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Sõda AraaMVl^^
Pariisist, 18. weebr. Havase agen
tuur teatab Beirutist, et võitluse ajal
Dshedda linna all viskasid wahabiidid mõ
ned pommid linna, mis haavasid mitu
Euroopa konsulaadi liiget. Prantsuse kon
sul on wigata.
Londonist, 17. weebr. Reuterile tea»
tatkse Dsheddast, et linna pommitamine kes
tab edasi. Elanikud on kabuhirmus. Ohw
rite arv on suur.
hirmus terrorZugo-Slaawia
walimistel.
Miinist, 17. weebr. Jugv-Slaawia
valitsus kuulutas wälja lõpulikud tagajär
jed parlamendi valimiste üle. Üldse said
walitsuse parteid 162 kohta ja kogu opo
fttfioon 153 kohta. Wastasrinna par
teid, kokku kogudes konverentsile, andsid
välja rahvale üleskutse, milles nemad tea
lavad, et ei tunnista seaduslikkudeks kohti,
mis valitsusel saadud terrori, vägivalla ja
vale kaudu. Selle teadaandega ühines ka
Serbia talupoegade ühisus.
Kodanlus Z.N.W. Liidu wastu.
Miinist, 17. weebr. Rumeenia ko
danluse ajalehed teatavad, nagu oleks JugoSlaawia (end. Serbia) ettepaneku teinud
Rumeeniale, Bulgaariale, Tsbehi-Slowaa
kiale ja Poolale kokku koguda endid konwe
rentsile kiire abinõude väljatöötamiseks
võitluseks enamluse hädaohu vastu JugoSlaawia kodanlus tõendab, et praegu on
enamluse propaganda suurenenud. Pääle
selle teatatakse, nagu wormeeriks S. N. W.
Liit oma sõjaväge ja suurendaks seda ar
vuliselt. Rumeenia ajalehed lisavad sinna
juure, nagu oleks Rumeenia valitsus kokku
leppinud Jugo-Slaawia ettepanekuga. Ru
mcenia valitsus loodab Wene walgekaard
laste abi pääle, kes viibivad Bessaraabias.
SO.VW Praaga töölist demonst
reerifid kommunistliku partei
lipu all.
Praagast, 17. weebr. Praagas (TshebiSlowaakia päälinnas), waatamata politsei
keelu pääle, vidasid töölised meeleavaldust
elukalliduse ja sandarmeeria töölistele kat
laletungimise wastu.. Meeleawaldusest wõt
sid osa üle 30.000 Praaga töölise. TshehiSlowaakia kompartei juhid sammusid meele
avaldajate esimestes ridades. Linna plat
sil tungisid ratsa sandarmid tööliste rida
desse ja peksid töölisi nuutidega. On läbi
viidud massilised arreteerimised meeleawal
tajate hulgast. Kõigist Tshebi-Slowaakia
maakondadest teatatkse tööliste meeleawal
dustest kompartei lipu all.

Saksamaa..erakorralise kom
misjoni" ast.
Ministrite *e\u kallale kippumine"
kaitsepolitseilaste Poolt- .
Leipzigist, 17. weebr. Kestab edasi
prowokaator Neumanni ülekuulamine „e!u
kallale kippumiste" asjus „terroristide
grupi" poolt. Ta seletab, et Würtenbergi
siseministri Wolzi elu kallale kippumise
kawa ei olnud nii üksikasjalikult wälja töö
tatud, kui see oli Seekti, Rauschi ja teiste
elu kallale kippumiste ettevalmistustel.
Neumanni tunnistustest on näha, et sel
lesse asjasse oli segatud Berliini ja Stutt
gardi kaitsepolitsei. Selgus, et Diener,kes
esines igakord kommunistlikkudes protsessi
des päätunnistajana ja kes oli wiimaks
paljastatud kui prowokaator, võttis Wolzi
elu kallale kippumise organiseerimisest osa.
Järeltehtud aruanne
Kõige huwitawamaks kohtu istangu sil
mapilguks oli Neumanni arreteerimise juu
res kättesaadud saatmata jäänud aruande
ettelugemine „terroristide gruppi" tegewu
sest Wurtenbergis.
Kaitse küsib Neumannilt, kuidas ta pi
das mitu nädalat oma käes igasuguseid
dokumente, mis ei ole süüdistuse materja
liks mitte üksi tema, waid ka teiste kohta.
Sarnaseid dokumente ei tohtinud keegi oma

käes pidada, seda enam, et oli karta enese
arreteerimist.

,Õiglane kohus
Kaitse protesteerib selle wastu, et kohtu
esimees ütleb õige tihti Neumannile was
tuse ette ja ei lase Neumannil enesel was
tata.

„P--osakond
Pääle selle avaldatakse mõned doku
mendid, kus antakse juhtnööre põranda
aluse töö kohta, mis prokurööri arvates
olla saadetud kommunistliku partei keskto
mitee poolt. Siis nimetab Neumann do
kumenti, kus kõneldakse „P"—osakonnast.
Neumanni seletuse järele olla siin jutt par
tisaani osakonnast, mis pidi hoidma hir
mus mõisnikke ja sascistlikke talupoegi ja
takistama sascistlikkude rühmade koondu
mist linnadesse.
Prowokaator Neumann waletab
Berliinist, 17. weebr. S. N. W.
Liidu poliitiline esitus awaldas teadaande,
et Saksamaa Erakorralise kommisjoni"
protsessis süüaluse Neumanni tunnistused,
mis puudutawad S. N. W. Liidu polii
iilist esitust ja ta ametnikke, on selle isiku
väljamõeldus ja nendes ei ole ühtegi sõna tõtt.

saanute perekondade toetamiseks.

Kapitalismi ohvrite matused.
Berliinist, 17. Hiigla
rahwamurru saatel asetati Dortmundis
maamulda hiljuti kaewanduses õnnetuse
läbi surmasaanud ohwrid.
Nus Ameerika riigisekretiiär.
New - Yorgist, 17. weebr. Senat
kinnitas ühel häälel riigisekretäriks (wä
lisasjade ministriks) Celloggi.

Londonist, 17. weebr. «Observer"
teatab, et kahe nädala pärast sõidab Her
riot Londoni läbirääkima Saksamaa okku
peeritud maakondade ewakueerimise küsi
muses.

Mac-Donaldi vastaste arv
kasvab.
.Londonist, 17. weebr. Oppositsioon
Mac-Donaldi wastu kaswab Inglise töö
liste parteis. 22 tööliste partei saadikut
andsid Mac-Donaldile kirjaliku teadaande
nõudmisega, Mac-Donald astugu tagasi
partei juhtimisest.
Kärnase koera «väljaajamine.
Pariisist, 17. weebr. Prantsuse aja
kirjanikkude sotsialistlik ühisus heitis enda
keskelt wälja endise Prantsuse presidendi
Millerandi.
Kristlikus meeles.
Berliinist, 17. weebr. Rahvapartei
parlamendi fraktsiooni esimees andis teada
Preisi pääministri Marxile, et partei on
walmis Preisi walitsust toetama, kui vii
mane tunnistab rahwuslaste partei dekla
ratsiooni seda osa, mis nõuab koalitsiooni
asutamist rahwuslastest kuni sotsialistideni
selle tingimisega, et „kõik koalitsiooni kuu
luwad poliitilised parteid tunnistawad ris
tiusu ideed ja mõistavad hukka klassi
wõitlust".
Paanide maareform.

Znglije ametühijmttz juhid - 5. N. w.
Liidu ametühijuste waztuwötmijeft Ams
terdami Znternatjionaali.
Londonist, 17. weebr. Amsterdami
Internatsionaali täidesaatva komitee reso
lutfioonist rääkides tähendas Inglise amet
ühisuste pääsekretäär Swels Rosta sõnumi
saatjale, et ei ole Lige „Prawda" teate,
nagu oleks resolutsioonis nõutud S. N.
W. Liidu ametühisuste kesknõukogu võtku
wastu Amsterdami Internatsionaali põhi
kiri, kui eeltingimine konwcrentsi kokkukut
sumiseks. Swels ütles: „Nagu mina aru
saan, ei ole see nii; resolutsioonis tähenda
takse, et venelased avaldagu lihtsalt oma
soowi Amsterdaami Internatsionaaliga ühi
neda."

Purcell teatas samuti, et „Prawda" sete
tus ei olla õige. „Kui resolutsioon nõuaks

eeltingimiseks põhikirja vastuvõtmist, siis
ei oleks mingit mõtet enam konverentsi
kokku kutsuda. Sest konverents kutsutakse
kokku selleks, et venelastele võimalust anda
põhikirja muutmise ja teisi küsimust üles
wõtta."
Küsimuse pääle, kas nõuab resosutstoon,
et üleliiduline ametühisuste kesknõukogu
wormiliselt palwe Amsterdami Internat
sionaalile saadaks oma wastuwõtmiseks, was

Warssawist, 17. weebr. Ministrite
kabineti andis seimi uue seaduse eelnõu,
mis käsitab maa reformi. Seaduse eelnõus
nähtakse ette sunduslikku maa ostmist era
omanikkudele.

Üldine maa suurus, mis ostmise alla
käib, ei tõuse üle 600.000 hektari üle kogu
riigi. On Põhjust arwala, et ringkonnad,
kes huwitatud on sellest maareformist, wõi
mälust leiawad selle seaduse eelnõu teos
tamist edasi lükata.
Sterlingu küüntes.
Wars s a w i st, 17. weebr. Inglise
pankade ühendus tegi Lodsis rasketööstu
sele ettepaneku wõtta laenn 48 miljoni
dollari suuruses.

tas Purcell: „Ei, see ei ole tarwilik. Kõik,
mis ametühisuste kesknõukogu peab tegema,

on, et tema soowi awaldaks Amsterdami
Internatsionaaliga ühineda ja see on täiesti
ükskõik, missugusel kujul tema oma soowi
awaldab."

Appi oma vendadele.
Pariisist, 17. weebr. Prantsus
maa mäetöölised saatsid Dortmundi õnne
ruse ohwrite matusele oma delegatsiooni.
Prantsuse mäetööliste keskel wiiakse läbi
korjandust hukkasaanute perekondade toe
tamiseks. Mäetööliste ühisus- pööras Ruhri
seltsimeeste poole kaastunde avaldusega.
Matusele saadetakse eriline delegatsioon,
kes annab edasi suure summa raha surma

8. aastakäik
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Walmistawad uuesti sõja wastu.

Inimese lihaga kauplemine

Londonist, 17. weebr. „Dai!y Te
legraph" tähendab, et wiie suurriigi
Inglismaa, Ameerika, Prantsusmaa, Jtaa
lia ja Jaapani sõjariistustamine sünnib
praegusel ajal palawuslikumali kui seda
oli enne sõda. Ajaleht näitab, et Washing
toni lepingu järele on keelatud ainult
suurte dreadnoughtide ehitamine. See kokku
lepe lubab aga wähema tüübiliste sõja
laewade ehitamist, millistel on kiire käik.
Washingtoni leping ei wiinud nõnda mitte
siis sõjalaewanduse wähendamisele, waid
wastuoksa, suurendab seda tuntawalt.

Berliinist, 17. weebr. Morawi lin
nas (Tshehi-Slowaakias) arreteeriti keegi
Dworatsok, keda süüdistatakse rida tap
mistes. Politsei poolt on selgeks tehtud,
et tapetute inimeste liha müüs Dworat
sok lihapoodidesse. Kahtlustuse all olewaid
kaasabilisi arreteeriti 18 inim. Kõik Dwo
ratsoki ohwrid on juudid. Tapetute hulgas
on palju naisterahwaid. Esialgsete uuri
miste järele selgines, et tapetud on 39
inimest.

Torm Hollandis.
Berliinist, 17. weebr. Torm,mis
läbi Hollandi läks, tekitas suurt kahju
iseäranis Roterdami sadamale, kus tõm
mas laewad ankrutest lahti ja lõhkus rea
majasid. Hukka sai palju inimesi, kellest
üks osa hukkusid merde ja teine osa lö
mastati mahalangewate hoonete katuste
all.
Monartistide walitsuse ivast».
Berliini st, 17. weebr. Potsdamis
peeti ära kommunistide meeleawaldus
Lutheri walitsuse wastu. Meeleawaldusest
Wõtsid osa 10.000 inimest.
Uus tiirlennu rekord.
Pariisist, 17. weebr. Uue üleilmse
rekordi seadis üles Belgia lendur Tiffrie,
lennates ära Pariisi ja Brüsseli vahelise
maa (275 kilomeetrit) 2 tunni 45 minu
tiga.
Zormowski tehase elektrafitseeri
mine.
Riigi metalltehaste ühisuse juhatus
assigneeris Sormowski tehase elettofitsee
rimiseks 840 tuhat rubla. Tänawu
aasta wäljaminekud elektrositseerimise
pääle teewad wälja 650 tuhat rubla.
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Nõukogude ümbervalimised ou
ukse ees.

Neliaväewal. 19. weebrnaril 925 a. Rr. 41

5. Meie awaldame oma täit rahulole
mist kesk ja kohaliku wõimu sammudele,
mis sihitud nõukogude aparaadi paranda
misele maal.
Neist abinõudest peame meie eriti kasu
tikkudeks:

Mida peab talupoegade esitaja külanõukogus
tegema.

a) Walla ja küla täidesaatwate komiteede
õiguste laiendamine ja nende muutmine
tõsiseks walla majanduslit-administraniw
seks juhiks.

b> Aruandmist oma rehtud tööst walla

Käsukiri

nõukogude ja täidesaatwate komiteede poolt.

