? küsis keegi.
O, see inimene tahtis waestele kergeid
leibu müüa, kuid sai nüüd meie armsa jumala
poolt karistuse, oli wastus.
—Nii on talle ka tarwis, ptüi! —kriiskas wa
namoor, kes müüs pagari leibu: mis segab
teiste inimeste tööd.
ja selle järele karjus ta waljult üle terwe
turuplatsi:
Leibl leid! Kaks wäikesi krossi suure
leiwa eest. Waeste õnnistus, ha-hal Täieras
kune leib I! I
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Küla Nõukogude uulderUlallMsed.
Hoogtöö, mida partei ja nõukogude or
gaanid eite Võtsid külanõukogude ümberValimise asjus, et suuremal arwul tööta
wat elementi Valimistest osawõtaujele
tõmmata, andis ennast juba tunda ümberValimistel 8. Veebruaril Trotski kreisis.
Küla nõukogude elawns, Valimise kut
sete kodusaatmine igale töötajale külasse
suurendas märtsalt Valijate arwu läinud
aastaga Võrreldes. Tundus suuremat ak
tiiwsust tai talupoegade kui ka talunaiste
poolt.
Näiteks olid Valimised Babigoni külas
Oranienbaumi Vallas. Sellesse raiooni
kuuluwad 13 küla. Külad ou keskkohast
keskmiselt 4 wersta kaugel. Waatamata
sellest, et instruktsioon lubab igal külal
Valida oma enese koosolekul see punkt
on instruktsiooni sisse Võetud sellepärast,
et Valijatel ei tarwitseks raiooni keskkohta
minna siiski nõudis kohalik küla wali
miskomitee, et korraldatakse üks walunise
koosolek raiooni keskkohas, selle eest was
tutades, et tarwilik arw kodanikke walimi
sele ilmub. Ja tõeliselt ilmus Babigoni
1423 waliseöiguslikust 1000 inimest. Il
musid kutselehtedega. Teda registreeriti.
Küla walimistomitee lõi kutselehele oma
pitsati pääle, mis oli tunnistuseks, et ko
danik oli walimisekoosolekul käinud. Hu
witaw on weel selle juures tähendada, et
sellel koosolekul olid ligi pooled naiste
rahwad.
Walimine ise läks õieti elawalt. Asja
lisekt, tõsiselt, täis huwi asja wastu,
Võtsid talupojad Valimistest osa. Ulessea
tawate kandidaatide üle arutatakse tõsiselt,
põhjaliselt. Eriti palju Valiti noorsoolasi,
mis küll sellega seletataw, et selles raioo
nis noored elawat tegewust awaldasid.
Sarnane pilt umbes paistab ka kõigis
teistes walimisraioonides Trotski kreisis.
„Kõik Valimistele" see hüüdsõna
näib muutuma tõelikkuseks. Algus on teh
tud, siit peab nüüd edasi minema. Hüüd
sõna „kõik Valimistele" saagu käbi Viidud
igal pool, see oleks siis paremaks tunnis
tuseks, et meie küla hakkab elawalt huwi
tundma ühiskondlikkude küsimuste wastu
ja awaldab poliitilist küpsust, mis on pa
remaks pandiks töölis-talupoegade liidule
ja nõukogude Võimule.
Nõukogude Võim, partei, linnatööliste
külaga lmeorganisatsioon annab selleks oma
täit kaastegewust.

liommuuna..Usit".
Oskar Kullerkupp.
Miks kommuuna omale korraga niipalju
võldu kätte „ahnitseb"? Ka selle küsimuse
pääle pole raske Vastata. Kommuuna
„Koit" ei piirdu ainult oma liikmete tar
bete rahuldamisega. „Koit" seab oma ette
suured tulewikuplaanid, mis seotud ühis
kondliku elu, nõukoguwalnsuse poliitika ja
maailma probleemiga.
Juba läinud aastal külmas „Koit"
walla Vaestelaste hääks 10 tiinu vdre
ning Kustschewa W. K. P. komitee hääks
5 tünu nisu. Eelolewal külwiajal kawat
seb „Koit" kohaliku tooli hääks külwada
8 tünu nisu ja Mopri hääks 4 tiinu.
Kommuuna kawatsus on oma tegeliku ees
kujuga Mopri toetusele tõmmata kogu
ümbruskonna talurahwaft.
Läbemas tulewikus kawatseb kommuuna
ehitada amuwestit, elektrijaama, põllutöö
riistade töökoda, lastemaja, ajale wasta
wat koolimaja; samuti on kommuunal ka
watsus sisseseada kinematograasi, telefom
ja raadiod; raadioaparaar on juba ole
mas.
Nagu sellest näeme, pole kommuuna
tegewus piiratud ainult oma kodukoldega,
wmd see ulatav igasse ühiskondlikku etteVõttesse, algades kohalise kooli ehitamisest
ja lõpetades abiandmisega kapitalistide
türmides waewlewatele pomulategelastele.
Kommuuna jaab ümbruskonna rahwale
uu kultuurmajandusliku, fut poliitilis
haridusliku legewuse keskkohaks.

Juba tänini on käinud tuhanded uudis
himulised talupojad, organisatsioonid ja
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Meie kaubalaewastik kaswab

hoogtöö puhul.

Z 0 uut laewa tõstawad punase lipu üles.

Kuidas meie asundustes klubide ja pu
naste nurkade hoogtöö läheb, ielle kohta
puuduwad senini teated. Meie oletame aga
sitsli, et ükski asundus kus klubi, punane
nurk ehk lugemistuba olemas on, hoogtööst
eemale pole jäänud, waid energiliselt asu
tuste si ulise Väärtuse tõstmise juures tööl
on. Muidugi ei tähenda hoogtöö nädalad
seda, et nüüd hingitsedes rabeleda ja pääle
selle „õndsas rahus" hinge tagasi tõm
mata. Ei, see töö peab edasi kestma, peab

Jutuajamine wabatahtliku laewastikn juhatuse esimehe S. Natsareniusega.
Meie kaubalaewastik on nõrk. Oma
laewadel Veame meie ainult üks kolme
teistkümnendik neist kaupadest, mida meie
iga aasta sisse ja wälja weame.
Meie maksame Väljamaa laewade oma
takkudele kümned miljonid rublad kaupade
Vedamise eest, mis kõik oleks Võinud
meile omale jääda.
Korraga on meil Võimuta tarwilisel
arwul luewu ehitada. Meil ei ole selleks
Vaba summasid ja tänawu on Võimalik
selleks eraldada ainult 5 miljoni rubla,
summa, mis sugugi suur ei ole.
Seda tähtsamaks on aga iga meie
samm, iga meie wöit kaubalaewastiku ehi

Nõukogude-Juglise kaubanduslik selts
„Arkos" astub „Sowtorgsloti" osanikuks.
Wilmane ühendab kõiki S. N. W. Liidu
merelaewu. Osamaksuna annab „Arkos"
meile 10 laewa Esimeses järjekorras an
takse üle järgmised laewad: „Tobolsk",
~Kolöma", „Kamenets?Podolsk", „Kursk"
ja „Krassin".
Praegu sõidawad need laewad Inglise
lipu all, neil on pääl Inglise komandod.
Pääle laewade üleandmist asetatakse nende

tamises.

pääle nõukogude meremeestest komandod.

Hiljuti märkisime meie sel alal esimese
edusammu: Leningradis pandi alus nel
jale nõukogude laewale. Nüüd on meil
tegemist samasuguse tähtsa tõeoluga.

Kmiw nmrtiüljifnffb ninal töötum faamitii.
Hooaja töölised ametmhisnstesse!
Jutuajamine ametiühisuste kesknõukogu presiidiumi liikme sm. Meluitshanskiga.
Ametiühisuste töö sünnib päämiselt lin
nades. Praegusel silmapilgul seisab ameti
ühisuste ees ülesanne kõwendada pro
letariaadi mõju maal, laiendada ja süwen
dada ametiühisuste tööd maal.
Umbes poolteist kuni kaks miljoni talu
poega töötawad suurem osa aastast lin
nas palgatöölistena.
Ametiühisuste töö kõtõendamiseks maal
otsustas ametiühisuste kesknõukogu otsuse
wastu wõtta, mille järele kõik maaltöötaWad ühe ametiühisuse liikmed, kui neid
mitte alla 25 ei ole, moodustawad walla
kohaliku komitee.

See ei Võimalda aga weel linnast ta
gasitulewate hooaja tööliste tõmbamist ähi-

suse töösse. Seepärast otsustas ametiühi
süste kesknõukogu, et enam suuremates
Valdades, kus Vähemalt kolm walla ko
halist komiteed on, tuleb luua walla ame
tiühisuste Vahelised sekretariaadid.
Põhi ametiühisuseks maal peab olema
maa- ja metsatööliste ametiühisus. Neis
Valdades, kus kohalikkude komiteede loo
miseks ei ole küllalt liikmeid, kinnitatakse
nad maa- ja metsatööliste ametiühisuse
juure.
Paljud ametiühisused ei taha hooaja
töölisi oma. liigeteks wastu Võtta. Nad
kardawad ühisuse ummustamist. Sarnasest
põhjendamata kartusest tuleb loobuda. Iga
hooaja töölist, kes tametiühisusse astuda
tahab, tuleb Viibimata wastu wõtta.

Uus tähtis seadus.
Tingimust tehtud kohtu
otsused kaotawad jöu.
Isikud, kellele kohtuotsuste järele karis
tus tingimusi määratud, muutuwad tihti
ühiskonnale kasulikkudeks liigeteks ja ei
kujuta mingisugust ühiskondlikku hädaohtu.
Kuid endine kohtuotsus arwatakse neile
koolid „Koidus" õpereisul ning imetele
mas ta tööd ja elu Viisi. Juba nüüd on
ümbruskonna Wene rahwas hakanud
„Koidu" eeskujul põldu harima trakto
ritega ja masinatega ühinedes põllutöö
artellidesse, seltsidesse ja kooperauiwidesse.

Juba praegu käi wad naabrimehed kom
muunas keeruliste küsimuste üle nõu küsi
mas, käiwad kommuuna lugemistoas lehti
ja raamatuid lugemas ning kommunaari
dega ühiseid pidusid wimetamas. Aga
praegu on weel ainult kommuuna tege
wuse algus! Palju rohkem töötab ta
edaspidi, ja seda juba lähematel aastatel.
Sest konlmuuna majanduslik põhialus on
kõwa ja selle arenemiseks kõige soodsamad
tingimused.