Leningradi kubermangus walitawatele watta ja küla täidesaatwa
komitee liikmetele.
Meie N. N. küla talupojad, kokku ko
gudes N. N. küla nõukogu walimiseks,
tutwunedes ja läbiarutades aruannet meie
nõukogu tööst teatame:
1. Ule aasta sellest tagasi kaotasid kogu
maailma töölised ja talupojad oma suure
juhi, õpetaja ja sõbra Wladimir Jljitsh
Lenini. Kõige rohkem tundis seda hoopi
Nõukogude Wabariikide Liit. Kuid töölised
ja talupojad koondusid, pidasid wastu, ei
paendunud ja läksid kindlal sammul edasi.
Ei ole Leninit, hoiame kõwemini kinni!e
ninistlikust parteist, ehitame wastupidawalt
ja kindlustame meie sitket tööliste ja talu
poegade nõukogude liitu.
Meie käseme oma saadikutele: mitte
ühtki sammu tagasi leninismi asjast.
Kindla koguna Lenini lipu alla, Lenini
parteiga^

i 2. Nõukogude wõim ei ole suutnud mitte
ainult wõita lugemata töö waenlasi kõi
kidel waerindabel, kuid kindlustas kogu
maailma ees meie wõitu, sundides oma
kindlusega kõiki kodanlikke walitsust meie
töölis-talupoegade riiki tunnistama. Rah
wuswahelised liiakasu wõtjad ja pankurid
tahtsid meie riiki tõmmata tsaariwõlgabe
ja kodanluse pärisorjuse silmusesse. Toe
tades oma wõitmata punase sõjamäe püüle
ja olles täiesti kindel toetuse pääle kogu
töörcihwa poolt, ei lagunenud
Wõnn mitte sammugi Oktoobrirewolutsiooni
wõitubest ja sundis kõiki oma waenlasi
Nõukogude Liidu rahwaste jõudu ja kind
lust tunnistama.
Meie tahtmine: endiselt juhtida kindlat
rahuarmastuse poliitikat, mitte lubades
meie iseseiswuse ja wabaduse rikkumist
Euroopa ja Ameerika kapitalistide ja mõis-

nikkude poolt. Nõukogude Liidu tunnista
mine peaaegu kõikide Euroova riikide kui
ka Jaapani poolt, meie rahwuswahelise
mõju igakülgne kasvamine ütleb meile:
lähme ka edaspidi nii edasi.
3. Tunnistame, et nõukoguwöim, töö
listeklass ja talupojad asusid wiimastel
aastatel nii ruttu, otsustawalt ja edukalt
meie tööstuse ja põllumajanduse tõstmisele
waesusest ja laguuemistft, nagu sellega
walmis ci ole saanud weel ükski riik maailmas.
Teame, et tööstuslikkude saaduste puu
büst maal püüab töölisteklass oma töö
wiljakuse igakülgse pingutusega tõsta. Lu
bame temale oma täielist abi meie waba
riigi majandusliku elu arendamises.
Oma saadikutele käseme: mingisugust
taganemist tööliste ja talupoegade Lenini
liidust majandusliku ülesehituse alal.
Seame täiesti korda tööstuse ilma kapita
listideta, põllumajanduse ilma mõisnikku
beta.

4. Terwitades Hindade alanemist wab
riku-tehase kaupade päält, mida saetwuta
nud meie töölis-talupoegade walitsus,
käseme meie oma jaabikuid waljult selle
järele walwada, et see linnakaup maal
mitte kolmekordse hinna eest ei saaks müü
dub. Teame, et talupoegade majapiba
mine kaugele ei lähe, kui kaubandus, pro
duktide osimine ja müümine on erakaup
mehe, spekulandi, liiakaju wõtja kätes.
Walla täidesaatwa komitee liikmed peawad
igapidi aitama igakülgset kooperatsiooni
arenemist.

Meie arwame samuti tormiliseks pare
mini korraldada põllumajanduse krediidi
asja.

Inimene tähtsa ametiga.
Pierre Hamp'i jutustuste kogust «Inimesed».
Tõlkinud W. R. Monsieur Prosper-Paul Maches, tuntud kir
janik, läks kell kolm päewal külla monsieur
Karl-Albert Georgesele, teaatri kritikerile, kes
wõttis teda wastu elawal rõõmul:
«Tere tulemast, Prosper-Paul! Kui õnnelik
olen mina sinul kätt surudes».
Tema hoidis Prosper-Pauli kätt oma pihkude
wahel, nagu tahaks seda soendada, ja naera
tas temale armsalt wastu, pööritades omi musti
silmi, waimuslud olles, ei need teda nägid ja
awades laialt suud liikuwate puhtaksaetud huul
tega, milledega tema selgelt ja kõlawalt wäl
jendas oma terwitust.
Monsieur Prosper-Paul Maches, samuti puh
taksaetud lõual, kuid seda paar päewa warem,
näitas kumardades oma pääluu paljast üle
mist osa. Kõrwade kõrgusel sünnitasid tema
juuksed midagi pärja taolist, kuna nende pikad
otsad määrisid tema kuue kaelust. Kõik tead
sid tema rikkust ja imestasid tema enese eest
hoolekandmise puudust, mis wõttis tema näo
wärwilt igasuguse wärskuse. Püssikuke poos,
mida tema wõttis omale tugitoolile laskudes,
andis tunnistust tema selgroo wäsimusest. Tema
andus ainult ühele liikumisele kirjanduslikule
liikumisele, mis luuakse harilikult istuwafe ini
meste poolt. Närwiliselt ühte põlwe teisele tõs
tes, wõttis tema esiteks parema jala pahemasse
kätte, siis aga, asju ümber mõeldes, pani pa
hema jala paremasse kätte.
Kortsud, mis ilmusid Karl-Albert Georgese
näole terwitawast naeratusest, kadusid, selle
eest ehtisid aga uued kortsud tema waljut ot
saesist. Tema lõi käegä oma ees olewale kä
sikirjale ja ütles:
«Mina lugesin selle läbi. Millise kauni töö
andsite teie meile! Mina olin liigutud kuni hinge
põhjani. See isa, kes kartis, et tema meheks
saanud poeg külgehakkawaid haigusi wõib
saada, käskis pojal ühendusse astuda emaga,
ja see ema, kelle suurepärane terwis andis
noormehele tema jõu ja kaitses tema puhtust!
Kõik neli waatust on täis haawawat realismi...
haawawat!... Ja kui kaunis on eee wõitlus poja

d) Püüda seada kiila nõukogu tööd nii,
et see oleks alaliseks wõimu orgaaniks
koha püül talupoja igapaewastes raibetes
ja täidaks temale paljudes juhtumistes
walla aset.
Meie käsukiri: elustada, järele
tõmmata, juhtida tööd nõukogudes, sidudes
seda uue nõukogude küla igapäevaste
nõuetega.

6. Käseme meie poolt walitiusele: kind
lalt minema pühkida ja ohjeldada ennast
unustanuid kulakaid, kui ka endiseid kur
najaid, kes tööliste ta talupoegade asjale
kahjulikud

7. Kiidame häaks, et töölis-talupoegade
wõim pani kindlale alusele meie nõukogude
rahad. Terwitame, et ta saawutas riik
likku eelarwet ilma puudujäägita, waata
mata kõikide raskuste ja puuduste püüle.
Loodame, et meie riigi edaspidised edud
lubilwad järk-järgult kergendada küla
maksukoormat, sellest wäljaminnes, et
selle läbi ci kannataks meie majanduslik
regewus.

Tarwis piinlik kokkuhoidmine riigi raha
tarwitamiscs. Tarwis suurendada riiklik
kude ja kohaliste waranb.iste sissetulekut
ja maksude õigel ajal kokkutulekut Terwi
tame igapidi walla eelarwe eraldamist,
mis wõimaldab nõukogude töö korralda
mist talupoegade hulgas. Meie teeme
walla täidesaatwate komiteele kohuseks, et
ta kokkuhoidlikult walla summadega ümber
käiks, sisseseades täpset aruandmist walla
summade üle. Iga talupoeg peab teadma,
mille pääle on kulutatud kogutud nii
maksu kui ka teised summad, kuidas täideti
eelarwe ja kas raha kokkuhoidlikult tar
witati.
Käsk [aübifuteL: otsustawalt ribata, et
nõukogu rubla wõiks wõita kodanlikke
miljonist ja wiiks meid wälja tulewikule.

wahel kes on loom, egoist, kes otsib rahul
dust ainult oma indiwiduumile ja isa wahel,
kes kaitseb tõugu!... Mina ei tunne midagi
sarnast kogu Prantsuse kirjanduses!...»
Ilmus teener, jäi sirgunult seisma awatud
uksele ja ütles:
«Isand, teie küsisite tislerit, tema tuli».
«Tulgusisse!» wastas elawalt monsieur KarlAlbert Georges.
Tema wõttis uuesti monsieur Prosper-Paul
Maches käe, kes jättis naeratamise ja lõi sil
mad maha oma saabaste pääle.
Wabandage mind, Prosper-Paul, kuid minul
oli pahandusi. See raamaturiiul tantsib. Kuu
lete: kolks... kolks... niipea kui mina,seda
puudutan. Aga mina ei saa ilma selleta töö
tada!»
Näis nagu oleks tema tõsiselt kannatanud,
tema pikad walged laialisirutud sõrmed suru
sid endid pihupesades ja tema tõstis ühe jala
teise pääle.
Tisler ilmus uksele tööriistade kastiga. Tema
peatas waipa äärel, oodates, et lubatakse tuppa
astuda, mille toredus lõbustas tema elawat pilku.
Tema mustades juukstes tolknesid peened keerus
hööwlilastud. Nähtawasti oli tema lõbus seltsi
mees; tundus, et tema naerab eneses, ja tema
huuled omasid kuju, nagu hakkaks tema wilis
tama.
«Siia, minu sõber 1» hüüdis monsieur KarlAlbert Georges. Tema haaras kinni wankuwast
lauast oma läikiwate roosa küüntega ja närwi
lik wärin jooksis temal läbi kogu kehast.
«Wõib olla on põhjalaud wiltu wajunud,»
ütles tisler, ehk laud on kummi tõmmanud.
Mina waatan kohe järele.»
Tema pani oma kasti waipale ja wõtiis säält
wälja tööriistad, mis samuti läikisid, kui mon
sieur Karl-Albert Georgese küüned.
Monsieur Prosper-Paul Maches sügas omal
kukalt, leidis säält kõõme tera. pigistas selle
esimese sõrme ia päka wahele kui näputäie
nuusklubaküt, tõstes seda oma lühikese näge
misega silmade juure, ja hakkas seda waat
lema lausa imestusega.
«Läheme minu kabinetti,» ütles monsieur
Karl-Albert Georges.
Korjates kokku käsikirja lehti kirjutuslaualt,
jatkas tema oma waimustuse awaldusi:
«Ja see imetaoline koht neljandas waatuses,

ilma orjastamata väljamaa kagitaali
poolt.
8. Talupoegade põhiküsimus on põllu
majanduse küsimus. Küla nõukogu ja
walla täidesaatev komitee peawad tantsi
tusele wõtma kõik abinõud põllumajanduse
wiljaluse tõstmiseks, põllumajanduslikkude
wormide parandamise teel, maakorralduse
parandamise tingimuste köwendamise teel,
eriti kehwadele elanikkudele. Walla läide
saatew komitee peab palju enam kuiseni hoo
litsema agronoomiliste teaduste la:ulilao
tamise eest talupoegade hiilgas Külwi
piud põllumajanduses ei ole weel 1917
aasta kütwip imani jõudnud. Meie üles
anne on warustada talupoegade hulkasid
teadusega ja initsiatiiviga külwipinna
laiendamiseks.

9. Teine ettepanek meie poolt walitn
tele saadikutele on kehwade olukorra ker
ge idamine. Külla rimus kulak-priileiwa
sööja, kes rikaneb kehwade talupoegade
arwel. Meie teeme küla nõukogule ja
walla täidcsaatwale komiteele kohuseks
organiseerida kehwikuid. Üksik kehw ma
japidamine ei wõi läbi saada ilma iuwen
taarita, ainult mitme sarnase majapiba
mise organiseerimine wõimaldab ilma ku
laku mõju alla sattumist oma majapida
mist parandada. Tarwis organiseerida
põllumajanduslikke koondusi, tarvitusele
wõtta abinõusid ühisuste organiseerimi
seks, inwentaari ostmiseks jne. Tarwis
toetada külakehwikute tööstuslikke rrtelle.
Kuid stiil tuleb weel ja weel kord pöörata
tühelpanu kehwikute ja keskmiste talupoe
gade wajaduse pääle wastasliku abiand
mise komiteede ümber koondamiseks.

10. Weel meie käsk, et külas seadusest
kinni peetakse. Eriti on see tarwilik ainsa
põllumajandusliku maksu kogumise juures.
Päämine, et maksu päalepanei' õigem
oleks, nõukoguwõimu kõikide dekreetide ja
määruste põhjal. Kehwad majapidamised,
puuasewäelaste perekonnad neil on
terwe rida kergendusi. Tarwis on, et
walla täidesaatwad komiteed ja maksti
agend.d täpselt kõikidest ettekirjutustest
kinni peaksid ja omawoliliselt midagi juure
ei lisaks ja üldse omawoli ei tarwitaks.
Samuti tuleb rewolutsioonilist seadust ka
nende kohta tarwitada, kes wõib maksta,
kuid ei maksa, kuritahtlikult maksust kõr
walehoidmise suhtes.

kus isa ähwardab needmisega oma sõnakuul
matut poega! Sääl on läbielamisi... läbi
elamisi ...»
Tema rõhutas kohase omadussõna asemel,
mida tema ej leidnud, sõna algust läbi ja
karjus seda sarnaselt, nagu lööks tema kella,
wisates silmad taewa poole ja surudes käed
wastu rinda.
Monsieur Prosper-Paul Maches hoidis püsti
tõustes oma istuwa poosi osalt alal, jalad ja
selgroog olid seega paenutud.
«Kuid...» ütles monsieur Karl-Albert Geor
ges, kui uks langes kinni tema külalise küürus
selja taga, ja ei olnud enam midagi kuulda.
Tisler, kes seisis põlwili oma tööriistade
ees, walis nende hulgast hööwli, tõstis selle
pahemalt poolt paremale, tõusis pikka püsti ja,
käega raamatute pääle lüües, ütles teenrile:
«Need tulewad ära wõtta!»
«Noh, siis wõtke,» ütles monsieur jean, is
tudes monsieur Prosper-Paul Machesi kohale.
Tema puhastas oma küüsi ia näppis sõrmedel
küünemusta maha oma mustalt kollaste joon
tega westilt.
«Mina olen tisler,» ütles tööline, «kuid wõin
ka töötada teenrina. Minule maksetakse ju
tunni wiisi.»
Tema wõttis ettevaatlikult kuus raamatut ja
wiskas need kaugele waipale.
Monsieur jean käänas kokku oma sulenoa.
«Ah teid töölisi! ja milleks teid siia kutsu
takse!.. Raamatud, minu sõber ei ole puuha
lud, nendega käiakse ümber wiisakamalt. Neid
peab korda pidades riiulilt wõtma, et neid jälle
koira järele tagasi panna, mõistate?., sa
mas järjekorras.»
«Ei ole minu asi, olen tisler.»
Edaspidise seletuse andmise enese haawa
miseks lugedes, hakkas teener ise riiulilt raama
tuid maha wõtma. Tööline waatas seda tükk
aega päält ja ütles süsi
...j^u^Q9e> . ndne! QÜQn teid. Küllap on teil
.9d rohkesti. Mää on weel, et teie wahete
-?? i istuda Mis kellani töötate teie
õhtul?.. Peremees on teil muidugi suur siga?»
Je an wastas ainult om:i puhtaksaetud näo moo
nutusega, põlgliku huulte kõwerdusega. ja kuna
tema ei söandanud awaldada nii madalast sei
susest inimesele oma arwamist monsieur Karl-
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Selle kõrwal tuleb kõiki abinõusid tar
witusele wötta mõistuse kõwendamiseks
kuritööde, huligaansuse, lohakuse, samo
gonui, altkäemaisu waslu. Küla miilitsa
ja kohtutööliste walik peab kõige ettcwaat
likum olenia. Meie käsime ka oma saa
dikutele ja nõukogudele, et nad igapidi
kaitselsid meie kirjasaatjaid. Need uitawad
kogu küla ühiskondlusel körwaldada loha
kust, kuriiegcwust, wolskust ja pimedust.
11. Järgmiseks punktiks meie käsus on
hää käekäigu korraldus külades, samuti
ka teede ja postiühenduse korraldus.
Walla ja kiila tähtsusega teed on weel
korratud. Talupoegade majapidamine kan
natab sille all: ruttu kulub liikuw ja lii
kumma Ühendus linna ja
maa wahel on raskendatud. Kaupade weo
kulu suureneb ja kallineb kaup. Küla nõu
kogul ja walla tüidesaatwal komiteel tuleb
abinõud tarwitusele wõtta teede paranda
miseks, nii walla eelarwe tulul, kui ka
erilistest summadest ning organiseerida
küla ühiskondlust lüla teede parandami
ses. Külas on porine, ei ole kraawe,
uulitsaid mööda on raske liikuda. Küla
nõukogu, kui walitud wõim, peab äratama
talupoegades isetegewust küla terwishoid
liku seisukorra paranemises.
12. Meie saadikud peawad tähelpanu
pöörama ka arstiteaduse edendamise pääle
külas. Tarwis on, et kõik maal olewad
arstimise asutused ja arstimise ringkonnad
saaks wöetud täidesaatwate komiteede eel
arwesse ja kindlustatud saaks, et see, mis
tuleb tulla, jääb sinna ja seda ei tarwita
taks mitte teiste wäljaminekute pääle.
Meie käsenie samuti paranda jaoskondade
arstimile asutusi, kui wöimalik lastemajasid,
eriti töö ojal.
13. Nüüd meie kultuuralistest nõuetest
rahwaharituse edendamiseks. Tarwis kõ
wendada kultuur-haridusliiku tööd kõigis
sihtides. Tarwis ab nõud koolide ainelise
seisukorra kindlustamiseks, nende paranda
m»seks, sisseseadmiseks, liuteainctega, õpe
abinõudega ja kõige tarwilisemaga warus
tamiseks. Samuti teame meie, et ainult
kirjaoskaja küla wõtb edukalt edendada
oma põllumajauduslstku walmistust Waat,
mille pärast meie oma maksjatele eriti alla
kriipsutame: kõik, mis teie jõus ja
Wõimalnstes tarwitage mõistuseks pi
medusega, rumalusega, kirjaoskamatusega.
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Toetage tema suures töös küla kooliõpe
tajat.
14. Nõuame oma walitutelt: kõige päält
ja üle kõige kindl. tööliste ja talupoegade
liidu kõikumatust, mille pääl tugeneb meie
nõukogude maa.

Wenemaa kommunistliku (enaml.)
partei Leningradi kubermangu
komitee.

Leningradi kubermangu tööliste,
talupoegade ja punasewäelaste
saadikute nõukogu täidesaatew ko
mitee

Nõukogude maalt.
Kindlad hinnad Piirituse jookide
Paale.
Silmas pidades, et erakaupmehed riigi
piirituse müügi juures hinda tõstawad,
otsustas Riigi piirituse juhatus määrata
kindlaks hinnad piirituse jookide pääle.
mis suurema kangusega.
Kallate ehitamine Leningradis
Pää metalliwalitsus selgitab wälja
küsimuse wõimalustest 35 kraadilise õhu
suruwusega katlale ehitamiseks Leningra
dis. Katlad kawat'etakse ehitada laewa
ja niasiuatrusti tehastes.
Esimese rivpuwa raudtee katsed
S- N W. Liidus
Eila jõudis Moskwa kommisjon, kes
sõidab Wologdasse esimese Dikanski siis
teemilise üherööpalise raudtee järeleproo
wimiseks. Preegusel ajal töötab liinil
ligi 20 waguuit. Iga wagunikese juures
töötab üks talupoja hobune, kes weab
koorma raskust ligi 300 puuda samal
ajal kui harilikult suudab talupoja Ho
bune wcdada ainult 30-40 puudani.
Kommisjoui järelproowimisel ja läbi
sõidul wedas üks hobune kahte wagunikest
korraga (üle 500 puuda). Järelproowi
mine andis häid tagajärgi. Lähematel
päewadel sõidab tee ülesleidja Dikanski
Moskwa. kus arutakse tema süsteemilise
rippuwate teede ehitamise küsimust.

Albert Georgese kohta, siis hoidis tema seda
enesele.
«Noh,» ütles tisler, «peremehed on kõik ühe
sugused. Ainult tõsine häda ajab meid nende
juure... Teie oma on see, kes istus siin teie
koha pääl?»
Tema näitas tugitooli, kus istus monsieur
Prosper-Paul Maches.
Monsieur Jean kehitas õlgu ja hakkas weel
enam põlgama inimest, kes ei oskanud eral
dada külalist majaperemehest.
«Ah, siis see teine,» ütles tisler... «See,
läbielamislega!»
Tema ütles sama rõhuga läbi ja wõttis
monsieur Karl-Albert Georgese poosi.
Töö jõudis pikka edasi. Teener ja tisler
andsid raamatuid üksteisele kätte; monsieur
Jean wõttis püsti seistes neid üksikult riiulilt,
aga tisler, kes istus türklase moodi, pani neid
waipale. Tema küsis:
«Aga mis amet on teie peremehel?»
Monsieur Jean alandas ennast wastuse and
miseni:
«Teaatri arwustaja.»
«Aga mis amet see on?»
Tisler pidi ise selle küsimuse pääle was
tama:
«No jah, lähendab tema on näitleja! Wõib
olla tunneb teie peremees minu tuttawat: tema
mängib wäeülemat Saint-Martini wärawatel.
Saab selle eest kolmkümmend sout »
Teener kehitas uuesti õlgu. Tööline wihas
las selle üle.
«Mina aitan teid, et olete liiga wäsinud, aga
teie ei taha kõneldagi minuga. Mina küsin
wiisakalt. Seletage».
«Teaatri arwustaja, minu sõber, käib ieaat
rites, waatab näitemänge ja ütleb siis, kas need
temale meeldiwad ehk mitte».
Tööline surus käed külgede wastu ja naeris.
Siis küsis sõbralikul toonil:
«Teie ei ole wist kunagi wastu lõugu saa
nud?... Noh, on teil aga pää!»
«Teie olete siin selleks, et töötada!» ütles
teener.
Tema põlgliku suu pahem nurk tõusis kuni
ninasõõrmeni, ühe käega ulatas tema töölisele
raamatu, teise käe nimetissõrmega tegi aga
märgi, et see raamatu wõtaks.
«Kergemalt, wennas, kergemalt!» ütles tisler.

Naisterahwad kwalifitseeritud
töödele
Jekaterinoslawist teatatakse, et sm.
Lenini nimelises tehases on kwalifitsee
ritud töödele ülcwiidud 11 töölisnaist.
Naispäewaks 8. märtsiks kawatsetakse
weel ülewiia 25 töölisnaist. Ühelajal
sellega hakatakse ka teistes tehastes
naistöölisi kwalifitseeritud töödele üle
wiima.
15 miljoni puuda rauamulda
wäljamaale
Nikolajewski kaubasadamale on tehtud
ülesandeks läbilasta 8 kuu jooksul 15
miljoni puuda tnargants- ja.rauamulda,
mida wäljaweetakse wälja maale.
Küla töödele.
Kõik Kaluuga kubermangu täidesaatwa
komitee liikmed sõitsid wälja küla
nõukogude aparaadi järelewaatamisele.
Kubermangu komitee mobiliseeris otse
kohesele küla tööle kaheks kuuks 14 wastutawat tegelast.
Tsaarilossid talupoegade suwi
tuSkohtadeks.
Liwaadias awatakse endises tsaarilossis
talupoegadele kurort 300 woodiga.
Abi wiljaikalduse rajoonidele
Keskkoha seletuse järele wabastatakse
Leningradi kubermangus weeuputuse läbi
kannatada saanud kohad plaanikindlast
maksust. Need kreisid kubermangus, uis
on paremas seisukorras, peawad abi
andma weeuputuse läbi kannatada saa
nud Wolhowski ja Leningradi kreisidele,
mis on loetud wiljaikalduse alusteks.

Nahwamajandus.
Nõukogude traktorite walmis
tamine
Brjanski wagnni ehitamise tehases
ehitakse suurt traktorite walmistamise
töökoda. Töökoda warustakse wäljamaalt
tellitawate uute tööpiittidega ja tehni
liste sisseseadetega.

Brjänski tehase tööwiljakus traktorite
walmistamises tõuseb kuui 2,000 traktori
pääle aastas. Üldse on traktorite wal
ülistamiseks assigneeritud 700 tuhat
rubla.

«Teil ei ole siin ometi Biribi *). Puhka ja tööta!
Mina ei taha ennast äritada! Wõib ju ka wahe
pääl puhata ja naerda. Wõi pilkate teie mind!
On aga amet feaatris käia! Kes seda usub?»
Monsieur Jean pööris temale selja, ja sõr
mega pooleldi tühjendatud riiulit puudutades,
ütles:
«Saate nüüd juba parandada!»
«Tisleri töös ei tarwitse mind õpetada. Mina
töötasin Saint-Antoine linnaosas, mille tõttu
mind ka hüütakse öastilieks. Aga minu nimi
on Martin, Ju!es Martin».
Waikides tõstsid nemad maha wiimased
raamutud. Siin tõusis tööline püsti, katsus oma
kord riiulit ja waatles seda hoolikult.
«Mis? Kas on palju tööd!» küsis teener.
Palun ärge aga prahti maha ajage».
«Töö lõpetan siin ruttu. Ja ei aja mitte
ainust laastu teie waipale. Aga kui teie nii
uhke olete ja minule ütelda ei taha, mis ametit
teie peremees peab, siis minge siit eemale.
Minul on tarwis weidi hööweldada».
Tema wõttis laua, surus selle põlwedega
põrandat wastu ja wõttis wälja oma lootlaua.
Monsieur Jean seletas kiiresti:
«Tõendan teile, et minu peremehe iegewus
seisab selles: tema läheb teaatrisse ja awaldab
oma arwamist näitemängu üle ... Siin on tema
wiimane arwusius!»
Tema lõi ajalehe lahti ja luges:
«Sarnast suurepäralist tööd luues, nagu
«Wõidurõõmus naine», astus monsieur Maiulue
ilma kahtlemata kuulsuse teele. Prawoo, Ma
tulue! Selles imewääriliselt kirjutatud kolman
das waaiuses, kus kirede pääosas, mis kõrgema
astmeni wiidud, mitte wähe takistab kirjandus
liku wormi teostamist, awaldab kirjanik oma
paremaid wõimisi kui dramaturg ...»
«Mina», ütles monsieur Jean, «ei ole mon
sieuriga täiesti ühel nõul «Wõidurõõmsa naise»
kolmanda waatuse asjas. Muidugi, see on ju
tähelpanemisewäärt töö, aga siiski...»
«Ja temale makstakse selle eest?» küsis
Martin. «Makstakse selle eest, et tema teaatris
käib?»
«Jah. Monsieur teenib õige palju raha!»
Tõsi küll, monsieur Jean suurendas oma
peremehe seisukorda sissetulekute suhtes,
*) Prantsuse sunnitööliste wangimaja Aafrikas

UlmukWdeMbttMimsed
Valimised Kingissepa kreisis.
Leningradi kubermangus, Kingissepa krei
sis algasid külanõukogude ümberwalimised.
Walimistele ilmusid mitte wähem kui pool
talupoegadest, kellel on hääleõigus. Küla
nõukogude koosseisu on walitud umbes 30%
talunaisterahwaid. Niisama waliti naiste
rahwaid rewisjoni-kommisjonidesse.
Lodeinopoli walimisedLodeinopoli kreisis wõttis walimise hoog
tööst osa üle 41% talurahwast. Walimist
peeti 53 walimisekoosolekutel. Waliti 230
külanõukogude liiget, kelledest 36 kõmmu
nisti ja 37 naisterahwast.
Kubermangu täidesaatwa komitee orgosa
kond saab teateid kubermangu kõikidest krei
sidest külanõukogude ümberwalimiste kohta.
Talumeeste päämiseks käsukirjaks oma saa
dikutele: „Mitte sammugi kõrwale Lenini
tööst." Käsukirjas kõneldakse tarwidusest
tõsta nõukogudes tööd, sidudes teda uue
nöukogudeküla kaswawate nõuetega. Küla
nõukogud ja walla täidesaatwad komiteed
peawad wõtma käsile kõik abinõud majan
duse walmistawate jõudude tõstmiseks, üle
minekuks paremate põllumajanduse wormide

juure, walmistuse ja maakorralduse tööde
paranemisega. Käsukirja lõpus kõneldakse:
~Nõuame oma walitud isikutelt kõige enne
ja esimeseks seada oma ette tööliste ja talu
poegade sideme kindlustamise, mille najal
praegu seisabki meie Nõukogude maa."
Walimiste tagajärjed Luuga kreisis.
7 7 walimise koosolekul waliti külanõu
kogudesse 290 inimest. Keskmiselt wõtab
walimistest osa 41% talupoegi. 290 wa
litud külanõukogu liikmest on 29 kõmmu
nisti ja 42 naisterahwast.
Walimised Kiiewi kubermangus.
Kiiewift teatatakse, et külanõukogude üm
berwalimised on Kiiewi ümbruses täies
hoos. Keskkohast on saadetud selleks koge
mustega parteilased. Kohtadel loodi woli
nikkude poolt walimise komiteed, kes juba
jõudnud kokku seada isikute nimekirjad, kes
malimiste õigusteta. Nende arw on hulga
wäikscm kui eelmistel walimistel. Terwe
rida wäikseid külasid tõstsid üles küsimuse,
luua nende külades nõukogud.