Kommuuna põhjuskapitaal on riikliku
hindamiskommisjoni poolt arwatud 63.000
rubla pääle. See põhjuskapitaal kaswab
Veelgi uute lükmete janretulekuga. Sest
1. juunist 1925 a. on liikmemaksuks mää
ratud 750 dollarit ehk 1.500 rbl. Seda
kapitaali Vajab „Koit" ülalpool tähenda
tud plaanide täidewiimiseks.
Muidugi teeb kommuuna uute liikmete
Vastuwõtmise juures erandeid neile, kes
ktcssiwõitluses ja töölisteliikumises silma
paistwamaid tegusid üles näidanud. Neid
Võetakse kommuunasse wasm kergendatud
tingimustel kuni osamaksust täiesti wabas
tamiseni. Samuti Võetakse kergendatud
tingimistel waötu kwalifitseeritud töölisi
ehk spetsialiste.
Kommuuna on rendimaksust esimese urne

aasta jooksul Vabastatud. Kuuendamast
aastast pääle hakkab kommuuna riigile
renti maksma 3 rbl. 30 kop. tiinult.
Ja ka sellest maksust Vabastatakse kom
muuna, kui ta korraldab seemuepuhastuse

ikka karistuseks ning see mõjub tihti rusu
walt nende elu ja tegewuse pääle.
Seepärast töötas kohtu rahwakommissa
riaat eelnõu wälja, mille järele kohtuotsus
sarnaste isikute kohta oma jõu kaotab ja
tingimusi karistatud inimene peetakse mitte
karistatuks.

See seaduse eelnõu on antud rahwa
kömmissaride nõukogusse läbiwaatamiseks
ja tinnitamiseks.
punkti, asutab kooli ehk mingisuguse ette
wõtte põllumajanduse ja hariduse etenda
mise otstarbel. „Koit" aga on juba asu
nud niisuguste asutuste ehitusele.
Pääle selle saab kommuuna riigipangast
0 prots. pikaajalist laenu, Naftasündikaa
disi aktsiisita traktorite kütteõli ja teisi
kergendusi.

Rendileping, millele ühelt poolt alla
kirjutanud W. S. F. N. W. põllutöö
kommissar ja teiselt poolt' kommuuna
„Koidu" Volinik sm. Jakobson, on kinni
tatud 24 aasta pääle ja kindlustab „Koi
dule" julge ning rahuliku töötamise. Kom
muuna on iseäralise kommisjoni kaudu
ligemas ühenduses keskwalitsusega. Töö
ja kaitsenõukogu juures asuw kommisjon
kontrolleeriv kommuuna regewust ja ühtlasi
kaitseb ta ta lmwisid.
Mis puutub üldse kommuuna wahekor
rasse Valitsusasutustega, siis ei jäta see
midagi soowida. Laitew pole Vahekord
ka naaberküladega. Wiimaste poolt on
ainult mõned korrarikkumised ette tulnud,
mispärast kommuuna neid Viisakalt korra
juure kutsunud.
On siiski olnud ka üksikuid juhtumisi,
kus mõnesugused kahtlased elemendid koha

lisi elanikke kommunaaride, kui bursuide.
Vastu ülestihutawad; sest kommunaarid
elawad kohalikkudest talumeestest Võrdle,
mist jõukamalt. Iseäralisi tagajärgi pole
sihuke kihutustöö tänini aunud ega saagi
wist andma, sest suur hulk talurahwast
hindab õieti „Koidu" teenuseid.
Ja need poke Väikesed.
Kommuuna juhatus on kindlates kätes.
Uuesti Valitud kommuuna nõukogus on
klassiteadlikud töölised—sm. P. Alp end.
Ameerika tööliste partei Eesti liidu liige;

edasi kestma alaliselt, edasi kestma senikaua,

kuni tunneme, et tagajärjed, mida kätte
saanud oleme, mrid rahustawad. Hoogtöö
olgu ainult esimeseks tõukeks, jõudude koon
duseks ja arwelewõtmiseks, et suu
rema Visadusega tegewusele asuda. Käes
olewa hoogtöö ajajärku langemad weel
kaks suuremat hoogtööd, mis ühendatult
meie poolt algatad hoogtöö tähtsust ainult
paksemalt alla kriipsutawad. Need on sideme
kindlustamine linna ja maa Vahel ja nõu
kogude ümberwalimised. Nende mõlemate
keskpunktiks peawad poliit-hariduslikud or
ganisatsioonid olema. Mis puutub linna
ja maa Vahelisesse sidemesse, siis wõiwad
selle sideme ülewalpidaiateks ainult klu
bid, punased nurgad ehk lugemistoad olla,
seda enam, et side just kultuursideme ise
loomu kannab. Niisama ka nõukogude üm
berwalimise küsimuses.

Kes peaks talupoegade hulkasid nõupida
mistele koondama, keda nõukogusse saata,
kui mitte ülemal tähendatud asutused?
Klubid, punased nurgad ja lugemistoad
on need kohad, kus asunikud ühiselt omad
kandidaadid üles seawad, neid läbiharuta
wad, niisama ka uuesti Valitud saadikud
Valijate ees pärast oma tegewusest aru
annawad jne.
Nagu juba mitmed korrad tähendatud,
seisabki nende asutuste päätähtsus just sel
les, mil määral nad tegeliku eluga ühen
dust suudawad ülemal hoida.
Mõlemad hoogtööd aitawad klubide jne.
tähtsust selgitada, mispärast tarwilik on,
et kahenüdalise hoogtöö pääle weel suure
mat tähelpanu panna. Kuid Vähe on
siiski sellest, kui hoogtöö ainult kohalist
iseloomu kannab. Seda peab üldistama,
mis aga ainult seega Võimalik on, et iga
asundus, iga klubi, lugemistuba ja punane
nurk oma tegewusest hoogtöö kestwusel
„Edasis" informeeriks. Kes seda senini
teinud ei ole, tehku seda.
Ego.

sm. Jakobson kauaaegne tööliste partei
liige (praegu mõlemad W. K. P. liikmed);
sm. Seppahammer 1905 a. rewolut
siooni tegelane ja poliitiline wang, pärast
poole maapagulane Ameerikas. Ka teised
kommuuna liikmed on enamasti tööliste
liikumisest nii ehk teisiti osa wõmud ja,
mis pääasi, suur osa neist on kõrgest
kwalifitseeritud töölised; teised kauaaegsed
farmerid ja karjapidajad.
Huwitaw on jälgida ka „Koidu" sije
mist korda. Kommuuna liikmed clawad
ühiselumajades; rarwitawad ühist kööki ja
söögilauda. Laual on igaks söögiks kaks
kolm toitu. Hommikul: mannapudru, tohwi
ehk Värske päm ja wõileib; lõunal: liha
supp, lihakotletid ja kurgid; õhtul: thee
wõileib ja praad. Muidugi on see mõnu
toodud ainult näitusena. Tegelikult wahel
duwad toidud iga päew uutega. Kusagil
taluperes pole ma näinud nii hästi toide
mwat, kui „Koidus". Kui siia juure lisada
eestujulrk puhtus laual: taldrikud, noad,
kahwlid jne., siis näeme kui kaugele on
jäänud talupere hügieeniliseski mõttes taha
kommunnast, sest jääl tarwitatakse tihti
pääle wana harjunud Aadama tahwtit ja
terwe pere sööb korraga ühest asijast Las
tele tehakse toidu suhtes erandid. Neid
toidetakse wus korda pacwas ja enam toit
wate ainetega.
Köögis töötawad selleks määratud seltsi
lised nädakije Vahetusega. Nende juhata
jaks ja toiduainele Väljaandjaks on kom
muuna poolt Valitud perenaine.
Kariloomade ja kodulindude eest kannaWad hoolt selleks määratud seltsilised.
Üleüldist löõjaotamist korraldab selleks wa
litnd töõjuhataja. Töö algab suwel- lell 7

toila walja ja hoia alles.

Nõukogude maali.
«Punase Lipu" orden tulekahju kus
tutamise eestMäetövliste emetühisus tõstis küsimuse
üles Ajerbeidshani kesktäidesaatwas komi
tees, annetada „Punase lipu" orden
„Asnefti" tuletõrje komando brandmajoo
rile inseneer Mamikownowale energia eest,
mis ta üles näitas gaasi purtskaewu kus
tutamisel.
Ükdwalge-wenemaaline külakirja
saatjate kongress.
Minskis awati üldwalgewenemaaline
külakirjasaatjate kongress. Kongressile sõit
sid 120 fülakirjafaatjat. Kirjasaatjaid ter
witasid Walge-Wene kesktäidesaatwa komi
tee esimees sm. Tsherwjükow, W. K. P.
keskkomitee ajakirjanduse osakonnas juha
tastt sm. Rafael, Moskwa „Prawda" esi
raja tööliskirjasaatjad, punawäelased ja
Poolamaalt kohalejõudnud poliitilised wan
gid.
Wöitlus wiljahäwitaiatega
Odessast teatatakse, „Dobrohim" otsustas
organiseerida erilised weoautode salgad
wõitluseks keemia abil, wiljade höwitajatega.
S. N- W Liidu kesktäidesaatwa ko
mitee kolmas istangute järk awa
takse Tisliisis.
Jutuajamisel sm. Nariman-Narimanow,
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
esimees, iseloomustas eelseiswa S. N. W.
Liidu kesktäidesaatwa komitee istangute
järku järgmiselt: walitsuse otsusel kutsuda
Tisliisi kokku kolmas S. N. W. Liidu,
kesktäidesaatwa komitee istang, millel on
määratu poliitiline tähtsus.
Selle otsusega wiiakse ellu walitsuse
ammune otsus, et täidesaatwa komitee is
tanguid kokku kutsuda meie iseseiswates
Vabariikides. Järgmist istangute järku ka
watsetakse kokkukuisuda Ukrainasse, fellejä
rele Walge-Wenemaal jne.
W. K. P. Keskkomitee otsuS partei
st ai tn kohta.
W. K. P. keskkomitee otsustas, et par
teiliikmete stashi loetakse kollektiiwis kmni
tamise tähtajast. Kandidaadi stashi siin
juures arwesse ei wõeta, wiimane märgi
takse eraldi. Kandidaadi stashi wäljaarwa
milt peetakse ajast, mil kubkomis kinnitatud.
Esimefejürgu kandidaatide staihi arwawad
wälja kreisi ehk rajooni komiteed.
Stodu käsitöölised ei wöi olla amet
ühisuse liikmeteks.
Nõukogu teenijate ametühisuste keskko
mitee seletas, et kodukasitöölised ei wõi
olla ametühisuse liikmeteks, sest nad pole
palgatöölised.