selle eest oli aga mõju seda täielisem. Martin
kudrutas kurguhäälikutel meelepahast ja põlg
iusest.
«Noh, on aga amet!» ütles tema. «Noh, on
aga amet!»
Tema pööras parandatud laua nii, et selle
kõik neli nurka liitusid tugewasti aluse külge
ja korjas omad tööriistad kokku.
«Lõpetasite?» küsis monsieur Jean.
Uskmatuses katsus tema riiulit kõigutada,
kuid see ei liikunud.
«Tunnete oma asja!» ütles tema.
Martin kiitles:
«Mina töötasin Saint-Antoini linnaosas. Ja
siin olen mina ka küllalt töötanud!»
Tema pühkis räpase nimetissõrmega omal
higi otsa eest.
Samal ajal saatis monsieur Karl-Albert
Georges oma külalise monseur Prosper-Paul
Machesi wälja, kuid peatas, et järele katsuda
mööda minnes, kas riiul ei kõigu enam.
Tundes, et see liikumata seisab, ohkas tema
kergendult:
«Hää, minu sõber!» ütles tema Martinile,
«wäga... wäga hää!» ja jatkas oma külalise
saatmist muutunud näol.
Martin tuges end raamatu kapi najale,
wõttis kätega puusade juurest kinni ja rappus
pöörasest naerust, näidates oma tugewate ham
mastega suure suu sügawust.
«Kuna teie jätate oma hirwitamise,» ütles
monsieur Jean, «ja panete raamatud omale
kohale».
Martin imestas selle ettepaneku üle nii, et
muutus isegi tõsiseks.
Käed rinnale ristitades wastas tema:
«Noh, see on juba liig! Mina olen juba
niigi kaks tundi teie juures aega raiskanud.
Peremees ootab mind. Sest tislerisi ei ole
teile üksi tarwis!»
Tema riputas oma tööriistade kasti rihma
pidi õlale ja kordas naeru hoides, mis wäristas
tema suu nurke:
«Noh, on aga amet!»
Tema läks, õhku täispuhutud põski!.
Monsieur Jean nägi läbi akna, kuidas tema
uulitsale jõudes maha istus ja täiest kõrist
naeris, mõlemate kätega silmi pühkides.
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Loosungid
rahwuswaheliseks naistööliste päewaks,
8. märtsil.
1. Naistöölised ja talunaisterahwad, koondage oma read tihedamini
Kommunistliku Internatsionaali ümber.
2. Naistöölised ja talunaised, kõik võitlusele kommunismi eest
Lenini lipu alla.
3. Naistöölised ja talunaisterahwad astuge W. K. P. ridadesse
võitluseks kogu ilma töölisteklassi vabastamiseks kapitaali ikkest.
4. Kes on töörahva poolt, see astugu W. K. Parteisse.
5. Linna ja maa naistöölised, kiskuge vale ja silmakirja näokatted
2. Internatsionaali kodanluse agentidelt.
6. Maha äraandlik kollane 2. Internatsionaal.
7. Naistöölised maal ja linnas, kõik majanduslikule väerinnale, kõik
valmistama odavamini ja paremini, külima rohkem.
8. Sirp ja haamer kindla võidu sümbool.
9. Talunaisterahvas, sinu parem sõber võitluses kulakutega on—
naistööline.
10. Naistööline, kui sina ei taha kasvatada oma lastest orje, siis õpi
poliitkirjaoskust.
11. Naistööline, seisa valvel W. K. P., seisa valvel leninismi eest.
12. Naistööline linnas ja maal, mine kooperatiivi, tema aitab sind
ehitada uut olu.
13. Naistöölised ja talunaised, organiseerige lastemajasid ja sõimi.
Need on pandiks sinu orjusest vabanemisele.
14. Leekiw tervitus ärkavale naistöölisele Idas.
15. Naistöölised ja talunaised rohkendage vabriku ja kiila kirja
saatjate ridasid.
16. Naistööline ja talunaine, pea meeles Lenini juhtmõtteid.
17. 8. märts on kõige maade naistööliste ja talunaiste tulema va
banemise püha.
18. Naistöölised ja talunaised, kindlustage tööliste ja talupoegade
liitu see teeb S. N. W. Liitu wõitmataks.
19. Naistöölised, tõstke tööviljakust, kindlustage Nõukogude Liidu
võimu.
20- Täna saadame paremad, teadlikumad, südimad naistöölised ja
talunaist W. K. P. ridadesse.
21. Tööliste ja talupoegade raudse vastulöögiga vastame märatseva
kodanluse valge terrori vastu.
22. Meie punane abi valge terrori ohvritele. Kõik viimseni
Mopri ridadesse.
23. Proletaarne tervitus Kominternile maailma revolutsiooni
staabile.
24. Naistöölised ja talunaised! Pioneerid on parem ausammas
Leninile.
25. Leekiw tervitus komnoorsoolastele ja pioneeridele.
26. Maha kirjaoskamatus. t
27. Saadikute koosolekute kaudu Kommunistlikku parteisse.
28. W. K. P ott meie lipp. Leninism meie programm.
29. Naistöölised ja talunaised, kasvatage omad lapsed Lenini juht
mõtetes.
30. Talunaine, paranda oma majapidamist, see on Lenini juhtmõte.
31. Talunaine, igal pool ja alati võitle oma osavõtu eest ühiskond
likust tööst.
32. Talunaine saadik, paljasta kulakut.
33. Talunaine, õpi nõukogude seadusi ja kaitse oma õigusi.
34. Talunaine, võitle samogonni vastu.
35. Talunaine, astu wastastiku abiande komiteesse.
36. Talunaine, õpi kirjaoskust ja kutsu üles ka teisi.
37. Talunaine, saada oma lapsed kooli see on sinu kohus.
38. Talunaine, ära jäta oma tütreid kooli saatmata, see on kuritöö.
M. K. P. Leningradi kndkami agit-osakond.

ArjtlmW ilrsanbrb töös naiste hulgas.
(W K P keskkomitee orgbüroo otsuse kohta).
Wiimane keskkomitee orgbüroo otsus töös
naiste hulgas, pöörab partei komiteede
tähelpanu selle püüle, et sissewiia partei
komitee igapäewastesse küsimustesse—nais
töö küsimus. Kogu instruktorite koosseis,
olgu see keskkomitee, oblasti, kubermangude
ehk kreisi komiteede juures, kasutatakse ära
töö süwendamiseks naistööliste ja talu
naisterahwaste hulgas.
Niisama kriipsutab keskkomitee otsus alla,
et alamal sciswates naisosakondades puu
duwad wastawa poliitilise ettewalmistu
sega juhtiwad jõud, seepärast juhitakse
tähelpanu, et tingimata on selle töö püüle
waja wäljaeraldada parteiliselt proowituid
seltsilisi. Püüle selle näeb orgbüroo tar
wilikuks walla naisorganisaatorisi kutsnda
külaringide sekretääride nõupidamisele.
Edasi näeb tarwilikuks nende süstemaati
lise täiendamise ja ettevalmistuse.

Arwesse wõttes naissaadikute koosole
kuke määratut tähtsust ja kaswu, orgbüroo
loeb erakorraliselt tähtsaks naissaadikute
koosolekute töö süstematiseerimise ja sü
wendamise. Iseäranis puutub see küla
naissaadikute koosolekute kohta. Naistöö
liste osakonnad peawad pidama tihedat
sidet endiste saadikute koosolekute koosseis
suga, neid kasutades ühe kui teise üles
ande läbiwiimiseks. On tarwis wõtta
arwele endistest saadikutest paremaid,
nende edaspidiseks ümbertöötamiseks ja
partei ridadesse tõmbamiseks.
Edasi näeb orgbüroo tarwilikuks pöö
rata partei organisatsioonide tähelpanu
tarwilikkuse püüle teatud järjekindlusega
tõmmata parteisse aktiiwseid naistöölisi ja
paremat osa talunaisterahwastest. Nende
püüle tuleb pöörata rohkem tähelpanu kui
seda tehtud nende kaswatuses ja arenemises.
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Peatades naiste tööjõu pääl walmiS
tuses, näeb orgbüroo tarwilikuks läbiwaa
tamije alla wõtta senised seadused, mis
keelawad naiste öötööd, mis piiravad
naistööjöu tarvitamist nütmes tööstus
harus, kuna need piiramised eitawad kaasa
naistöö väljatõrjumiseks walmistusejt ja
suurendawav massilist tööpuudust naiste
rahvaste hulgas. Orgbüroo eesmärgiga
alleshoida naiste tööjõudu walwistuses,
pöörab tõsist tähelpanu naistööliste ja
plikade kvalifikatsiooni tõstmise pääle.
Selleks tuleb mid saata ametühisuste too
lidesse, wabrikute-tehaste koolidesse. Nii
sama on soowitaw läbiwiia individuaalset
ja grupilist õpetamist neis walmistusharu
des, kus see võimalik.
Orgbüroo loeb enam õigemaks kui tööd
naiste hulgas teewad wabriku-tehaste ko
miteed, teenijate komiteed, töölistekomiteed.

Selleks tarwis wäljaeraldada üks wastu
taw liige komitee koosseisust. See seltsi
mes töötaks siis tehase-wabriku komitee
otsekohesel juhtimisel ja kommunistide kol
lektiiwi ülesannetel Partei liinil soowitab
keskkomitee wäljalükata ringide naisorgani
saatorid, kes töötaksid ametühisuslikul kui
ka partei liinil wabriku-tehaste komiteedes,
teenijate ja tööliste komiteedes.
Parteilised organisatsioonid, arwesse
wõttes reaalseid majanduslisi wõimalusi,
peawad tõmbama nõukogude, ametühisuste,
kooperatiivide asutuste organisatsioonilise
ülesehitusele naistöölisi ja talunaisterah
waid.
Talupoegade toetuse komiteed peawad
igasuguste abinõudega katsuma asutusi
arendada, mis takistawad nais tera hwastele
wabaneda orjastawatest kütketest, kasutades

teiste hoiupaikade ja teiste asutuste korral
damiseks laiade talupoegade ja sulaste
hulkade initsiatiivi
Tähelepannes, et elukorterite ülesehitusel

on täeSolewal ajal suur tähtsus naiste
wabanemise suhtes, orgbüroo näitab, ei
elumajade ehituste kawade arutamise! peab
arwesse wöetud saama need tingimised,
mis aitaksid kaasa wabaneda kodusest ma
japidamisest.

Kõvendatud tähelpanu tuleb pöörata
samuti talunaisterahwaste töö pääle, kes
töötawad alamates nõukogu aparaatides.
Orgbüroo näeb tarwls olevat pidada
a'wet talunaisterahwaste kohta, kes töö
tawad walla täidesaatwates komiteedes,
külanõukogudes, talupoegade toetuse komi
teedes liikmetena, eesmärgiga lähendada
neid W. K. P. ringidele. Et kaitsta ta
lunaisterahwaste huwe, orgbüroo kohustab
sellekohaseid orgaane selle järele walwama,
et abielu lahutuste ja maajagamise korda
del saaks alalhoitud maaosad ka talunais
terahwaste jaoks.
Tuleb sisse wiia põllumajanduslistesse
nõukogudesse aktiiwseid talunaisterahwaid,
tõmmates neid põllumajanduse konverentsi
dele, kursustele jne.
On waja pöörata tõsist tähelpanu nais
tööliste talunaisterahwaste ja taluteenijate
tõmbamise pääle igasugustesse kooperat
siooni harudesse, panna neid aktiiwsele
praktikalisele tööle.
Keskkomitee orgbüroo loeb iseäranis
tähtsaks tööks pöörata tõsist tähelpanu
naistööliste ja talunaisterahwaste wälja
eraldamise pääle wastutawale juhtivale
tööle. Peab naistööliste protsenti suuren
dama kõrgemates liiduwahelistes orgaani
des, kohalikkudes nõukogude, kooperatiiv
setes ja partei organisatsioonides.
Kõik abinõud, mida üles seadis W. K.
P. keskkomitee töö kohta naiste hulgas,
on niiwõrd tähtsad, et nende läbiwiimiseks
on tarwis partei kõvendatud tegevust.
Ainult sel tingimisel wõiwad need abinõud
ellu wiidud saada. M. P.

Miim sm killsWl-iil»>lckl>ili»ll. kotita.
Ühendus linna ja maa vahel on kind
lal joonel teostamisel, |s. o. suuremal
määral kui kunagi ennem on olnud. Lin
nades koonduvad kõik kultuur
hoolekande seltside ümber, et anda ühi
sel jõul abi oma liitlasele talupojale.
Möödunud ajal mõni aasta tagasi
oli selles tegevuses ka omad
puudused, mis ei.lasknud tööd nii ede
neda, kui meie praegu seda näeme.
Kuni 1924 aasta maikuuni oli otsi
mise aeg, s. o. otsiti teesid, kuidas, vilja
kamalt anda oma abi maale. Üksikute
asutuste juures olevad kultuur-hoole
kande kommisjonid ei suutnud igale
poole täieliselt tungida, siin puudus veel
kindel keskorganisatsioon. Ilma selleta ei
olnud aga võimalust ülesandeid täita.
Kõige päält organiseerivad MoskvaNarva raiooni töölised 1923 aasta
jaanuarikuus üle raiooni ühise kul
tuur-hoolekande keskkoha, kuhu koondu
wad kõik raioonis asuvad kultuur-hoole
kande konnnisjoonid, kus oli alguses 63
liiget ning aasta pärast kasvas 10.000
liikme pääle, kolme kuu pärast, s. o.
maaikuus on juba 33.910 liiget.
Ja säält pääle koondati tegevust
kõigis Leningradi raioonides sarnaselt.
Keskkohaks üle kubermangu kultuur
hoolekande seltsidele on kubermangu kom
misjon (\a tema juhatus), mis valiti
1923 aastal Leningradi nõukogu laien
datud koosolekul ja säält juhitakse kogu
seda tegevust kuni kubermangu kultuur
hoolekande seltside konverentsini, mis
selle kuu sees kokku tuleb. Sääl vali
takse alaline juhatus, kes seda tööd
edaspidi juhib.
Mi näeme, et väljavaated tuleviku
töö jaoks kultuur-hoolekandeMis läheb
juba järjekindlalt. Kohtade pääl tuleb
aga kindlam ühendus, kui see senini oli,
luua ja kohaliste kultuur-hoolekande selt
sidega lindel ühendus luua. Ühtlasi on
tarwis tõmmata tegewusesse kõik ümb
ruskonna energilisem töörahva osa.
Mida rohkem meie kõik sellest tööst tege
tikult osa wõtame, seda viljakamaid ta
gajärgesid saavutame.
Iga klubi tehku sellekõ tööd, et või
malikult kõik klubi liikmed kultuur-hoole-

kande seltsi liikmed oleks. Sellega tind
lustame väerinda, mis võimaldab kul
tuurlist tasapinda tõsta.
Meie oleme seda tööd ka juba näinud,
mis kultuur-hoolekande seltsid teevad.
Wõtame kõige viimase möödunud
nädala, kus ülekubermanguline side linna
ja maa vahel läbi viidi. Kus välja
saadeti kirjandust ja peeti loenguid mit
mesuguste ainete üle.
Wiidi läbi ka rahvusvähemuste kes
kel rida kõnesid ja õpetlikke loenguid,
tehti seda ka Eesti asunikkude- juures.
Kõnelejad, keda wäljasaadeti, ei ole veel
tagasi jõudnud, et pikemalt tagajärgede
juures peatada. Kuid igatahes olid nad
asunikkudele nii mõneski küsimuses abiks.
Wõime ütelda, et möödunud nädal
oli üks suurem tõukeandja edaspidiseks
tööks sidemepidamises linna ja maa
vahel. See peab andma ka uusi liik
meid hoolekande seltsidele.
Linna proletariaat on oma sõna tege
likult ütelnud ja näidanud, et ta on
abiks oma liitlasele talupojale kõiges
tegevuses, ta on välja sirutanud oma
käe, et olla tugevaks toeks talupoega
dele.

Maal on talupoegade, asunikkude loo
muliseks ülesandeks sellest toetavast käest
kinni hakata ja mitte külmaks päält
vaatajaks jääda, vaid samuti oma jõudu
teadlikumaks teha ühise asja eest.
See on meie kohus ja selle kohuse täit
mine nõuab kõigilt kiiresti arenev elu.
Kõigil on teada, et hoogsalt, silma
nähtawalt areneb linnades raugemata
wisadusega suurtööstus. Tema saawutv
sed on meil juba nähtawad. Arenemise
protsess nii, majanduslikult kui poliitili
selt on kiireid edusamme teinud. Kuid.
kas tohib maalt seda niipea loota, kas
peab ta sinna jääma?
Ei, see tõeolu panebki kõik energilise
mad ühiskonna liikmed tegewusesse, et
maal seda arenemise käiku edasi wiia.
On tarwis kultuurilist tasapinda tõsta,
on tarwis sidet linnaga kindlustada. Ja
kui meie ühisel jõul seda teeme, siis on
wõit kindlustatud.
Koondame endid kõik kultuur-hoole
kandmise seltside ümber ja wõtame tege
liknlt sellest tööst osa. G. Nirk.'
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Poliit-hmduslikkude asutuste hoogtöö.
..Punane nurk" peab asunduse keskkohaks muutuma.
Aud'e aru, mis on kohtadel laheuädaliku jooksul ära tehtud.
Hoogtöö ei tohi lõppeda ilma järelduste
la. Niipalju, kuipalju kogu see tegewus senini
lonkanud on, niipalju peab hoogtöö kahe
nädalik seda terwendama ja tõstma; nii
palju, kuipalju punane nurk senini asu
nikkude wähemust enese ümber on koonda
nud, niipalju peab hoogtöö nende enamust
koondama.

Hoogtööl on suur tähtsus, kui seda õi
gelt seisukohalt hinnatakse. Maal asundus
tes on ainult kaks asutuse tüüpi, mis ha
riduse ja kultuuritööle wastawad, need on
kool ja punane nurk (tähendan „vu
nane nurk", sest et meie klubid nendeks
peaaegu igal pool ümberorganiseeritud).
Kuipalju kool wäliskooli haridustöös ka
tegew ei taha olla, ei wõi ta lõpulikult
siiski neid tagajärgi kätte saada, mis pu
nane nurk, kui selle tegewuse otsekohene
keskkoht. Seepärast peamegi ka just nende
asutuste pääle erilist tähelpanu andma.
Mingisugune edu ei ole sääl wõimalik, kus
rahwas alles „karuund" magab, s. o. pi
vesikuna kobamiste kaudu elutseb.
Weel wähem on edul pinda sääl, kus
igaüks oma ette kinniselt elab. Neis koh
tades wõib ainult isa-isade waim, neil
pärandatud kiwinenud kogemused elule juh
tijaks olla. Kuid meie aeg ei ole enam see.
niilles isa isad elasid. See aeg ou mine
wikku wajunud ega tõuse säält enam iialgi.
Isa-isade kogemuste ja harjumuste asemelt
on teadus astunud, mis nüüd meie elule
iga sammu pääl juhtijaks peab olema.
Teadus on aga niiwõrd laialdane, et seda
täies ulatuses kätte püüda igatahes meile,
kelledel algharidus wäikene ehk koguni
puudub, muidugi wõimatu on. Seepärast
püüamegi eesrinnas niipalju sellest oman
dada, kuipalju meil seda tegelikus el.;s,
see tähendab omas majapidamises ja sellest
tekkinud wahekordade lahastamiseks tarwis
läheb. Teiste sõnadega öeldud, meie püüame
seda niipalju omandada, et me oma tööd
lahtiste silmadega, arusaajatena teha os
taksime ja aru saaksime, kuipalju me oma
rööga teistest naabritest, asundusest, wal
last, linnast ja lõpuks kogu rahwuswahe
lisest seisukorrast ärarippuvad oleme.

On need algteadmised meil olemas, siis
Wõime juba ise järeldusi teha ka teistest
keerulisematest küsimustest. Kust wõime
aga mujalt neid teadmisi saada, lui mitte
punasest nurgast, säält, kuhu me kõik oma
parema jõu koondanud oleme. Ainult
säält. Teist sarnast keskkohta (muidugi
pääle kooli, millel aga ka omad eriüles
anded täita) me oma asundustest ei leia.
Mida tugewam punane nurk, mida enam
selle eest hoolitseme, mida parem ja täie
likum raamatukogu, mida rohkem kooskäi
misi, jutuwestamisi, ajalehe lugemisi, ette
lugemisi ainetest, mis meie ümbritsewat
elu kõige enam huwituwad, seda warem
suudame oma elu-olu juhtimist teadus
tikule alusele rajada, seda ennemini tõuseb
meie asundustes majanduslik ja waimlit
tasapind. Ja kes ei oota igatsusega seda
aega, seda tõusu?! Käesolewal ajal, mil
rewolutsioon ühiskondlikus elus meile uue
seisukorra kaasa tõi, peab meil kõikidel
üks põhimõte püha olema:
Elu ehitaja ja korraldaja oled sina
ise; uit kuidas sinu isiklik jõud ühis
kondlikuks jõuks kujuneb, langewad
kõik takistused su edenemise teelt.
Üksik isik ei ole ajaloos kunagi midagi
ära teha suutnud. Ta wöib meile küll ju
hatusi anda, kuidas üht kui teist küsimust
ehk ülesannet teostada, kuid teostajateks
peawad üksikud koondatud jõu näol olema.
Kui me selle põhimõtte omaks tunnistame,
siis on järgmiseks sammuks jõudude koon
damine ja koondatud jõu organiseerimine
nmg distsiplineerimine. Nii koondamine,
organiseerimine ja distsiplineerimine sünnib
punase nurga kaudu.
Punases nurgas on osad jaotatud, kus
niihästi üksikult, hulgaliselt ehk ühiselt te
gewuses ollakse, kusjuures tegewus aga
siiski üldiseid järeldusi toob.
Kõike seda allakriipsutades selgub, kui
tähtis meile punase nurga elustamine on.
Et see aga iseenesest ei sünni, siis olgu
kõik meie jõud wähemalt hoogtöö kahena
dala puhul kui üheks tenoikuks koondatud,
mis enesest wõimast tahet ja wõimu awal
dogu. —ite—

SL K W |iib» IDtsus Ekslimm majanbifcs.
i£(sti il jao ilma 5. U, tO. Wduta lobi.
Wilja ja nafta turul on S. N. W. Liit Eestis peremees. Ees
tist ei saa muud wäljawedada kui ainult paberit. Kas S. N. W.
Liit oleneb Eestist ehk Eesti S. R. W Liidust. Kui Eesti oma
rippuwusest 3. N. W Liidust aru ei saa, tuleb temaga teisel
keelel kõneleda.
Kiri Tallinnast.
Wiimase kahe aasta vältel on meie im
port ja eksport Eestimaaga omandanud
kaunis soliidse ja püsiwa iseloomu. Kui
wilja muretseja Eestimaale, wõtüs S. N.
W. Liit esimese koha ning tõrjus 1923 ja
1924 aasta jooksul kõik wõistlejad turult
wälja. Nii wedas S. N. W. Liit 1923 a.
1. juulist kuni 1924 a 30. juunini 49,8
protsenti kõigest Eestimaale weetawast wil
jast. Weel huwitawam on meie wilja wäl
jaweou Eestimaale, kui meie waatleme
sisseweetawaid wiljasid kultuuride järele.
Nii näituseks andis S. N. W Liit Ees
tile 90 prots. rukkist kogu rukki sisseweost.
Ajutiselt kaotatud turu tagasiwõtmist
kergendas see tõeolu, et meie rukkiga on
kohalikud elanikud ammust ajast har
junud ja päälegi annab meie rukkis
küpsetamise juures kõrge liiaprotsendi. Pääle
selle tuleb arwestada terwe rida kauban
duslikke ja plaanilisi põhjuseid, mis wõi
maldasid tagasi wöita kohalist turgu ja
anda. suuri eesõigusi kohalikkudele üles
ostjatele, jahmatajatele ja tarwitajatele.
Kuni S. N. W. Liidu esinemiseni leiwa
kurul, olenesid kohalikud ülesostjad täieli
selt suurtest sissewedajatest, kes oma hin
dasid ette kirjutasid. Ameeriklased, kui ka
sakslased, kes warustasid Eestit wiljapro
duklidega, müüsid wisalt wilja terades,
waid armastasid paremini jahus müüa,
mis langetas ja peaaegu häwitas kohaliku
jahwatuse asjanduse. Mereteed mööda tu-

lewad määratumad partiid wilja nõudsid
suuri summasid nende ostmiseks, mis jõu
kohane oli ainult suurtele kaubasirmadele.
Wäike ülesostja, kõnelemata juba tarwita
jast, oli täiesti kõrwaldatud neist operat
sioonidest. Warustada wiljaga riiki, kes
poolenisti elab imponist, lõi aeg-ajalt tar
witajas kartuse homse päewa eest.
Pääle S. N. W. Liidu, kui wiljapro
duktide pääimporteeri esinemist, muutus
seisukord kohe. Raudtee ühenduse olemine
Eestimaaga wõimaldas wiimase warusta
mist wiljaga ilma wahetpidamata. Walit
sedes suurte ladude ja elewaatorite üle
sadamas, ei toonud S. N. W. Liit wilja
mitte juhuslikult, waid tal oli alati oma
ladudes määratumad wisiatagawarad, mida
kohalikud suurkaupmehed ja tarvitajad
osta wõisid siis kui neil tarwis ja raha
oli, kuid mitte siis, kui neile pakuti. S.
N. W. Liidu esinemise järele hakkas uuesti
elutsema jahwatustööstus terwe rea krei
sides, mis tööd andis suure hulga töölis
tele. Selle tõttu, et „Hleboprodukt" oma
produkte ka wäikeste partiide haawal müüb,
kaotati ka suurte suuräride üliwõim (Rot
termann ja Puhk) ning wäikekaupmees ja
tarwitaja ise oma kooperatsiooni näol sai
wäikeste partiide wiisil wilja osta, mis
seda odawamaks tegi. Niiwiisi oli meie
esinemisel wiljaturul jarjeldused: 1) koha
liku jahwatustööstuse jaluleseadmine; 2)
päämise toiduprodukti odawamaks ajamine;
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3) enam kõrgewäärtuslikuma produkti saa
mine ja 4) hindade kindlus ja mure kao
tamine homse päewa eest.
Teistest» sisseveo produktidest tuleb eral
dada naftaprodukte. Naftaproduktide wa
vastamises on S. N. W. Liidul Eestimaal
samane seisukoht, nus wiljagagi.
1924 a. wedas S. N W. L. Eestimaale
47,3 proti. kõigist finnaweetawatest nafta
produktidest ja õlidest.

Samad faktorid, mis wõimaldasid koha
liku wiljaturu wöitmist, wõimaldafid ka
naftaturu wöitmist: enam otawamad hin
nad naftaproduktide pääle ja järjekindel wa
rustamine mereteed mööda ja sadamate
kinnikülmamise ajal raudtee tsisternidega.
Ja ka siin on pea täiesti kõrwaldatud suur
kaupmees, kui wahetalitaja tarwitaja ja
valmistaja wahel. Naftasnndikaadi kohalik
kontor, kelle käes on kõik Tallinna nafta
ladud (3400 tonni mahutavusega, s. o.
umbes 200.000 puuda), suutis tarwitajaie
läbemda kooperatsiooni kaudu, andes wii
masele, kui kauba laialilaotajale koha pääl
maal talupoegadele ja linnas kehwadele
krediiti ja hinnaalandust, wõrreldes era
kaupmehega.