Raskuse, pikkuse ja mahutawuse meetrimöödud.
Meettimöötude pääle üleminek edeneb jõudsamini,
kui iga kodanik unte mõõtudega tuttaw on.
Raskuse möödud.
1 kilo umbes 2J/2 naela.
IJ/2 kilo 33U naela.
2 kilo 5 naela.
2112 kilo 6 naela (weidi üle).
3 kilo 71/4 naela.
4 kilo 10 naela.
5 kilo —l2 naela (weidi üle).
0 kilo 14J/2 naela.
7 kilo 17 naela.
8 kilo umbes 20L/2 naela
9 kilo —22 naela (weidi üle)
10 kilo 24J/2 naela.
Alla ühe kilo kaalutakse: 1/2 kilo
umbcs 1 J/4 naela, J/4 kilo 5/8 naela,
J/10 kilo (100 grammi) J/4 naela,
50 grammi J/s naela.
Pikkuse möödud
Pikkuse mõõduks tarwitatakse meetrit,
mille pikkus on werssokki, ja senti
meetrit, mis üks sajandik meetrist on.
Suurte kauguste äramõõtmiieks tarwitatakse
kilomeetrit. Kilomeetris on 1000 meetrit
ehk 409 sülda. Wanade ja uute pikkuse
mõõtude wahekord on järgmine:
1 werssok 41/2 sentimeetrit.
4 werssokit 18 „
8 „ 36
12 „ 54
1 arssin 71 „
larssinat 89 „
V/u „ l meeter 7 sentim.
13A „ - 1 „ 24 „
2 „ 1 „ 42 „

2J/- „ - 1 „ 78 „
3 „ 2 meetrit 13 „
3J/2 „ 2 „ 49 „
4 „ 2 „ 84 „
41/2 „ 3 „ 20 „
5 „ 3 „ 56 „
Nii tarwis küsida voole arsstna riide ase
mel 36 sentimeetrit, arsstna asemel 71 sen
timeetrit, ehk weel parem küsida ümargus
tcs arwukes 35 sentimeetrit ja 70 sen

Baku nafta Lioni aastalaadal.
„Asneft" saadab Prantsusmaale Lioni
aastalaadale oma naftasaadusi: bensini, pet
roleumi ja muud.

witamisele wõtta põhjaliku looduslikkude
tingimiste muutmiseks, mis wälja kutsub
wiljaikalduse ja nälja.
Praegune teadus tegi juba esimesed kat
seo wõitlemiseks loodusega. Teaduslik me
liratsiooni instituut põllumajanduse kom
missariaadi juures, mis asub Leningradis,
hakkas tööle kunstliku wihma wälja mõt

wõitlusele põua wastu.
Kunstlik wihm
Mitte kaua aega tagasi said kümned mil
sonid Wolgaäärscd elanikud kannatada ko
ledat ennenägemata nälga, mng alaline
wiljaikaldus sel aastal tõmbab S. N. W.
Liidu eeiarwest maha 48 miljoni rubla.
Pää kurjus seisab selles, et hirmus wil
jaikalduse haigus wötab kroonilise kuju, ja
teda ei saa arstida ajutise abinõuga. Sun
on waja kõige otsustawamad abinõud tar-

hom. ja lõpeb kell 6 õhtul tunnise
IõnnewaHeajaga. Kuid pahatihti ei pane
kommunaarid tähele põhikirjas ettenähtud
päewapikkust, waid jatkawad Vabatahtli
kult töötegemist kuni päikse loodeni.
Muu seas on kommuuna „Koidu" ko
dukorras öeldud, et „tarbekorralwõib töö
aega olude järele muuta. Iga kommuuna
liige on kohustatud täitma töistuhataja
käskusid wastupanemata ja korralikult. Iga
kommuuna luge peab hoolikalt tööd te
gema. Iga kommuuna liige peab end teiste
liigete wastv seltsimehelikult ja wiisakalt
ülemal pidama".
Kommuuna kõrgemaks orgaaniks on kom
muuna liikmete üldine koosolek, mille oi
susiada on kõik tähtsamad küsimused. Täi

harimine. Eneseharimise ja elupraktika tõttu
ulatab kommunaaride silmaring kaugele
oma kodukolde taha; selle tõttu nende ilmawaade wäljakujunenud kommunist

desaatwaks organiks on kommuuna nõukogu,

saada keskkooli hariduse.

mille kommuuna liikmete aasta koosolek
walib kolmest isikust esimehest, kirjatoi
metajast ja kassapidajast. Nõukogu tege
wust kontrolleerib kolmeliikmeline rewisjoni
kommisjon. Kõik arusaamatused kommuuna
liikmete wahel lahendab kommuuna nõu
kogu, äärmisel korral kommuuna liikmete
üldine koosolek.
Kõik kommuuna liikmete tarbed rahul
dab kommuuna nõukogu; tellegil pole mi
dogi „oma". Kõik warandus on ühine,
selle hulgas ka kassa. Ja senini pole nii
suguse ühise jaotamise juures kommuunas
arusaamatusi olnud; sest wõrreldaw kül.
Lus walitseb pea iga sammu pääl ega anna

Wiimasel ajal on kommunaarid tegemist
hakanud tegema ta teaatriga—näitemän
gude, ilulugemiste ja lauludega. Uks nii
sugune „teaatri õhtu oli Koidus" 31. dets.,
mis korraldatud uue aasta wastuwõtteks.
Piduõhtule oli tulnud hulk rahwast naab
riküladest waatama, et naabrid uut aas
tat toana kalendri järele pühusewad. Pidu
wältas hilja hommikuni kõige lõbusamas
tujus ja sõbralikumas sideme („CMwqBa")
sobimises kommunaaride ning talumeeste
wahel.
Minnes pidult, tänasid talumehed kom
munaare pidu korraldamise ja seltsimehe
liht wahekorra eest.
Mis aga iseäralist tähelpanu „Koidus"
omale tõmbab, see on ajakirjanduse roh
kus. Pole kusagil talus, kusagil asutuses,
wäljaarwatud ajalehe toimetused, näinud
niipalju ajalehti za kuukirje, kui „Koidus".
Neid annab üles lugeda. Hakkame pääle:
„Edasi", „Uus Ilm", „Siberi Teataja,"

põhjust nurisemiseks.
q- *

Hariduslikult on ~Koit" ka hääl järjel.
Pastud kommuuna lnkmed on keskkooli ha
ridusega, mille nad omandanud Ameerika
koolides. Kuid palju tähtsamat osa on
kommuuna liikmete juures etendanud enese
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likuks.

Kuid kommunaarid ei piirdu siiski nende
teadmistega. Nooremad kommuuna luk
med jatkawad haridust õhtukoolis, mis
organiseeritud ühiselt naabriküla imelli
gentidega.

Lapsed käiwad 1 astme Wene koolis.
Pääle selle õpetab kommuuna liige sl. Ida
Peterson lastele Inglise keelt ja annab
teisis õpeainetes täiendawaid tunde.
Praegu on kommuuna päewakorras uue
II astmelise kooli ehitamine, kus kommuuna
ja ümbruskonna külade lapsed wõtksid

timeetrit.

Kui on tarwis pükste jaoks 1 arssin
10 werssokit riiet, küst 1 meeter 25 senti
meetrit, ülikonna jaoks ära küst mitte V/2
arssinat, waid 3 meetrit 20 sentimeetrit jne.
Wedelikkude mõõtmiseks oli meil tarwi
tusel niinimetatud pudel, mille suurus ühes
kohas oli J/20 pangi (pool toopi), teises
kohas aga 1/ie. Sarnane wahe tegi asjata
segadust.

Meetrisüsteemis on ainult üks mõõt
liiter.
12 liitert (weidi robkcm) on üks pang.
1/A pudelit umbes J/« liitrit.
J/2 „ J/3 liitrit.
1 pudel #/4 n
3 pudelit 2 „
5„ 3 „
Ei saa osta J/s liitrit, waid tuleb osta
J/4 liitrit, samuti ei saa osta ka 2/A liitrit,
waid tuleb osta kas J/2 ehk a/* liitrit.
Meil müüakse piima juba ammugi liit
rite järele, neil päewil bakati ka petroleumi
liitrite järele müüma.

korda suurendada wee tilkasi ja esile kut
snda kunstiilu wihma.
Professor Kalinin ja tema kaastööline
saawutasid kõige peenemat tolmu, mis wi
satakse pilwetets. Ja siis on wõimalik
wäljakutjuda wihma igastühest mööduwasl
wihmapilwest.
Laboratooriumi kogemuste järelproowi
miseks sõidawad instituudi töölised lähe
mal ajal Ai-Petn kõrgustikule edasikan
tawa elektrijaama ja tarbeasjadega.

Leningradi teated.
Ähwardawad nähtused.
Kubermangu terwishoiu osakonnas oli
ema ja laste-kaitse tööliste nõupidamine
abordi kaswamise üle linnas.
Sel aja! kui jaanuarikuul a. tehti
linnas .105 aborti, kasivas selle arm
märtsikuul 433, augusti 593 ja
detsembrikuul 812. Praegu tehakse iga
kuu kuni 1500 aborti. Selleks, et taita
kõigi soowiawaldajate nõudeid, tuleb tu
bermangu terwishoiu osakonnal laiendada
woodite srwu 400 pääle, 115 olemas
olewa woodi asemel, luid seda pole wõi
malik teha aineliste tingimuste tõttu.
Nõupidamine tunnistas abortide näh
tuste kaswu hädaohtlikuks ja otsustas
seda küsimust üle wiia naisosakonna kollee
giumi. Kawatseiakse tuntawalt wähen
dada abortide tegemist.
Kooperatsioon naispäewaks
Natspäewals 8. märtsil laseb Lenin
gradi ühistarwitajate liit pidulikult wälja
naistöölisi, kes lõpetanud kooperaniwsed
kursused. Üldse lastakse wälsa 200 nais
terahwast. Kõik kursuste lõpetajad saa
wad rahata wäikese raamatukogu koope
ratiiwse kirjandusega.
Autobus Porohowoisse
Kommunaal majandusosakonnas tööta
takse wälja kawa autobussi ehitamiseks
Porohowoisse. Autobussi ehitamine läheb
maksma 150.000 rubla ja liikumist wõib
awada juba kewadist algades. Kawa an
takse kubermangu täidesaatwa komiteesse
kinnitamiseks.

lemiseks.