Kõige viimasemal ajal hakkas S. N. W.
Liit Eestisse vedama soola ja tapetuid lin
dustd. On hääd väljavaated elusstgade
müümiseks kohalikul turul. Eestimaa toidu
ainete ümbertöötamise tööstus tegi juba
nõudmise 50.000 sea sisseveoks 1925 aasta
jooksul. Selle! alal wõime meie monopo
listideks hakata, sest ükski riik, isegi hästi
arenenud karjapidamiscga ei vea mitmesu
gustel põhjustel clusstgu wälja. Eesti
toiduainete ümbertöötamise tööstus saab
niiwiisi uue tõuke edenemiseks, riiki jääb
aga tooresaineid ja päälegi cn tal võima
lus teistesse riikidesse wäljawedajana esineda.

Minnes importile, tuleb jällegi peatada
nende importi ainete juures, millel on

määrav tähtsus ja selleks on Eestile hee
ringad ja paber.
Paberi suhtes on S. N 28. Liit ainuke
seks tarvitajaks. Wlimane ostab 77,5%
kogu Eestimaa paberitööstuse saadustest.

Kokkuvõtet tehes, tuleb üles seada sama
küsimus, mis eelmises kirjaski: kes on mõ
lemate naabrite katkemata majanduslikku
des suhetes rohkem huwitatud, kas S. N.
W. Liit ehk Eestimaa.
Lahutades mõlemate riikide majandus
likke kokkupõimitusi, tuleme meie ilma wae
wata otsusele, et meie huwitus ei ole nii
suur, kui Eestil. Meie kaubad, mis hääd
turgu Eestis leiavad naftaproduktid,
wiljaproduktid, elusad loomad, leiawad
häid müügitingimusi ka teistes riikides
Kui meie seisma jätame wilja, uaftapro
duktide ja elusloomade müümise Eestile,
ei ole seda meie väliskaubanduses märga
tagi, küll annab see aga Ee-ti majandu
sele parandamata hoobi.
Importi asjus ou seisukord Eestile weel
pahem. Meie paberi sisseveos (umbes
8 miljoni puuda aastas) ei ole 581 tuhar
puuda Eesti paberil suurt tähtsusi. Meie
wõime tlma waewata seda tellimist teis
tesse riikidesse mahutada.
Ettetoodud andmete lahutamine ütleb
enam kui nõudwalt, et Eestimaa ei ole
mitte ainult enam huvitatud, kui meie
transiidist, waid temal on kaubanduslikust
ringjooksust ka palju rohkem kasu tui meil.
Arvestades kõike ülaltoodut, tuleb imes
tada, et meie majanduslikud orgaanid ja
walitsus ei ole selle tingimuse pääle seni
suuremat rõhku pannud.
Mingisuguseid eesõigusi ei anta kellegile
ilma. Meie aga ei saa mingisugust tasu
majandusliku hääteo eest, waid meid lai
matakse weel igapidi. Aeg oleks sellega
lõpetada. Waua majanduslaue.
Tallinn, weebruar, 1925 a.

Min, toetu, 01u...

Miks nõukogude wöim wiinamnüki lubab?
Aktsiis alkoholi Piialt annab 127 ja pool miljoni rubla.
Meil kõneldakse wiimasel ajal õige palju
joomisest ning tähendatakse, et see enne
sõjaaegsest suurem olla. Tõeliselt ei ole
aga lugu sugugi nii hull, sest õlle, weini
ja wiina joomine on palju wähem, mitte
ainult linnades, waid ka maal, kus samo
gonni „tööstus" täiel määral õitseb.
Paanikasse langemiseks ei ole mingisu
gust põhjust, pole põhjust ka rõõmustami
seks. Sel määral, kui alkoholi praegu tar
witatakse, toob ta töörahwale kahtlemata
suurt kahju. Selles tuleb meil kindlalt aru
saada, kuidas waatob walitsus selle pääle
ja millist poliitikat tema selles küsimuses
ajab.

Meil ei ole mitte teadmata, et admi
nistratiiwsete abinõudega joomise wastu
wöulemine annab wähe tagajärgi. Wõit
lus joomise wastu tähendab wõitlust kul
tuuralisel wäerinnal. Ainult sel teel
rahwa kultuuralte tasapinna tõstmisega
suudame meie selle vaenlasega wõidelda.
Piirituse müügv keelamine teeb muidugi
oma ülesande, kuid see abinõu ei kõlba
weel selleks, et piirituse tarwimmist täiesti
kaotada. Samogonni uputuse laienemine
on meile selleks küllalt selgeks tunnistuseks.
Tulevikus, ühes tööpaiga kaswamisega,
talupoegade sissetulekute suurendamisega,
ainelise ja waimliku kultuuri tõusuga, klu
bide, teaatrite jne. wõrgu laienemisega,
tõrjutakse alkoholi ikkä rohkem. Meie usume,

et see aeg enam kaugel ei ole, kus rahwas
ise alkoholi pääle tormi jooksma ei hakka.
Nüüd on aga nõukoguwõim nõrgendanud
surwet alkoholi pääle, lubades awaliselt
müüa wiina, weini ja õlut, piirates ai
nult selle kangust 30 kraadiga.
Mis sundis siis nõukoguwõimu alko
holi müümist lubama?
Selleks on palju põhjuseid, milledest tä
hendame: 1) samagonniga wõitlemise tar
widus, 2). mõnede põllumajanduslikkude
raironide huvid ja 3) äärmiselt raske ma
janduslik seisukord.
Meie joowastaware jookide walmistus
piitsutab nii ehk teisiti samogonni tööstust,
teeb seda kahjulikuks sääl, kus müügil on
õlu ja teised joogid.
Palju kasulikum on, kui meil alkohol on

awaliku waenlasena, kui põrandaalune,
kõikides urgastes peiiuw, ilma mingisuguse
kolltrollita samogoun. Samogonni eneie
pääle kulutawad ju elanikud määratul wii
sil wilja, samogonni ajamisega teeb tege
mist peaaegu iga taluperemees . . . Mingi
suguste administratiivsete abinõudega ei
saa seda paiset wälja kiskuda.
Teise punkri kohta tähendame ainult
selle fakti pääle, et S. N. W. Liidus on
terwed raioonid, kus tähtsamaks tegewuseks
on wiinamarjade kaswatamine. Sarnas
teks raioonideks on Krimm, Dagestaan,
Gruusia, Armeenia, Turkestaan. Kui wii
nade walmistamist seisma panna, tähen
daks see surmahoobi andmist nende rajoo
nide talupoegadele. Et sääl ka tööstus
arenemata on, ei saa talupojad omale ka
tööstusest ülespidamist. Ainult tulevikes,
kui tööstus juba juurduma hakkab, ei tä
henda ühe ehk teise põllumajanduse haru
häwitamine enam surmahoopi talupoegade
majapidamistele, sest nad saawad äraela
miseks wõimalust tööstusest.

Mis puudutab kolmandamasse punkti,
siis näitawad aktsiisimaksudest saadud sum
mad järgmisi armusid: 1923 —24 majan
dus aastal tuli aktsiisi maksudena üldse
sisse 23 l miljom rubla, millest aktsiis joo
wastawate jookide päält andis 63 miljoni
rubla, s. o. üle ühe wecrandi. Aktsiis
suhkru päält andis 50 miljoni rubla, tu
baka saaduste päält 35 miljoni ja tekstiili
päält 25 ja pool miljoni rubla.
1924—25 aastal kawatsetatse aktsiisist
joowastawate jookide päält saada 127 ja
pool miljoni rubla, s. o pool kõigist akt
siifi sissetulekutest. Wõrreldes ennesõjaaegse

aktsiisi sissetulekuga joowastawatest jooki
dest, teeb praegune sissetulek 14 prots.
1913 a. sissetulekust.
Kas on tarwis weel seletada, kui tähtis
on meile see 127 ja pool miljoni rubla?
Loobuda sellest sissetulekust põhimõttelise

seisukoha pärast oleks rumalus, sest ela
nikud annaks selle sissetuleku ikkagi samo
gonni walmistajatele. Meie aga suudame
selle raha eest abi anda puudust kannata
jatele, tõsta agronoomi ja kooliõpetaja
palka jne. K. T.
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Mida teha, et talupoegi arenema ajaga kaasa

Noorte elu.

liitute tftb liiflfioitls.

tõmmata.
(Awaldame mõttewahetuse orras).
Wõib olla, imestawad paljudki.! talupo wad hästi. Sarnased pildid tulewad etle
jad selle üle, kas nemad siis edasi rutta Weue ja wanemates Eesti asundustes,
wast ajast maha on jäänud, kas nemad hiljem sisserännanud hoiawad wähe tagasi.
siis tõesti arenenutega kaasas ei sammu.
Sarnaste nähtuste tagajärjel tõuseb kü
Maadeldes tähendatud seisukohast Siberi simuS, kuidas sellega wõidelda ja pakkuda
talupoegi, siis wöime nimetada, et need ajakohast meelelahutust. Selle töö taga
weel endises pimeduses ümber kobawad. järjerikkaks elustamiseks, süwendamiseks
Lehitsedes aga ajalehti, siis tuled arwa ja täblwiimiseks on tarwilik, et igasse suu
misele, nagu liiguks küla linna massiga remasse külasse läkitaks keskkoht kolm töö
käsikäes edasi. See on nii, kuid liikumine lisi, kelledest üks kooliõpetaja, teine orga
sünnib tigusammul ning on waewalt mär nisaator sa kolmas spordiringi juhataja.
gatow. Nõnda, näljaajal waikisid kõik, kuid Need oleksid kiua kultuurilise elu alusjõud.
sosinal kõneldi: „OH, mis elu see nüüd on.
Töö jaguneks järgmiselt: kooliõpetaja
Waata, wanasti, siis oli alles elu, sai oleks laulukoori, näiteringi ja teiste hari
prassida,' juua, hobustega wõidu ajada duslikkude organisatsioonide zuhataja. Or
ning pidusid pidada Siis tundis inimene aanisaator tegutseks poliitilise ja spordi
rõõmu. Aga nüüd on kõik kui wälja sur ringi juhataja oma erilisel alal.
nud, kadunud on lõbustused".
Meil ou palju räägitud, kuid see aitab
Kuid nüüd, uue majanduspoliitika sü siin wähe. Ou waja tegude juure üleminna.
wenemisega on tagasi tulnud lõik need Et enam masset ligi tõmmata, peab töö
„wanad kombed ja mõnusused". Pühade sisaldama mitmekesisust, milleks tuntawait
ajal on küla jalul, keedetakse samagonni, kaasa aitab spordiringi töö.
õlut. Sarnase „ametikohusmsega" on ame
Kirjaoskamatuid on weel rohkesti. Sel
tis peaaegu iga pere. Juuakse, kihutatakse alal peame weel töötama, kuid üks inimene
hobustega terwed päewad ühest kohast teise
ou fiitt wõimem midagi korda wiima.
ning korraldatakse wõiduajamisi. Kisa kuul
Töölised, kes asunduste tööle asuwad,
dub siis suurtüki mürinana, ning see, kes wõiwad olla mm li poolest: sepad, puusep
suurem kisakõri, on tähtsam mees teiste pad, kingisepad, rätsepad ehk wõimeistrid,
keskel. Õhtul üüritakse suurem talutare sarnaied ametimehed lemmad asundustes
ning algab jalakeerutus.
alati tööd ning wõiwad kenasti läbi saada,
Kirikus siin ei käia, asunikud ei pane kuna asunduste kultuuriline elu tõuseb ning
sellele suurt rõhku, kuid scllewastu on maad sellega teostame meie sm. Lenini poolt
wõtuud ebausk ja „soolapuhujad" teen:- näidatud juhtmõtted. H Kiilaspea.

Ülewaade meie asunduse kultuur-haridusli
kust elust.
(Kontshi-Saawa asundus, Krimmis).
Töötawad kool, klnbi, uoorte ühing ja teised organisatsioonid. Kirik on oma
tegewuse lõpetanud.
Meie asundus on aastat 70 wana. Ta
asub Krimmi põhjapoolses osas, Tsanksi
maakonnas. Elanikkude üldine arw 230,
jagunedes 50 peresse, millest 36 on
japidamisega, mis pääasjalikult põlluhari
misele põhjenewad. Asunduse kultuuriline
ja majanduslik tasapind on keskmine. En
düed suurmaamehed ku lakad on kesk
misteks muutunud ja wastupidi kehwi
knd sammuwad omas maapidamises ka
samas sihis. Asunduses on 1-astme kool
ja klubi lugemise toaga, mille töö sünnib
näite-, laulu-, poliitüldhariduse- ja spordi
ringides. Klubi töö areneb edukalt. On
wõimalik seda lähemas tulewikus suuremalt
tõs a. Ka kohalik noorte ühing, mis det
sembris õpetaja sm. Pooli cestwõtlel
organiseeritud sa', töötab kaunis edukalt.

Ühingu kuuluwad 10 noort kõik ko
halikud küla kebwikud.
Ka rewolutsiooni eest wõitlcjate toetu
seks on tööd tehtud möödunud aastal
küliti selleks 3 tiinu nisu, mis hääd rub
lad toetuseks audis. Praegu ühendab ta
40 inimesi.
Päewaküsimuseks on saanud õhulaewas
tiku sõprade organisaisiooni loomine, mis
elanikkude poolt poolehoidu leiab.
Mis puutub kiriku ja usu poolehoiusse,
siis esimene kirik on tikwideeritud
asunikkude poolt, kuid palwewcndi wanade
keskelt leidub siiski . . .
Teiste põhjapoolsete Krimmi Eesti asun
dustega wõrreldes, peame siiski KontshiShawa asundust edukamaks .tunnistama.
Nõges.