Niiskuse suurus, mida sisaldab õhk põua
raioonides, on niiskuse poolest peaaegu
rikkam kui meil. Kogu küsimus seisab ai
nult oskamises seda niiskust ärakasutada
tormilisel silmapilgul ja oskuses kuiwanud
maad kasta.
Instituut asus juba praktiliste tööde
juure. Paisates wäikseid kõwasid kehakesi
õhku, mis läbiimbunud niiskusega, läks

Riidekaup Buhaarale
Wene Buhaara ühisus, kes rentis koha
likust tööstuse osakonnast kaks riidewabri
kut, laseb weebruarikuu lõpul käima kudu
mise wabrikn „Swoboda". Wabrikn jaoks
jõudis Buhaarast juba kohale 35 wagunit
puuwilla. Wabrik töötab wälja erisorti
riiet, mis määratud Buhaara ja Kesk Aasia

„Prawda", „Nowõi Mir",
„Krasnaja Derewnja", „Wapaus", „Jhe
Daily Worker", „Farmer-Labor Woice"
„Liberator", „Jhe Labor Herald", „Oras",
~Säde", „Se!jskaja Kooperatsija", „Klas
siwõitlus" jt.
Üldse käib „Koidule" 12 ajalehte ja 5
kuukirja paljud neist mitmes eksemplaa
ris; üldse 21 eksempl. Pääle selle käib
„Koidule" hulk põllumajanduslikke ja töös
mslikke katalooge (nime ja hinnakirje) nii
sisemaalt, kui Ameerikast.
Kommuunat on olemas ka raamatukogu
praegu küll weel wäike, kuid wäärtuslik;
raamatukogus on palju teaduslikke ja po
liitilisi raamatuid enamasti ingliskeel
seid siis eesti- ja wenekeelseid üldse
300 raamatut. Puudus tundub küll ilu
kirjandusest, samuti ka lastekirjandusest,
nende soetamiseks on kommuuna juhatusel

Olin wiibinud nädalapäevad „Koidus".
Olid omaseks saanud kommuuna liikmed,
oli weetlewaks saanud kommuuna elu; olin
kohanenud ja kodunenud kõigega mng kõi
gega rutem kui kusagil mujal. Ja lui kom
muuna aasta koosolekul mulle ettepanek
tehti hakata kommuuna liikmeks, siis
olin walmis unustama kõike, et seda
ettepanekut wastu wõtia. Olin walmis
unustama põhjamaise suurlinna, kus olen
weetnud ilusamad silmapilgud; olin wat
mis unustama prospekte, rahwaparwe ala
lise dünaamikaga; hiigla korpkuseid, kus
takti lööwad miljon tuiksoont; olin wat
mis unustama teaduse templeid ja kunsti
gallcmd, mis wõlunud mu meeli, ja kut
sunud kauge igatsuste randa; olin walmis
jätma kõike, mis iial armas olnud süda

teatud kawatsused

~Koit" laiendab oma hariduslikku tege
wust ka oma piiride taha.
Ta on õpetust antnud! ümberkaudsetele
talumeestele, kuidas põllumasinatega ja
traktoritega ümber käia. Edaspidi kawat
seb „Koit" korraldada süstemaatilisi põl
lutöö kursuseid. „ Koidu" töö ses suhtes
pole tuulde paisatud.
Kommuuna idee rajab igaväewaga uusi
radasid aastasadasid maganud Wene külasse.

Juba ilmuwad küladesse traktorid, ar
tellid ja seltsid. Juba raputab Wene ta
lumees oma turjalt esiwanematelt pärit
aigaegse põlluharimise wiisi.
Juba hakkab ta kommuuna kombeid ja
elnwiisigi järele aimama. Juba hakkab kü
lameeski lasahilsukesi liikuma kõrge ees
märgi kommunismi poole.

elanikkudele.

melle.

Olin malmis asuma ideelisele üksinduse
saarele, kus tärkanud uue ühiskondliku idu
et settele idule sömerdada mustamulla
pinda traktori ja diskäkega ning jäädawalt
heita wanawaraaua ürgaegsed harcadrad
ja karuätked; et pärust õpetunde söösta
„Fordil" läbi 80 kilomeetrilise rohtlaane
Rostowi draamateatrisse ehk. istudes saa
lis raadio juures, kuulata maailma kuul
süste kontserte, kõnesid ja loenguid. Kõik
need kommuuna lähema tulewiku perspek
tiiwid kaotatid kahju, mida olin mnnud
suurlinna elust ja kultuurist. Kommuuna
ligineb linna kultuurile, põllupidamise täie
lise industrieerimisele, üldisele tsiwtlisatüoo
uile. Amult tanapäewa kohustused ei
lubanud mul kahjuks jääda, kommuunasse.
Lahkudes „Koidu" kodult, trööstin end
teadmisega, et lord siia tagasi tulen, ja
siis wõib olla juba jaadawaks ajaks.
Rostowis, D/ä 10. jaan 1925 a.
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Ühistegevus Eesti asundustes.

Kooperatiimid peawad olema laialdaste rahwahuikade isetege
muse paale põhjendatud organisatsioonid.
Siis annawad nad kõige suuremat kasu laialdastele talupoegade
' hulkadele. Siis kaomad igasugused mäarnähtused nende töös.
Kehmik. kesktvlupoeg, möta kooperatsiooni töölt kõige energilise
malt osa.
Terwendame kooperatiiwi.
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Struugilased pidage meeles, et koopera
tiiw töötab teie kasudes siis, kui teie ist
wõtate energiliselt ta tööst osa, juhite teda.
Kooperaniwis töötavatel seltsimeestel
tuleb igapidi tõmmata talupoegade hulka
sid kooperatiivi ümber, missuguseks abi
nõuks on kõige päält see, kui kooperatiiw
töötab nende huwides.
Strnugilane.
Ärge jääge ootajateks.
(Wallerjanowi asundus, Trotski kr.,

kub.).
(Stolba asundus, Vrjänski kub.)
Meie piimaühisus, mis asutati 1911 a.
Üksikud kooperatiiwi eesotsas seiswad isikud tarwitasid kooperatiiwi oma
ja sõja ajast pääle suuremat tegewust ei
isiklikkudes huwides- Nüüd Peab nendel wäärnähtuste! lopp olema.
avaldanud, asus 1924 a. lõpukuudel ener
19. nowembrist 1924 a. töötab asundu 51 rbl. 47 kop. Selgus, et 67 rbl. 15 k giliseli tööle ning algas meierei ümber
ses põllumajanduslik krediitühisus. Ta ühi oli antud ilma mingisuguse dokumendita paigutamisele ja uuendusele.
nes piimaartelliga, mille alal cli kergem piimaühisusele, 47 rbl. oli antud ilma min
Uus plats waliti nelja risttee kohale.
üldistesse rööbastesse minna.
gisuguse allkirjata esimehele, kuid 8! rbl.
Uue maja seinad on walmis, kaew on
Esialgu wois märgata, et Stolba on 47 kop. oli jäljeta kadunud.
walmissaamisel. Kohale on weetud ma
hiigla sammu edasi astunud ja wõls loota
26. jaanuaril ärapeetud liikmete üldkoos terjaal ka kewadiste tööde jääkeldri
esimeste operatsioonide järele hääd tööwil olekul esines rewisjoni-kommisjon oma aru ehitamiseks jne.
jakust.
andega. Kassapidaja Soosaar astus oma
Mööda käies waaiad seda tööd suure
Kuid juba detsembris hakkasid koopcra/ ametist ja eestseisuse liikmest ära ja ta ase huwitusega.
tiiwi kohta kuulujutud liikuma.
mele aslus kandidaat A. Simson. Ka re
Seda kõike saadawad korda piimaühisuse
10. jaanuaril algas rewisjoni-kommisjon wisjoni kommisjoni koosseisu uuendati kahe liikmed sneid on praegu 43 inimest).
oma tegewust. Siis tulid ilmsiks suure liikmega. 1. märtsiks s. a. peavad tagasi
On ainult wõõraStaw näha ja kuulda,
päralised asjad. Asunduse poes tuli kaupa maksma: Soosaar kassa puudujääki
.et on mõned üksikud, kes ootawad, kuni
sid puudus 40 rbl. wäärtuses, mida kaup 81 rbl. 47 kop. ja eestseisus 67 r. 15 k. teised nende eest töö ära teewad.
mees kod. Ed. Roos 12 päewa kauplemi
Koosolek awaldas kindlat soovi, et eest
Ootajad aga ei tohiks olla. Oma ühis
sega oma tasku oli „ kaubelnud". Selle seisus töötaks rahwa huvides, ja seepärast tööga walmistame ju teed paremale tule
puudujäägi tasus kod. Roos täiesti ära.
loodame, et wäärnähtused kaovad ja koo wikule. Seepärast kõik käed külge.
Osakonna poes, mis asub Wene-Stolbas, peratsioon hakkab rohkem talupoegade hu
Päältkuulaja.
oli kauba arw täiesti arvetega kokkukõlas. r.'.sid silmas pidama.
Üle minnes eestseisuse tegevuse juure,
Seepärast, stolbalascd, ärge kohkuge, waid
leidis rewisjoni-kommisjon palju wäärnäh asuge kõik tööle, tõsiselt tööle üldise lipu
Wastus „Skorpioom!e^)"
tust, mis kooperatiiwi tegewuses lubamatud. kirja all „üks kõige ja kõik ühe eest". Siis
(öolino asundus, Kingissepa kr., Leningr,
Kõige päält torkas silma kaupade pääle wõib asja ajada ilma kahtluseta.
kuo )
pandud suur protsent, eestseisuse liikmete
Praegu on teil klubi, kus on organiste
kõrged palgad ja nende muud kulud, mis
Asunikud, weel kindlamalt käed
ritud põllumajanduse ring, mis peaks töö
kooperntiiwi külgeüle poole sissetulekutest wälja tegid.
tama iga reedi õhtul. Ilmugu iga mees,
Sarnasel viisil lõpukokkuwõttcs töötab
„Edasis" nr. 21 kirjutab keegi „Skor
kes asjast huvitatud, arutage läbi oma põllu
kooperatiiw mitte kasu. waid kahjuga.
pioon"
Lolino asunduse klubi ja piima
Weel pahem lugu kordus kassapidaja pidamisesse ja koopereerimisesse puutuvad ühisuse kohta.
küsimused, siis jõuate warsti selgusele.
M. Soosaarega. Kassas pidi olema arvete
Ta ütleb, et koperatiiw on lagunemisel.
Rewisjoni-kommisjoni esimees J. P u l l. Kuid ei seleta, milles see seisab. Kas selles,
järele 309 rbl. 96 kop., tegelikult oli aga
et üks endistest piimaga hangeldajatest
wälja läks, kellele, ta kihutustöö tagajär
jel, ainul! üks järgnes.
Ühistöö kui pöllutööstuse tõstmise abinõu.
Ühegi küsimuse ega arupärimise pääle
ei
ole kedagi änwardUud wälja wisata,
Wiimase paari aasta jooksul on palju on kõiki ühistegewuslisi ettewõtteid takis
waid
on püütud just seletusi anda. Tõe
tada.
des Eesti asundustes märgata edasipüüdu
poolest
on küll tehtud märkus paarile liik
Praegu on aeg, mil põllumees wõib
ja edusamme põllumajanduse arenemises.
meie,
kes
ei ole tahtnud täita üldkoosoleku
Osa asunikke on tulnud arusaamisele, et täiesti oma ülesande kõrgusele tõusta.
otsusi
ja
põhikir.a
punktisid.
ajaga sammu pidades on tarwis asuda Põllumehe! tuleb ajaga ühes edasi minna
Ta
nimetab,
et
ü'iiustl on suured puu
oma majandusliku seisukorra kindlustawi
põllumajanduse tõstmisele ühistegewuse näol,
dujäägid,
kui
ei
nimeta,
milles need puu
sellega parandades oma majanduslikku elu. seks. Seda wöib iga põllumees tingimata
dujäägid
on.
Puudujäägid
on piimas
saawutada
lõige
laialisemal
nhistegewuse
Paljudes asundustes on juba ühiselt ellu
olnud,
kuid
mitte
suured.
Näit.,
«mne tuli
alusel.
kutsutud põllumajanduslikud kooperatiivid,
iga
45
liitri
pääle
puudu
1
liiter
piima,
Et
mitte
pimedas
kobada,
on
tarwis
piimaühisused, kontrollühisused jne.
detsembris
aga
1
liiter
100
liitri
pääle.
asunibpõllumehel suuremal hulgal aja- ja
Kuid kõige selle juures, mis wiimaseaja põllumajandusliku kirjandust lugeda, mis See tuleb sellest, et koba pääl wõetakie
majandusliku elu kiire arenemise kohta näitab teed paremale tulewikule. Tarwis piima wastu liitrites ja soojalt, kuna
öeldud, ei wõi siiski tähendamata jätta, on rohkem osa wõtta klubide ja põlluma „Trudsojus" wõtab wastu kaaluga ning
et praegu tegutsewates asunikkude ühiste janduslikkude ringide koosolekutest.
piimasaatmiie riistad on nõrgad.
gewustes ka warjuküljed ja mitmed halb
Lõpuks küsin „Skorpioor.ilt", milles ta
Ka ei wöi siin tähendamata jätta, et
rused nähtawale tulewad, mis tegewust üheski asuniku peres ei tohiks puududa näeb Lolino piimaübisuse lagunemist? Kas
halwawad ja takistawad. Niisugused näh „Edasi", millega ühes saame kaks korda tõega selles, kui keegi ühisusest wälm astus,
tused on seletatawad sellega, et asunikud, kuus ilmuwa „Põllumehe". Ta annab ju et teenida wahelt endise aja wiifil, kuid
silmapilkseid kasusid taga ajades, liiga hatusi ühe kui teise põllutöö ja karjatas mis nüüd ei õnnestanud? Meie ühisusel
on weel küllalt puuduseid ja neid tustb tera
iseeneste ette elawad ja kaastöötamist watuse ala kohta.
põlgawad, sellega üksteise wahel teatawaid
Asunikud! purustage kõik pimeduse kam walt tähele panna ning ära kaotada.
õõrumisi sünnitades. See kurb nähtus tu mitsad ja asuge ühistegewuslikule tööle.
Seega siis Lolino asunikud kindlamalt
leb küll asunikkude lühikese ettenägemise Asuge kindla hoone ehitamisele tugevatele ühise töö külge käed, sest siis kindlustame
arwesse kirjutada. On weel koguni niisu alusmüüridele! Jätke kõrvale asjata aja enesele parema tulewiku, häwitame wana
guseid nurke, kus asunikud endid paigast raiskamised ja terwist kurnawad alkoholi
kapitalistliku korra. A s un i k.
ei liiguta, et oma elukorra parandamiseks joomised! Selle asemel koguge raamatutest
midagi ette wõtta. Nad lasewad endid we pikkadel talwistel õhtutel tarwisminewaid
dada tagurpidi mõnest üksikust „mustast teadusi.
Tarwis jsudsamlt tööle asuda.
elemendist" asunduses, kelle püham püüd
Jõudu ja edu tööle! K. P.
(Wolosowost, Trotski kr. Leningradi kub.)

Milles seisab kooperatsiooni
nõrkus?
asundus, Struugi-Krasnaja
wallas. Luuga kr., Leningradi kub.).
Struugi-Krasnaja wallas on 20 era- ja
3 kooperatiiwikaupluft. Nende wahel on
käimas wõistlus. Erakaupmehed on wiha
sed kooperatiiwi kaupluste wastu.
Peab aga ütlema, et kooperatiiwi kaup
lused ei ole küllalt ettewalmistatud wõist
luseks crakaupmeestega. Näit. on tihti
püüle kooperatiiwikauplustes hinnad kalli
mad kui erakauplustes.

Selles asjas tuleb struugilastel astuda
energiliselt tööle. Kooperatiiw peab müü
ma oma kaupasid odawamalt kui era
kaupmehed. Wastasel korral ei suuda
kooperatiiw kaasa tõmmata laialisi rahwa
hülgasid.
Peab ka tähendama, et kooperatiiw ei
ole awaldannd küllalt suurelt hääd taht
mist laialisi elanikkude kihtisid kaasa tõm
mata. Kooperatiiwi liikmete koosolekuid
peetakse harwa, rahwast ei Lutwustata
nagu kord ja kohus kooperatiiwi tegewu
sega, ei katsuta selgeks teha, mis kasu on
kooperatiiwift, ei taheta kuulda, nagu see
tarwis on, rahwa arwamist.

Umbes kaks kuud tagasi waliti meie
kooperatiiwi „Kalewi" uus eestseisus,
kuid seni pole ta ärielus tõusu märgata
Kauplus seisab peaaegu tühi. Puuduwad
tõesti tarwilikud kaubad, nagu rukkijahu,
suhkur, petrooleum jne.
Kauba pääle pannakse kõrged prot
sendid 25 prots. kuni 50 prots. Sel
lega jälgib ,Kalew" erakaupmeestee.
Loodame, et uus juhatus energilise
malt tööle asub. Mart Mõru.
*) „Edasi" nr. 29 .Skorpiooni" poolt aval
datud esimese sõnumi tõttu avaldame lühen
datult. Toimetus.

Uue jõuga tööle.
(Hussõ-Kardoniki as., Kaukaasias)
18. jaan. oli meil karjakaswatajate
ühisuse üldkoosolek. Koosolek leidis
wana eestseisusest töö äärmiselt nõrga
olewat, kriipsutades alla, et esimees
J. Lello spekuleeris ühisuse wirina all
oma saadustega. Waliti uus eestseisus,
kuhu läksid seltsimehed A. Tint, J. Krei
man ia J. Jaatus.
Liikmemaksu alandati 10 rubla pääle,
kuna kehvikutel on wõimalus teda 3
kuu jooksul ära tasuda.
Otsustati asutada wõiwabrik.
Ühisuse liikmed peaks kiires korras
liikmemaksud ära õiendama, et siis uus
eestseisus wõiks tööle asuda.
Loodame, et uus eestseisus enegriliselt
tööse asub. n.
Kehwemad talupojad koopera
tiiwi!
fSulewi asundus, Kaukaasias).
Meil on Sulewi ja Salme asunduste
pääle ühine kooperatiiw. Kuid liikmed ei
saa ta tegewust kontrollerida ega juhtida.
Meie, Sulewi kodanikud, ei tea tihti
pääle, millal on kooperatiiwi liikmete
üldkoosolekud.
Näit. 10 jaan. s. a. oli kooperatiiwi
üldkoosolek, kus peeti ka juhatuse ümber
walimisi. Sulewlastele ei teatanud sellest
keegi (teadis ainult end. köster-kooliõpe
taja Hiou, kes teistele sellest ei ütelnud).
Nõnda läksid, nagu alati, koooeratiiwi
juhatusse kahe talu ja kahekordsete ma
jade peremehed.

Nähtawasti ei teatatud sulewlastele
koosolekut sihilikult, sest siis oleks roh
kem tehwemaid kokku tulnud ja eestseisu
sesse oleks läinud iehwemad, kes juhiks
kooperatiiwi tegewust laiemate hulkade
huwides.
Kehwemad talupojad, astuge wälja
oma huwide kaitsmiseks. Wapsik.

Kirjutada noorte tegewusest tuled
kuid õiglaselt.
Õienduseks.
„Edafis" nr. 11 kirjutab „Oma poiss""
Masnikowast Luuga kr. noorte tegewust üle,
kus ta noortele enam tegewust soowitab ja
töötakistajaid käseb kõrvaldada.
Mis puutub aga Mnsnikowa noorte tege
wusesse, siis võin ütelda, et noored just
agarasti tööl on. Alles septembri algul
1924 a. sai noorte ühing kinnitatud, aga
juba on nad korraldanud kaks suuremat
pidu ja terwe rida koosolekuid. Nendel on
näite, poliitiline, loodus teadline ja spordi
ringid, mis mitte üksi paberi! ei seisa,
waid tegevad on. Kolm nädalat kuulasid
nad iga õhtu põllumajandusliit kursuseid
Masnikowas. Pea iga puhkepäev, millal
ainult kohalised olud lubavad, sest pääle
noorte ühingu peab koosolekuid kontroll
ühisus ja klubi, korraldatakse poliitil sed
ja loodusteadused loengud, sport ja muud
harjutused noorte poolt.
„Oma poiss" kirjutab, et 26. dets. ainult
pooled liikmed ilmusid koosolekule. Siis
ei olnud koosolek määratudki oli ainult
jnhuslik koosolek, sest 25. dets. oli pidu
ja 26. dets. tulid ainult ligidal elawad
noorte liikmed, organisaator ja kirjatoime
taja oma Leningradis õppivate kooli
wendadega mõtteid wahetama, kns L. T.
üliõp. sm. Tiisfclöt ja Taperson lahkesti
nõu andsid nende edaspidises töös.
Meel ütleb „Oma poiss, et kohalik kooli
õpetaja ei tunne huwi ja laseb end tub
listi paluda noortelt, mis just ümberpöör
dult seisab. Kooliõpetaja kutsub noori, ju
hatab kõiki eelnimetatud ringisid loen
gnrega ja kõigiti on noortele nõuandjaks,
mis „Oma poisil" kahesilma wahele jääb.
Nii ei ole siin kõrwaldada kedagi, waid
ainult hääd jõudu soowida. Nähtawasti
seisab „Oma poiss" meie noortele nõnda
kaugel, et wähe nende tegewust tunneb.
Kurb nähtus on ainult see, et need meie
noored, kes hilja aegu Leningradi E. T.
wastu wõeti, nüüd oma endiseid seltsi
mehi enam ära ei tunne. Nimelt plikad, kes
omas upsakuses palju soowida jätawad.
Wähe kasu on nende maalkäigift meie
noortele! Noor.