Töö edeneb
(Sahkuni asundus, Trotski kreisis, Lenin
gradi kub.)
Enne une kooliõpetaja tulekut wõis
Sahkuni noori ajast maha jäänute hulka
arwata. Nüüd on nad kultuursel alal
tööle hakanud. Lühikese aja jooksul on
neli pidu toime pandud, ning walmista
takse wiiendama wastn. Kooliõpetaja
töötab wäsimatalt haridusepöllul.
Sahkundlased! wäsimatult edasi sa sel
leks soowime jõudu. Terawsilm.

kodusõja ajast pärit suurtüki kuuli ja
wiis sepale, et temast kirmest teha. Pan'
nes tulle, lõhkes kuul, tappis sepa ja
päältwaatasa ning haawas tuuli tooja,
kuna sepikoda lendas õhku.
Olge leitud suurtükikuulidega ette
waatltkud. Teatage leiust walitsuse asu
tustele ehk matke ta sügawasse maa
sisse. ' R. A. K.

Nsuwastane kihutustöö tuleb õigele
alusele seada.
(Bugri asundus, Waldai kr., NowgoRobi kub.)
Kui wõrrelda täuawust kirikuskäijate
arwu läinud aastaga, siis näeme, et ta
on mitu korda suurenenud. Wiimane
asjaolu sunnib ülestõstma küsimust, kas
tehakse usuwastast tööd õigel alusel?
Peab ütlema, et ei.
Tarwis on usuwastast kihutustööd
seadida teaduslikule laiusele. Eestkätt on
tarwis noori organiseerida, tööle.
Ü h te p u h ku.
Õlge ettewaatlikud wanade
tüki kuulidega.
Hiljun leidis Kristorowka külamees
(Kaukaasias, Mustawere piirkonnas)

Näitering töötab
(Solkino asundus, Tompi kr., Leningradi
kub.)

Solkinos puuduwad juhtiwad jõud,
kes nooremaid kaasaaidata wõiksid kult.hariduslikkus töös. Selleks puudub meil
sellekohane organisatsioon. Töötab näi
tering kaunis rahulotdawalt, kuid asun
dusega wõrreldes wõtawad temast osa
wäbe noori. Järgmise pidu paneb näi e
ring toime rahwuswahelisel naistööliste
päewal 3 märtsis. Kantakse ette kaks
näitemängu: „Jsa ja poeg" ja „l!ues
korteris" ning ilulugemised. Sissetulek
kawatsetakse anda koolimaja remonteeri
miseks.

Soowin edu näiteringile. Edaspidi
tuleb tal luua sarnsed tingimused, mis
endaga kaasa tõmbaks kõiki asunduse
noori. Lind.

Une elu-oln loomisel.
Lenini mälestuspäev
(Masnikowa asundus, Luuga kr., Lenin
gradi kub.)
Kohalik noorte ring sa kool korraldasid
22. jaan. Lenini mälestusõhtu. Eeskawa
oli kokkuseatud järgmiselt: 1) Aruanne
1905 a. 9. jaanuarist, 2) Lenin rahwus
wahelises tegewuses, 3) Noorte elu enne
ja pärast rewolutsiooni 4) Lenini juht
mõtted kütanoortele 5) Aasta Leninita.
.'"Õhtu lõppes ~Leinamarsi" ja „Jul
gesti wcnad nüüd tööle,,. Pääle selle
olid mõned deklamatsioonid laste ja
noorte ühingu liikmete poolt.
Velseb ul.
Aktiiv semalt tööle
(Masnikowa, Luuga kr.) Leningradi kub.)
Õhtul mil Masnikowas Leninit mäles
tati, puudusid säält kohaline klubi- ja
tema esimees. Selle asemel, et noortega
ja kooliga ühiselt mälestnspäewa korral
dada, armas klubi esimees paremaks
mujal „äri" ajada. Ennem oli Masni
kowa klubil lauluring, kuid nüüd kuhu on
see jäänud, mis on selle põhjuseks?, Mas
nikowa klubi liikmed, ammu oleks teil
aeg olnud esimehe ümberwalimist ette
wõtta! Aktiiwsclt tööle! Wiimasest klubi
üldkoosolekust on ligi aasta möödunud.
W e m m a l.
Kaukaasia noored sammumad
ajaga kaasa.
Pikkamöödn, kuid iäriekindlalt
(Yusso-Kardonskias Kaukaasias)
Ehk küll pikkamööda, kuid siiski järje
kindlalt hakkab meil arenema noorte isetegr
wus. Iseäranis nüüd, mil meie asundu
sesse sõitis uus kooliõpetaja, on meie noo
red elu näilama hakanud.
Noorteringi asutamise teadaanne ju nime
k n suaoeti kinnitusele. Näitering kerral
das juba paar piduõhtut, mis rabulclda
walt läbi wiidi. Näiteringil puudub selle
kobaue kirjandus vn o'emas: „Kusta
kosib Mikkbt" jne. Soowitaw oleks, kui
näitering mitte mammonat ei korjaks, waid
uusi näitemänguraamatuid nõutaks Eesti
Kirjastuse Ühisusest. * —n.
Haridustöö edeneb, kuid waewali
selt
(Allmuelt Stawropoli kub.)
võitlus parema tulcwiku cest kestab
noorte ieas alatasa etast. Kuigi noored
waremalt waatastd haridustöö pääle üks
kõikselt ja enam aega joomise ja tantsuga
surnuts lõid, siis on wiimastel kuudel naba,
ct noored töötumad ringides rahuloldawait.
Näituseks näiteringis kanti 22. jaan. s. a.
rabuloldawalt eite näidend Tormi kell".
Ka pasunakoor töötas rahuiollawalt, kuid
puudub sellekohane juht. Juhi aset läidab
praegu üks wanematest mängijatest, kuid
arusaadaw, ct tal need kogemused puutu ••
wad, mis harilikul juhil.
Komnoor>oo!ased töötawad asundus.6 u äga

hoolikalt. Tänu wö.gnewad nad sille
sm. Bubtile, kes nende ecsiwõtjaks OA. Wii
masel poliit-banduslisel koosolekul organi
seeriti polii'ring ühes pöllumajanduje rin
giga. Kahes esimeses loeng >s m õle mis rin
gis oli kaunike bulk osawõtjaid, kuid nüüd
on neid wähtN nud, ei tea, mis põhjusel.
Hiljuti asutali ka spordiselts kobaliku niiiit*
si on ääri juhatusel. Lasti wälja ka seina
lebt „Leek", mis asunduses wäga huwitaw
näis olema.
Nii edeneb töö. Takistust tööle püüab
teha papt'stide selts, kes oma hõlma meeli
tanud paljuid wancmaid ja nooremaid aiu
nikke. Kui need, kes sinna hõlma kukku
nud, paptistide seitii uimastusest ärkawad,
paptistide kõne asemele tellimad ajalehe, siis

on see igatahes mitukorda ette sellest olu
korrast, milles nad praegu wtibiwad. Sel
leks jõudu. J. W. R.

(Eesti Haginsti asundus, Põhja-Kaukaa
sias).
Mida tvöib anda eeskujulikult
töötaw kooperatiiw
Asunduse seisukoht, Põhja-Kaukaasia
steppides, 25 wersta Manõtschi Suurjär
west lõuna-lääne sihis, keset kalmõktide
wabaid ma d, andis asunikkudele, kes 47
aastat tagasi siia asusid ja wäga waeselt
pääle hakkasid, wõimaluse neid tarwitada
wõrdlemisi kergetel tingimistel. Seepärassi
hakkasid asunikud, kuna nad ka tööd ei
põlanud, wõrdlemisi ruttu majanduslikult
kosuma ja olid enne ilmasõda juba kau
nis hääl majanduslikul järjel, mille tõttu,
ka asunduse haridus ik tasapind tõusma
hakkas. Ilmasõda ja sellele järgnew kodu
sõda, millest meie asundus wäga passiiw
selt osa wõtlis, ei jätnud muidugi asun
duse majandusliku seisukorra pääle mõju
awaldamata. Weel rohkem mõjus iseära
nis keskmiste talupidajate ja kehwikute
majapidamiste hatwenemisele kaasa 1921
aasta wiijaikaldus ja sellele järgnew nälg,
kus paljud olid sunnitud leiwa eest ära
andma tööloomad ja põllutöö inwentaari,
suuremalt osalt teda wiies wiljarikkale
Kuubanimaale, kuist osalt ka kohalikkudele
jõukamatele taluperemeestele, kes nälja
aasta all muidugi ei kannatanud, waid
suuremalt osalt üldist häda oma rikasta-miseks kasutasid

Kuid nõukoguwalitsuse kaasabil on asu
nikkude majanduslik elu kahe wiimase
aasta mähet palju paranenud. Kuigi ka
tänawu meie raiopn elas üle peaaegu
tüsiliku wiljaikalduse, ei ole sel kaugeltki
seda häw tawat mis oli 1921 aas
tal. Wiljahinnad püsisid kogu sügise
harilikul kõrgusel 1 rbl. kuni i rbl. 20
kop. nisu puud ja alles nüüd, pääle jõulu,
on nad tõusnud kuni 1 rbl. 80 kop.
Wiljaikalduse aeg tõstab üles asunikkude
seas küsimuse, kuidas ta wastu
kuidas parema ja põhjalikuma maahari
mise ja teaduslikult järelproowitud põllu
pidamise süsteemi abil tõsta põllu wilja
kust ja kaitsta teda põua eest. Praegu on
asunik alles abitu sel teel, sest ta otsib
pääsmist isiklistes katsetes ja muutustes
ainult omal üksikul maalapil. Ja aru
saadav), et siis mõnigi kord ebaõnnestu
nud katsed teda umbusklikuks teewad uute
teaduse pool! soowituud põlluharimise
wiiside wastu. Kuid nooremate ja enam
arusaajamote asunikkude seas tõused ikka
enam arusaamine, ct uus teaduslik põllu
pidamine nõuab asunikkude ühinemist nii
walmistamise, kui oma saaduste müümise
alal.
Algust selle ühinemisele tehti 1923 a.
taimel integraal - kooperauiwliku ühisuse
asutamisega, mille laialine põhjuskiri wöi
maldab asunikkude ühinemist laubatarwi
tajaiena, lacnuiarwitajateua, fui ka kõik
sugu walinistuSaladel ühinemist ja kul
luuriltfu tasapinna tõstmist asunduses.
Omal esimesel tegewueaastal ei juut
uud noor ühisus pea midagi ära teha.
Majanduslikud olud olid selleks ebasood
sad. Puudus tarwilik kapiraal ja alaline
rahakursi langemine, 60 wersta jaamast
eemal külas ähwardas alati kahjudega,
tegi ka tooresainete ülesostmise wõimatuks.
Seepärast katkestas ühisus tegewuse 1923
a suwel 84 rvl. puhtakasuga, et paremat
olukorda ära oodata.
1>»24 a. weebruari lõpul awas koopc
rattiro jälle ona kaupluse, n>is praegu on
tema tähtsamais tegewusalaks.
18. jaanuaril 1925 a. oli ühisuse aasta
pääkoosolek, kus ühisuse juhatus esines
laialise aruandega oma tegewuscst möö
duuud aastal.
Asunduse 169 iseseiswast talupidajatest
on 1. oktoobriks ühisuse liikmeid 97 ehk
uO protsenti.
Asunikkude üldse st elanikkude arwust,
kes üle 16 aasta wanad, 496 in. on
ühisuse liikmeid t! 2 ehk 23 prots. Uhi
suse bilans tegewuie oli õige kehw
170 rbl. 53 kop, miUeft oma kapi
kapitaali oli 65 prots, laenatud 35 prots.
1. okt. 1924 a. oli ühisuse bilans 6532
rbl. 53 kop, millest oma kapitaali (osa
maksu kap., põhikapitaal ja puhaskasu) oli

Neljana ewal. 19. weebrnaril 1925 a. Nr. 41
30,5 prois., laenukapitaa! 69,5 prots.
Nii on siis ühisuse bilans kaswanud 38
korda, oga oma kapitaal 18 korda. Kau
pastd on ostetud 13.413 rbl. 51 kop.
eest. Kubermangu liidust 5 4 prots.,
teistelt kooperatiiwidelt j 8 prots-,
riigitööstuselt 8 prots. ja crakupmees
telt 20 prots Kaupasid on müüdud
12.418 rbl 95 kop. eest, mille juures
ostuhinnale on juure pandud 20,5 prots.
Kni silmas pidada, et aruande aastal
ühisusel tuli kanda suuri kahjusid (579 r.
98 kop) üldisi hindade alandamise puhul
kõigi kaupade päält kewadel, siis peab
seda hinnakõrgendust wüga mõõdukaks pi
dama, mille tõttu kaubad ühingu poodis
kogu ümbruskonnas kõige odawamad olid.
Kuna ühisusel tegewuse algusel külas kaks
cralauplust oti, sulgus 1. oktoobriks wii
mane oma kaupluse ja müüs majagi ühi
susile ära. Püüle oma liikmete ja kogu
asundusi kaubaga warustamise, oli ühisu
sele ülesandeks asunduse tooresainete ru
ruie toimetamine, milles ühisus ka taga
järjerikkalt tegutsenud on, nagu järgne
watest arwudest näha: ühisus on toores
aineid ülesostnud 13.061 rbl. 75 kop. ja
müünud 13.509 rbl. 80 kop. eest. Kogu
asunduse tooresainetest ja produktidest on
ühisus edasi toimetanud ümbes 60 prots.
Kauba müügist ja tooresainete ja pro
duktide müügist on ühisus saanud sisse
tulekut 3.2*7 r. 54 kop. kuna tulud olid
2.279 rbl. 63 kop. Aasta puhaskasu
947 rbl. 91 kop.
Nii on siis ühisus oma lühikese tege
wuse kestel asunduse majanduslikus elus
tähtsa koha kätte wõunud ja > sunikkudele
suureks kasuks olnud ja abiks asuntkude
majandusliku seisukorra parandamisel, mu
reisides neile kaupasid wõrdlemisi odawate
hindadega ja nende põllu- ja karjaaduseid
turule toimetades wähesi wahetalitusi ku
ludega, nii et ühisuse poolis tooresainete
hinnad ümbruskonnas kõige kallimad olid.
Pääraskus ühisuse töös oli see, et ühi
suse omad kapitaalid wõrdlemisi wäiksed
olid ja kaugeltki ei ulaianud ühisuse kau
muretsemisets ja tooresainete ülesostmiseks,

mille tõttu eestseisus sunnitud oli kaupasid
Wõlga ostma, mille juures ostulmgimised
iseäranis kaupade wäljawalikus palju hal
wemad olid, kui raha eest ostes. Päälegi
anti kaupa wõlgu lühikeseajaliste wekslile
wastu, kuna kaupade läbimüügi kiirust
wölgamüümine suurel määral takistas.
Seeparast pidi eestseisus alati logu oina
jõu ja tähelpanu koondama selle pääle, et
wekslid tähtaegadeks ära maksta ja neid
mitte protesti lasta. Ja ses suhtes on
eestseisus suutnud seni kõigi raskuste pääle
waatamata oma laenuusalduse alal hoida,
nii et ühisus on üks parematest koopcra
tiimidest kogu rajoonis.
Et ühisuse majanduslikku seisukorda
kindlustada ja oma tapitaalisid suureu
dada, pani eestseisus pääkoosolekule terwe
rea ettepanekuid läbiarutamiseks ja wastu
wötmlseks: 1) et ühsiuse wõlglased oma
kaubawölad kiires korras ära maksaks,
2) et ühisuse liikmed oma osamaksu ühe
osatähe päält kaheni tõstaks, 3) et iga
ühisuse liige omr waba raha ühisusesse
jookswale ehk tähtajalisele arwele hoiule
paneks ja sellega aitaks tõsta ühisuse os
tujõudu, kuna protsendid, mis nüüd pan
kabele maksetakse, jääks oma asundusesse.