Neljapäeval, 12. veebruaril 1925 a. 'Nr. 35.
Kirjandus.
Hans Pööge!mann „Majaud«se
teaduse õpetus" „E<u" kirjastus
Peterburis 19()7 a. Trükitud Qo.
Bergmanni raamatu- a klwitrükikojas
Tartus. 460—j—Vi lehekülge.
Raamat on kirjutatud sel ajal, kui juba
tunti puudust eestikeelsete majandusteadus
llkkude kirjatööde järele. Et see raamat
õiguit ütelda peaaegu esimene sellesarnane
Eesti'keeles on, siis .tahtis raamatu autor
seda populaarseks teha. Selle kohta ütleb ta
omas eessõnas, et see (raamat) „mitte
mõni algupärane uurimisetöö ei taba olla,
ei ka teaduslik töö akadeemia mõttes, waid
radwale kirjutatud arutused teaduslikkude
küsimuste üle (lhk V) Sarnane oli autori
mõte, kuid maaterjaali rohkuse tõttu jai
sellest popuiaartööst päris ülikoolide
kursus (mõib julgesti võistelda oma pak
susega).

Et mul kaunis palju küsimusi majan
dusteadust käsitades H. P. raamatu kohta
on antud, siis olen sunnitud siin natuke
rohkem peatama, on ju tarwis wastuseid
küsimuste pääle. (Wõiwad ehk ka mitte
küsijad neid wastueid ärakasutava).
Kõige päält waatame üksikuid oskussõnade

äramääramist Wõib ütelda, et oskussõnad
on peaaegu kõik enam wõi wähem puudu
tikult ära määratud. Siin puudutame
mõned tähtsamad neist.

Tnrwtdnsed. Tarviduse äramäära
miseks kirjutab H. P. järgmist: .Kõike
seda, mis inimene oma ülespi
da mi seks tunneb waja olevat ja mida
ta seks otstarbeks saada soowib,
nimetata ks e ta rw idu sek s".Muidugl
seisavad need tundmused ja soowid, majan
duslikkude tarviduste seisukohast vaadates,
teatawates piirides. Nii ei wõi meie näit.
soowi, teekonda Marsi wõi kuu pääle
kui kasulik ja õpetlik see iseenesest ka
oleks ette wõtta, mitte majanduslikuks
tarwiduseks nimetada, (vaata I. ja 2).
Siit saab lugeja sarnase mulje, et just
need soowid ongi tarvidus. Seega on see
täiesti ekslik määrus. Tarviduse all mõis
tame meie nende soovide ja tund
m u s t e rahuldamist millegagi.
Pääle selle wõib ütelda, et H. P. tuues
esimesena oskuswna .tarvidus", pidas seda
kõige tähtsamaks oskussõnaks. Peab weel
juurde tähendama, et tõepoolest on „t ar
wid u s" H. P. igal 'pool esimesel kobal;
kuna meie kui marksistid teame, et peab
kõike walmi s t u s e seisukohtadest waat
lema. Edaspidi puudutan weel seda küsi
must. Waatleme järgmist oskussõna.
Majandusteadus Siin ütleb H.P.,
et: .majandusteaduse ülesandeks on kõiki
neid küsimusi valgustada, (minu
sõrendus W. E.) mis selle valmistamise
viisiga ühenduses seisavad" (lhk. 31).
Enne seda aga kirjutus H. P., et majan
dusteadus on.teadus, mis majanduse
(minu sõrendus W. E.) oma uurimuse ja
ja arutamise aineks on wõtnud" (Ihk 28)
Miks nii, kord on aineks .majandus" teine
kord .küsimuste valgustamine". Ilma et
pikemalt peataks selle küsimuse juures,
awame raamatu, mida H. P. kui marksist
pidi tundma, s. o. Cngelsi kirjatöö .AntiDiihring" ja loeme säält, teise osa esime
sest peatükist, et majandusteadus on teadus,

mis neid seadusi, uurib, mis
juhivad ühiskonnale tarwis
minevate materiaalsete ainete
w a l mistust ja wahetu st".
Ja nii edasi ei leia meie peaaegu mitte
ühte oskussõna, mis õieti oleks seletatud
wõi õige määruse saanud ja Marxi õpe
tuse pääle oleks rajatud.
Edasi waatleme rohkem põhimõttelisi
küsimust.

Klass. Selle kohta kirjutab H. P.
järgmist: .Klassiks nimetatakse seltskonna
osa, kes seltskondlikust töösaadusest
(minu sõrendus W.E.) ühesugusel alusel' osa
saab (minu sõrendus W. E.), kellel ühe
sugused tulud ja läbistiku ühesarnane sisse*
tulek ja elamise wiis on" (lhk. 12).
Esimene pool sellest oleks kaunis "õige, kui
meie seda järgmiselt parandaks: .kes selts
kondlikuft walmistusest ühesugusel
alusel osa võtab" Wõtame niisuguse
klassi ehi kihi, ikkagi saame õige wastuse.
Näit. töölisteklass, on need Hiina mustad
(liht) töölised, või kõrgesti kvalifitseeritud
Inglise töölised, nende osa valmistuks
on töö, ehk jälle mõne kihi, näit. wabri
kandid, ou need Ameerika Rockefellerid,
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wõi Sakia Stinncud, wõi koguni Eesti
kilutoosi või lambanaba parkimise .wabri
kandid"— ikkagi ühesugune oja kapi
taal Koguni pulluks läheb lugu, kui
meie aga H. P. määruse teist peolt waat
>eme s. o. .kellel ühesugused tulud ja la
bistiku ühesarnane siswtulek ja elamise
wiis on". Esimese määruse poole järgi
leidsime, et Hiina mustad (liht) töölised
ja Inglile kõrgesti kvalifitseeritud töölised
ühe klassi liikmed on (mille wastu H. P.
vist ei mõtle vaielda Ä. E.) kuid teise
poole järele ei saa neid kuidagi übe klassi
liikmeteks nimetada Kui esimese sissetulek
on krossid päevas, siis saab teine rublasid,
kui üks elab 2 või 3 toalises korteris,
siis elab teine kogun, toanurgakeses. Ehk
waatleme Ameerika Rockefellerit wõi Sakia
Stinnesi ja Eesti kilutoosi vabrikant, siin
ei ole neil küll mitte ühesugune elamise
wiis ega sissetulek, esimeed saavad päevas
kümmekord rohkem sisietulekut ja tu u kui
viimane, et nad ühe klassi liikmed ei ole,
ei hakka wisi H. P. ka mitte tõendama
Kui meie Eesti kilutoosi vabrikant Inglise
kõrgesti kvalifitseeritud töölisega võrdleme,
siis leiame, et viimasel sagedast on suu
rem sissetulek ja parem elamise wiis kui
esimesel. Ons nad ühe klassi liikmed? Ei leidu
nii julget meest, kes seda tõendaks.

Klasside mõiste äramääramisel võib nii
palju ütelda, et peab vaatama missugune
osa kellegil valmistu ses on, kas töö
wõi kapitaal. Koguni ekslik on arvamine
nagu oleks meil kolm klassi j. o. oleks
weel maaomanikkude klass. Maaomanikkude

osa walmistuses on kapitaal.
Siin wõime ütelda, et kõik kes elavad
omast varandusest kas nad ettewõteteAere
mehed, aktsiate omanikud, rankjed, maa
omanikud wõi kaupmehed on kõik kapita
kistiae klassi liikmed. Kuna kõik palgali
lised keS oma tööjõudu müüwad, on töö
listeklassi liikmed.
Klassi mõiste äramääramine on lõnga
nud sa langab weelgi wäga paljudel
marksistidel. Ei ole ime. Nad on kaunis
palju kodanlikku kirjandust lugenud, kuna
wähe Marxi töid. Marx ou paljudes
kohtades klassidest ühte ja teist ütelnud,
mida nad ei ole tähele pannud, kuna
Marxi otsekohene päätükk klassidest surma
tõttu pooleli jäi. Mina soowitan igale
weenekeele oskajale lugeda selle küsimine
kohta S. J. Solutsewi raamatut: «ÜÕmeCTBfMHue oacc.u".
Selle raamatu kohta on meie aja mark
sistid tõendanud, et on üks parematest
kirjatöödest klasside mõiste äramääramise
alal.
Ühiskondliku elu edu tõukejõud.
Selle kohta kirjutab H P. „Uue järgu
tõi majanduslikusse elusse eraomandus,
s o. seisukord, kus kellegil suguharu liik
mel mõne asja, looma wõi inimese kohta
ainuõigus oli. Eraomandusega olles
wõiks ütelda tõusis inimene ajalooli
sesse ajajärku, sest kui kaua esialgne kom
mumstlik seisukord ka kesta oleks wõinud,
wististi ei oleks see inimese sugu sellele
järjele tõsta jõudnud, kuhu ta nüüd võrd
lemisi lühikese ajaga tõusta on jõudnud,
(Ih?. 19 ja 20) . . . Kuid tähendamata
ei wõi selle suures jätta, et eraomanditel
üleüldise kultuura edenemiielgi ajaloolik
ülesanne täita on olnud ja weelgi on
(lhk. 23)... Eraomanduse ilmumise särgi
tuli inimeste tegewusesse üks tingimine
juure... see oli töö korraldus... Igal
pool ütleb Marx kus warade wal
mistamine mitte enam iga üksiku eralda
tud töö ei ole, waid seltskondlikul koon
datud kujul nähtawale ilmub, on ülewaa
tus ja juhatamine tingimata tarwilised.
Niisuguseks juhatajaks ilmus eraomanduse
isand (lhk. 24). .. Eraomanduse mõju oli
kord kaswamas sa see kihutas valitsema,
seega wõitma. Kõik takistused kadusid oma
kasu püüdwa wäewõimu ees sa pea seisi
wad siingi rikas ja waene üksteise was
tas" (lhk. 27).
Kirjutasin need tsitaadid selleks, et kelle
gil ei oleks kahtlust, et H. P. arwates
ainult „e raoma n d u s" on see, mis
edu wmmaldas. Kaob aga sotsiaalsel kor
ral eraomandus, siis wist ei olegi enam
edu. Meie aga teame (arwan, et ehk H.P.
teadis seda kah, kuid jättis kahesilma
wahele), et wäga sagedasti on eraoman
dus iuft edenemisele takistuseks. Näit. lon
kab kusagil riigis majandus, ta eraomani.
kud kardavad kahju ning .eraomanduse
isand" ei leia kasuliku olewat sääl oma
eraomandusega .töötada", mis selle riigi
edule siis takistuseks on. Ehk näit. Noo-
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mariigis oli pääle meie ajaarvamise al
AstiiWMtlaiendmnt
gust 4. aastasajas juba eraomandus. Meie
teame, et see aeg Roomas oli moodis
vedelemine ja uhkuse tagaajamine. Kõik
lisatöö sai mittewalmistawalt ära kuluta
5.188 tiilift fooioail
tud ja Rooma riik lagunes. Usun et H.
P. wõib meile weel wäga palju sajaseid
juhusid jutustada. Aitab sellest. Wõime
lil ieel luienDamine iiuii.
tõendada, et H. P. määrus lonkab mõlema
jalaga.
Pääle weerand aasta möödumist uue
Meie teame, et elu on võitlus inimese
majandusaastast nägi tekstiiltööstus, et ta
ja looduse wahel. Milliste sõjariistadega,
turu nõudeid rahuldada ei jõua, kuigi ta
s. o. valmistus abinõudega inimene loo
töötas laiendatud programmi järele. Tar
dusele wastu astub, sellekohane on ka te
wis on walmistust laiendada, mida wõi
ma elu võimalus. Et aga need walmistuse
maldab ka tooresainete tagawarad.
abinõud üpris keerulised on, siis peab ini
Kuidas see laiendus sünnib? Kõige
mese oskust ka arwcle võtma. Et aga
päält pannakse need wabrikud täie sõuga
paljud walmistuse abinõud nõuavad enda
käima, kus seni weel ainult mõned osakon
juure suuri hulke inimesi, siis tarwis ka nad töötawad. Selle järele pannakse
valmistajate hulkade pääle vaadata. See
käima juba seiswad wabrikud.
ga on meil kolm alust: walmistuse abinõud,
Meie trustide ees seisab määratu töö.
walmistajate oskus sa valmistajate hulk.
Wähe
ou sellest, et wabrikutele öelda:
Neid kolme alust nimetatakse walmistuse
laiendage
walmistust. Tarwis on neid
jõududeks Edasi ütleme, et edu oleneb kõik
sarnastesse tingimustesse panna, et nad
walmistuse jõududest. Wõrdle ühiskonde:
mil inimene kaewab maad teibaga, wõi päewagi puudust ei tunneks toiduainetest.
Tööstuse laiendamine ei ole mitte ühe
künnab adraga, ehk tarwitab traktorit. Il aasta
ülesanne. Tarwis on kõrvaldada
ma pikema seletuseta on see igale ühele
rida
puudusi,
milledest üks on elukorterite
selge, et edenemise alus on valmis
puudus.
Eriti
tundub korrerikriis tera
tuse jõudude arenemine.
wana tekstiil tööliste juures. Mis siis
Mäartus. .On näituseks jahimehel", weel, kui wabrikutesse kümneid tuhandaid
kirjutab H. P., .niisugusel olukorral kõht uusi töölisi juure wõtta.
tühi, siis wõib ta raske waewaga ühen
Kuid laiendada on tööstust tarwis.
datud käigu mõne looma püüdmiseks ette Laiendamist wõib aga ainult niipalju ette
Wõtta, on tal aga kõht täis, siis laseb ta wõtta, kuipalju kõik tingimused meile luba
looma jooksta, kui see tal wahest kergesti wad. Seepärast kawatsetakse tekstitöös
kättesaadaval oleks, ehk teiste sõnadega, msesse esialgu wõtta 5.000 uut töölist
ükskord on Morn jahimehel enam, teine juure.
kord wähem vääri" (lhk. 142).
Seda määrust silmaZpidades wõime
Kõike seda kokku wõttes peab ütlema,
meie ütelda, et H. P. on niimetatud
et
seda „Majandusteadusi" kui majandus
.Austria wõi psükoloogia kooli" pooldaja.
teaduse käsiraamatut ei maksaks küll kellegil
Austria wõi psükoloogia kooli põhimõte on,
lugeda. Wõiks ehk wahest seda kasutada
kuipalju üks ehk teine saadus
ajaloo alal On sääl nii wäga palju kõik
tarvitajale kasulik on. Et aga
sugu
ajaloolist materjaali. Küll kirjuta
H. P. tõestt Austria wõi psükoloogia kooli
takse
sääl Malthuse ja Moruse, Sismonde
pooldaja oleks, ei usu, kuid arwame, et
de
Sismondi
ja Smithi, Say ja Gusneku,
ehk on kogematune juhus teda sinna vii
Eulenburgi
ja
Platteri, Hume ja Hilde
nud. Paar lehekülge edasi annab H. P.
juba parema määruse kui kirjutab: „kau brändi, Bretmo ja Rodbertuse, Humboldi
pade wäärtuse mõõdupuuks on töö, mis ja Saint-Simoni õpetustest. Ei puudu
nende tarwitamiseks ja juuremuretsemiseks wana Greeka ega keskaja piiskoppide õpe
tarvitatud, töö mõõdupuu on aga tööaeg" tused, kuid Marxi õpetust on natuke wä
(lhk. 45). Eespool aga kirjutas ta.väär hese wõitu. Lugedes raamatut saab mulje,
tusemõõtja on töö jõud" (lhk. 149). Siin et on näit. Smithi õpetust 4—5 korda
on keerdsõlm. Mida peame nüüd tõeks pi rohkem käsitatud kui Marxi õpetust.
Lõpuks jääme lootma, et H. P. sulg ei
dama, kui wäärtuse mõõtjat, kas tööd wõi
ole
ehk weel roostetanud ja ta annab
tööjõudu?
meile uue ja parema majandusteadus
Natuke rohkem loogikaliselt mõteldes liku raamatu, sest majandusteaduse alal on
saame otsuse, et väärtust saab ainult
meid ainult tõlgetega toidetud.
ära kulutatud inimese töö
W. Gwart.
jõuga (saTpaießßafl icaoßeiecKaa paõoqaa
cmia) mõõta, vastase! juhusel võiksime
ütelda, et auru- wõi tulejõud on kah
itiks ii ielnifa.
wäärtuse mõõt (vaata K. Marxi ~Kavit
aal" esimene päätükk>. Wõiks weel pal
wäljasaatmise mehani
sugi arvustada oskussõnu ja mõtteid, kuid Ajalehtede
seerimine Ameerikas.
aitab sellest. Nüüd weel paar märkust
Elu mehaniseerimine läheb kiirel sam
raamatu kohta üleüldse.
mul edasi ja see aeg ei ole enam kaugel,
Raamat on selleaegsete professorita kus kaob raske füüsiline töö ja selle ase:
järgi 4 osasse jaotatud: 1) valmistamine, täidawad terawamõtteliselt valmistatud
2) wahetamine, 3) jaotamine ja 4) tarwi masinad.
tamine. Kui meie aga marksistlikke ma.
Selle näiteks wõib tuna Ameerika aja.
sandusteaduse raamatuid waatleme, siis lehtede wäljasaatmise mehaniseenmine.
puudub sääl tarvitamine sa mi oleks ka
Meil hariliselt tuleb ajaleht trükimasina
H. P. raamatus wõinud tarvitamise osa alt üksikute lehtedena, mida siis käsitsi
Välja jääda, mis raamatu wäärtust oleks kokku pannakse, parkidesse seotakse ja siis
tõstnud. Kuid wähe seda, H. P paneb laialisaatmise punktidesse wiiakse. Seda
tarvituse sagedasti esimesele kohale sa sat kõik tehakse käsitsi ja see nõuab suure hulga
tub seega wale teele, nagu meie seda töölisi.
klassi mõiste äramääramisel H. P. suu
„New'Bork Tribune" wõtts aga sellel
res täbele panime.
alal terawmõttelise rihmade süsteemi tar
Nüüd weel natuke materjaali rohkuse witusele. See lõputa rihm ou tõmmatud
kohta. Nagu juba kord eelpool sai ütel ümariku tsiilndri üle. Tsilindrit liikuma
dud, et H. P tahtis kirjutada raamatut pannes liigub ka rihm ja ühes sellega
lugejatele, kelledel majanduse algteated kõik asjad, mis rihma pääl ning rihm
puuduwad, kuid kirjutas raamatu kohase kannab neid määratud kohta.
kõrgematele koolidele õperaamatuks Oma
Trükimasina alt wälja tulles lähemad
materjaali rohkuse voolest kannatab H. P. ajalehed kahe pika laua Pääle. Siin sor
raamat täiesti wõistlust ülikooli õperaa teeriwad neid mõned töölised ja seowad
matutega wälja.
puudasieks paktideks. Need pakid wisatakse
Materjaali rohkus ei teeks kahju kui see aukudesse, mis on laua sees. Säöl sattu
oleks õieti ära jaotatud, näit. on tööpalk wad pakid transpordi rihmale, mis need
saot ise oiasse sattunud, kuna oleks pida wiib jaotuskohale, kus neid kaks töölist
nud olema walmistuse oias. H P. kir sorteeriwad ja nelja amause kaudu neljasse
jutab walmistuse oias umbes 50 lehekülge automobiili lastakse.
Selle süsteemi kaudu on korda läinud
töö kohta, kus ka oleks pidanud tööpaiga
koht olema.
mitte ainult töö aega kiirendada spakki
Mis raamatu keelelisesse osasse puutub mise laualt kuni automobiili paigutamiseni
siis ei wõi laita, kui meie tähele paneme, ei lähe rohkem aga kui 22 sekundit) ja
et autoril tuli vea kõik oskuse sõnad ise tööliste armu 4 ja pool korda wähendada,
luua. Kui mõni neist ehk natuke lonkab, waid ka korralikku, õigel ajal ärasaatmist
siis on meie keeleteadlaste kohus uued ja saavutada, millel ajalehe kohta määratu
suur tähtsus.
paremad luua.
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100 aasta jooksul
Umbes sada aasta eest ehitati Inglis
maal esimene wedur „Raketa". Kui nüüd
seda wedurit wõrrelda Ameerika uuemate
Veduritega, siis paistab see edu, mida
wedunelmus 100 aasta jooksul teinud,
laics selguses silma
.Raleta" wõis liikuda 5 ja pool wersta
mnms. wedades 5 ja pool tuhat puuda.
Praegusaegne Ameerika wedur wõib wc
dada aga rongi, mis 2 wersta pikk, mil
les on 150 kaudawagunit ja millede üld
raskus 750.000 puuda. Reisijate rongide
kiirus Ameerikas ulatab kuni 250 wers
tani tunnis.
Kõige kiirem lennuk maailmas
Inglise sõjamäe walitsus laskis ehitada
hüdroaeroplaani, mis kõige kiirem on maa
ilmas. Uus lennuk lendab üheksa kilo
meetrit tunnis. Arwatawasti wõtab see
lennuk osa ka tänawusest wõistlusest
Schneideri karika päüle, mis eelmisel
wõistlusel langes ameeriklastele.
Merede sügawusest
Seni arwati kõige sügawamaks kohaks
ookeanides Waikne ookean umbes 50 miili
Jaapani rannast eemal. Selle leidis Jaa
pani sõjalaew „Manchu". Sääl oli nii
sügaw, et täpselt mõõta ei saanud: wõidi
mõõta ainult 32.644 jalga, põhi oli aga
weel kaugel.

Enne seda arwati sügawamaks kohaks
Maitses ookeanis Filipini saarestikus Min
dao saare ligidal see leiti 1912 aastal
sakslaste poolt. Mõõdunöör näitas sääl
32.113 jalga sügawust. Arwatakse, et need
mõõtmatud sügawused on tekkinud wiimajel
ajal olnud maawärisennstest.

Atlandi ookeanis on kõige sügawam koht
Haiiti saarest idapool, kus koguni ranna

lähedal mõõdeti mere sügawust 27.322 jalga.

Ameerikas walmistati uus aparaat mere
sügawuse mõõtmiseks, mille abil häälelainte
wõnkumise järele (kui kaua kestab, et hääle
laine mcrepõbja ja säalt tagasi jõuab) wöi
malik on täpselt mõõta igasugust sügawust.

Rahwapidusid korraldava kommisjoni bü
roo teatab alamkommisjonide organisaatori -

Esmaspäewal, 16. weebr. on Hari
dusmaja teaatri (näiteringi) üldkoosolek
kell 8 õhtul. Päewakorras on tähtsad kii
simused, millepärast kõik teaatriringi kirju
tanud liikmed, E. T. U. näiteringi liikmed
ja endised teaatri tegelased, keda teaatri
küsimus huwitab, koosolekule ilmuma

tete, et kõik alamkomunsjomd kum 15. weebr.

omad eeskawad lõpulikult kokku seadma pea
wad ja 17. weebr. kella 8 oht. Haridusmajas
ärapeetawa korraldama kommisjoni üldkoos
olekule kinnitamiseks ette panema.

Korrald. kom. büroo.

peawad.

Wast. instruktor-organisaator.

Rahwapidusid korraldnwa kommisjoni bü
roo teatab seega, et torraldawa kommisjoni
üldkoosolek 17. weebr. kell 8 õhtul Haridus

Giiane vörje:
Keskkassa lõbustused märtsiks 190'/«tsherw.

aprilliks 98-, „
„ „ mai 98
juuniks 97V2 if
„ „ juuliks 96 .
Naelsterlingid 9 rbl. 28 kop.
Dollarid 1 r. 93i/<„
Roopi kioonld 51 . 75 „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoja laen 90 „

Teadaanded.
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. Niit i n, Gutiilowi tehas
sm. Alt, Sheljabowi wabr. )l Runge.
Haridusmaja juhataja.

majas ära peetakse.

Rahwapidusid korraldama kommisjoni
büroo teatab seega, et maa koorid, kes
pidustustest osa wötta soowiwad, kuid
senini nootisid saanud ei ole, endid
kiires korras büroole üles annaksid.

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

JleniiHrpa.n, y.i. ILiexaHoea 7, KOMH. 17. 3CT

ceKUHji CoßHam TyõOHO. Büroo.
Täh.: Oudowa, Luuga ja Kingissepa

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Neljapäewal, 12. weebr.
kell 6 „Löbus talupoeg".
Reedel, 13. weebr.
kell 8 .Emake maantee" 1. la 3 w.
Mast. instruktor-organisaator.

maakondadesse on noodid maakondade part.
org. saadetud.

Reedel, 13. weebr. kell 7 õhtul on Hari
dusmajas seinalehe redkolleegiumi, ringi
kirjasaatjate ja teiste kaastööliste ühi
ne koosolek. Päewakorras: 1) Aruanne
seinalehe ülesannetest üldse ja eriti klubis
sm. litter. 2) Järgmise numbri wälja
andmine. 3) Redkolleegiumi walimine. 4)
Mitmesugust.
Palutakse ilmuda sm. ja sl. Ripsi, Tam
bergi, Leineri, Kure, Rannaleeti, Säret,
Aleks. Jeat, Marlandi, Jul. Eljafi, Win
nerfeldti, löeäärt, Orlowi, Oonat, Proosi,
Päll-Martinsoni, Maslowat, Salli, Alasit
ja kõiki seltsimehi kirjanduse je teistest

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„Jlo3HrpflH".

Akadeemiline riiklik draama teaater
«Bo.iifcH ÄymH>.

Akadeemik. riiklik wäike ooperi teoater
~CKa3Kii rotjjMaHa*.

Riiklik suur draamateaater
«Eopoaa u lliaw.».
Rahwamaja
.Ilavea I".

ringidest, kes seni seinalehte kaastööd teinud

Teaater

ja asjast huwitatud.
Ringi kirjasaatjatel ilmumine snn
duslik; kellel kaastööd olemas wötku
ligi. Seinalehe redkolleegium.

«HpöAare^ik»

Muusikaline komöödia
„Älap»ua.^

Wostutaw toimetaja: K TreufeldL.
Waljendaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Paberitööstuse riiklikkude

Sm. w. Kingissepa nimeline
Lesti tööliste haridusmaja.

trustidesse koondatud ettewötete

Laupäewal, 14. weebr. ja puhkepäevi.

iiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

15. weebr.

uleukrainuline ühendus
m
JMJITPECT"

(Ukraina paberitrust)
Zühatllsl Kiiew, Svartaki Ms nr. 4.

V. Leoni operette 3 waatuses.
Leo Fall'i muusika.
Näitejuht K. Seljak.
A.uusikajuht A. Mahkats.
Lõpuks kollektiiwsed mängud.
Algus laupäewal kell 9, puhke
päewal kell 8 õhtulPiletid, mis eelmüügil 7. ja 8.

weebr. wöetud, on 14- ja 15. weebr.
makswad.

?I
Walmistab ja münb:

Br. Srliitn

Suitsupaberit „Berge", paberossid

" nr. 2.25. Oktobr
prosp. nurgas, telef. 562-3" Wastu

koopeerimise ja siledat,

4—B õhtul: naisterahwastclc eraldi.

wöte iga päew kella 9—l ? b „ ai. a kella

Praegusaja arstimisabinöud.

õle ja katusepapp, halli ja õlg pak
kiniispaberit, paberossi kestasid.

(terawak.ja

ja t.) krooniline).

G
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M
koigi tarwilikumate kalendri teadete ja
U
markidega.
K
Sisu: Aja arwamine vööde järele. Kuu- ja päikese
K
varjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. Wanad tähtV Päevad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päeva
pikkus. Näpunäited ja tarvilikud teated põllumeestele.
Meetrisüsteem. Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender.
Jahikalender- Eesti keskasutuste adresfid. Riiklikkude kesk
M asutuste adressid jneHind 15 kop.
U
Nutate tellimisega! Kalendrit on trükitud
K
piiratud arwul.
W
ISUeinniijatele protsendid.
M
Eesti Kirjastuse Ühisus,
&
Leningrad, Fontanka 27.

H»

&
k
S

:«

k
w
w
•w
w
M
:*
K
K
K
»
VT.'

Snguorgaanide igakülgne arstimuu,

Knsnelski haigemaja n^^te-.
lef. 180—52. Wastuwötm. köikideZ speti.

Ostab walmistusc

professorite ja assisientide vool: keUa

lv huautt. kuni kella 10 öl,t. ajalised Voo
did (naisteborgused ja sünnitamine). Ras

kejalzjete zjn-Mgttt Mtt jürelivaÄ
konsuli. zlUtMUttt mil. ic
X: Stsilii iTi tripp"

jaoks tooresaineid:

ritta mass. ja elektris., vam

Poliitika, kirjanduse, kunsti ja teaduse ajakiri
..Oras" nr. 2 (8)

baarstim. ja knnüli'

räbalaid, õlgi, paberi prakki, tsellu
losi ja m., kui ka keemilisi produkte
: : ja tehnilisi materjaale : :

Arstide kutsum. kodu.

rikkaliku sisu ja hulga ajakohaste piltide ja ilustustega.
94 lehekülge. Hind 69 kop.
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Tähelepanuks

Gesti Kirjastuse Ilhisus,

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

kooperatiividele
Kooperatiiwsed organisatsioonid, kes
tegewuses räbalate kogumisega wäl
jaspool Ukrainat palume pakkuda
meile linaseid räbalaid ükskõik mis
: : sugusel arwul : :

rfTTTT:::::]
Kil. melsfet-ätntnflemflnil
H. N. Witkun - Kolpakowa uuendas

wastuwötm ist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kun: kella 7 öht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

i i:II: 11T11J

MWnski llsmksts
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab Pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. R- Koowits.
tööta Eesti asunduses
Luuga kr., wõtab „Gd»st" pääle
tellimisi wastu
sm. R. Mikson.

KOMHHTBPH, rocy/japcTßeHHoe NSA., ESATEPHHRO4KSKHFINP. 87. JleHiarpaflCKHÄ TJÖJIHT JÄ 3921.

Tikopesa asunduses
wotab „Edafi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
Aleksander Kast.
Supri xsmdM
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merina.
Lopuhinka ipostijaamas.