Kõik need ettepanekud wõen pääkoos
oltkul ühelhäälel wastu ja jääb ainult
soowida, et nad wöimalikult ruttu teos
tatakse.

Et asunduses piimamajandus kaunis
kählsat osa etendab, kuna kodus walmis
tatud wöi oma mitmesuguse mailse ja wär
wiga turulaiuult madalate hindadega ostjaid
leiab, otsustas ühisus asutada pitmatali
tuse osakonna, milleks talle põllupangast
2500 rubla suuruses laenu anti. Praegu
on piimatalituse käimapanemjseks eeltööd
käimas ja kewadits loodab eestseisus sille
lõpule- wiia.
Pääle majandusliku tegewuse on ühisus
suure töö teinud ka asunduse kultuur-hari
duslilu tasapinna tõstmises. Et asunikku
del suuremalt osalt wõimam on oma
lapsi kaugemale II järgu koolidesse edasi
õppima sac.ta, kuna aga õpehimulisi noori
iga aasta ikka rohkem kogub, otsustas
ühisus awada täienduskooli II järgu kooli
1. ja 2. õpeaasta programmi piirides.
Nõutall selleks kohalikult ringkonna nõu
kogult luba ja 14. new. 1924 a. algas
kool oma tegewust mõleulis grupis 18 õpi»
lasega ja 1 õpetajaga. 1. jaanuarist aga
teotab kool 2 õpetajaga, tuna õpilaste arw
on tõusnud kahekümneni. Kooli arvamisega
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on ühisus astunud suure sammu edasi meie
asunduse haridusliku tasapinna tõstmiseks.
Aasta puhtasikasust määrati toolile \o%
94 rbl. 79 kop. ja 1925 a. esimesi pool
aasta eelarwesse wö-ni sifs otstarbeks 100
rubla. Siiski lasub esialgul suurem osa

Read koomale! Siis kaob teil huwi
tantsuõhtute ja weini wastu ja teie leiate
oma ajale parema koha, aidates üksteist
eneseharimise töös. Sest ühendus teeb tn
gewaks. Agitaator.

kooli ülespidamise kulusid wanemate õlgadel,

kuid ül?es ühisuse majandusliku seisukorra
kcweuemisega wõib tulewikus ühitus ikka
enam ka kooli oma warustusele wõtia.
Pääle selle cn ühisusel rabwaniaja naite
lawa ja tarwilise inwer.taariga, raamatu
kogu, milles on üle 700 raamatu, nende
huigaS ligi 300 nummert uuemat kirjan
dust, puhkpillide koor ja sümfoonia orkestri
riistad, kuna orkester iie mängijate ja ka
juhataja puudusel tcgew ei ole.
Awnduse kogu knttuur-haridnsük töö cn
koondatud ühiiuse ümber ja teda juhib kul
tuur-hariduslik osakond, mis on«.al tööalal
täiest: iieseiswana üksusena töötab, saades
ühisuselt ainelist toetust.

Kewadel ühisuse hariduse osafond
Eesti Kirjastuse lihi suse osanikuks, oma
des taks Ühisuse osatähte. Kaunis suure
löö on ära teinud hariduse osakond aja
lehtede laialilaotamises, korraldades tel
limisle wastumõtmist ja oma pääle wõt
tes postikulud.
Aasta algul käis asundusisteks. „Eda
sit", 1. jaan. 1925 a. tõusis see 23-ni ja
praegu käib asunduses 25 eks. „Edasil",
nii et iga 6 talu pääle käib 1 eks. „Eda
sit". Pääle selle wötab osakond ka weue
keelsete ajalehtede pääle tellimisi wastu.
on muretsetud kirjan
dust minema aasta jooksul umbes 300
rubla eest.
Kahjuks on hariduse osakonna juhatuse
tegewamad liikmed koormatud tööga, mille
.tõttu wiimasel aastal osakonna tegewuses
puudub kawakindlus, mis weel enam sü
weneb, kui silmas pidada, et wiimase poo
leaasta kestel ci ole olnud üh:li juhatuse
koosolekut. Selle tõttu tööiawad üksikud
energilisemad sind ja sl. oinapääd, juhusUkult, ilma et neil üksteisega kindlamat
sidet oleks. Töö ringides lonkab ja mitmed
ringid, nagu poliitiline ja põllumajanduslik
on juhtiware jõudude puudusel seni ainult
paberile jäänud, ehk nende järel küllalt
suur tarwidus on asunduses. Ainult muu
sikariug oma Puhkpillide kooriga töötab
wahetpidamata ja energiliselt, mille tõttu
ühisuse muusikakoor on üks kõige parema
test kogu ümbruskonnas. Näitering töötab
hookaupa ja ta töös puudub järjekindlus,
sest puudub energiline juhataja, kes oskaks
ja' suudaks tööd asja kõrgusele tõsta, siiski
on näitering aasta jooksul mitugi hääd
näitemängu esitanud, millest nimetada
wõiks kaunis hästi kordaläinuks draama
„Dangaardi mõisa" ettekanne jõulus.
Lauluringil puudub juhataja, seepärast
seisab töö. Harukordadel suuremate rewo
lutsioonipühade eel koguwad lauluarmas
tajad noored kokku, et ennemalt õpitud
laulusid korrata ja ettekanda.
Aasta toosoletu! ei esinenud hariduse
osakond oma aruandega. Juhataja teatas,
et lähemal ajal osakond selleks erakorralise
üldkoosoleku kokku kutsub Loodame, et tn
lewal aastal o>ukonna tegemas kawakind
lamaks muutub ja juhatusesse isikud saa
wad. kes ühiselt töötades suudawad kõiki
ringisid elustada ja asunduse kultuurilist
elu aja kõrgusele tõs a
Sellelt üllwaatesl näeme, et noor a>gaja
übiug juba oma esimesel tegewuse aastal

Partei elu.
Wenemtm lompartei armudes.
Kuni 1. detsembrini oli kogu S. N. W.
Liidus, waljaarwatud Turkmenistan ja
Tshetösniski kub., kus andmed puuduwad,
25.922 ringi, kes koondasid eneses 699.689
inimest, nende hulgas on 330.253 kan
didaati ja 73.328 uaisterahwast. Selle
arwu hulka ei kuulu kommunistid, kes
asuwad söjawäeosades, wäljamaa esitustes
ja saatkondades.

Üksikute wabariikide järele need arwud
jagnewad järgmiselt:
W. S. F. 91. W. kesk kubermangudes
9.848 ringi 337.033 liikme ja kandidaadiga,
kelledest 44.181 uaisterahwast ja 154.496
kandidaati.

Nnrati oblastis 1.925 ringi 46.375
inimesega, kelledest 21.921 kandidaati ja
5.260 uaisterahwast.
Pöhja-Kaukaasia ringkonnas 1.766
ringi 45.471 liikme ja kandidaadiga, kelle
dest 3.866 uaisterahwast ja 23.006 kandi
daati.

Autonoomsetes oblastides ja waba
riikides 1.457 ringi 29.439 inim. kelle
dest 2.666 uaisterahwast ja 14.126 kan
didaati.

Siberis 2.886 ringi 49.507 inime
sega, kelledest kandidaate 21.713 ja 3.472
uaisterahwast.
Kouge-Jda oblastis 764 ringi 16.073
inimesega, kelledest naisterühmad 1.021 ja
kandidaate 8.396.
Kiignsi wabariigis 1.182 ringi
24.177 inim.. kelledest 1.320 uaisterahwast
ja 12.597 kandidaati.
Kesk-Aasias 336 ringi 14.212 inim.,
kelledest 656 uaisterahwast ja 6.972 kan
didaati.

Ukrainas 3.373 ringi 98.639 inime
sega, kelledest 8.783 uaisterahwast ja 49.029
kandidaati.

Walge-Bseuemnal 620 ringi, üldine
koosseis 10.813 inimest, kelledest 979
uaisterahwast ja 4.399 kandidaati.
Taga-Kaukaasias 2.011 ringi 39.700
inimesega, kelledest 1.668 uaisterahwast ja
18 905 kandidaati.

Leningradi teated.

Tikutrustil läbikäik fnnreneuud.
Pöhja-Lääne oblasti tikutrustil on läbi
kaik suurenenud. Jaanuari kuul müüs trust
oma saadusi 770.000 rubla wäärtuses, det
sembri kuul aga kõigest 640.000 rubla eest.
Kingitus Leningradi proletariaadile.
Tsaritsini kubermangu täidesaatew komi
tee andis kubermangu partei ajaloo uuri
mise kommisjonile tarwilise summa raha
250 päewapildi wäljanäituse organiseeri
miseks. mis kujutawad Tsaritsini proleta
riaadi kangelaslikku wöitlust.
Wäljanäitus kingitakse Leningradi pro
letariaadile.
Ühenduse katkestamine Une külaga.
Homme algab Kamenoostrowski silla
ümberehitamine. Sel põhjusel lõpetatakse
tramwai liikumine Uute külasse. Tramwai
nr. 31 läheb ainult kuni Petropawlowski
sõlmeni. Tramwai nr. nr. 2 kuni Lo
on oma ümber loendanud asunduse clawama
puhowski uulitsani. Silla ümberehitamine
ja edukama of > ja asunduse majanduslikus kestab 3 kuud. Ule silla kestab jala liiku
kui ka kultuurilises elus suurt oia mängib. mine wahetpidamata edasi. Weoaöjanduse
Uue külaga sünnib üle Krestowski
Ja seda muidugi ainult seepärast, et asuni ühendus
silla
Kamenooftrowskit
mööda.
tud arusaamidele on jõudnud, et ühendus
Kaubanduslik
sive
Prantsusmaaga.
on jõud, et nad üksikult mõttes on häaks
Oblasti kaubavalat sai kutse osawõtta
söödaks kõiksugu erakaupmeestee ja külakur
organiseeritumast
15., 30. juunil rahwus
najatete, kuna üldisuses kogu saadud puhas
kasu !äi?eb üldiste tarwcte täitmiseks, aga wahelisest kaubanduse wäljanäitusest Bor
mitte üksikute isikute rikastamiseks teiste deanx linnas. Wäljanäituse komitee teeb
S. N. W. Liidu kaubanduse organisatsi
kulul. Ja mida kindlamini meie asunikud oonidele ettepaneku osawõtta Lioni laadast.
ühineme ja ühistegewust tõstame, seda ker
gemini suudame oma lagunenud ja kurna Töötatööliste kwalifikatsiooni tõstmine.
Trükitööliste ühisus otsustas oma ühi
tud majapidamist tõsta ja oma kultuurilist
sufe töötatööliste liikmete kwulifikatsiooni
tarwidnsi rahuldada
Seepärast koondume tulewal aastal weel tõsta. Esimeses järjekorras lastakse W.
Aleksejewi uim. trükitöö koolist ja teistest
kindlamini ühisuse ümber, et ta weel pare ettewötetest läbi 200 töötatõölist.
mtnt mudaks täita meie nõudeid ja tarwi
duši ja täidame kõik pääkoosolekul wastu 1.000 cbatööta töölist abirahast ilma
jäänud.
wöctud otsused, et kindlustada oma ühisuse
Nahwa
toitluse
ühisus lõpetas ühisuse
majanduslikku seisukorda. Iseäranis noo
red peaks tõik ühimse liikmeks astuma ja liikmete töötatööliste hulgas järelwaata
mise ja kwalisikatsiooni. Läbi waadati ligi
tööst ringides osa wõtma ja seda elustada 3 ja pool tuhat inimest nendest saawnd
püüdma. Meie ise peame omale teed wal 1.009 „töõtatöö!ist" ühes kui teises kohas
guse poole raiuma ja km meie ühineme, sissetulekut, kes nüüd abiraha kaotasid.
siis saame kõigist raskustest üle, leiame Nende asemele antakse abi tõsistele tööta
töölistele. ,
omale ka ringide juhataja d.

ittM jn ttljnika.
.HüdroLlcktrijaam Dnj?pri jöcl
Wolhowi hüdroelektrijaam ei üllata enam
kedagi oma ülisuurusega ja wömsusega.
Nüüd tahetakse ehitada Dnjepri jõe
pääle, Aleksandrowski linna lähedale ka
hüdrvaeroelektrijaam. Toetustammi kõrgus
arwataksc 38 meetri pääle, tema wöimsus
oleks aga 650.000 hobuse jõuline (Wol
howstroi 80.000 hobusejöuline).
Allpool tautmi, Aieksandrowski linnast
kuni Hersoni linnani, Dnjepr muutub me
rekanaaliks, kus wöiwad liikuda suuremad
merelaewad. Terwe Dnjepr tehakse laewa
sõidu kohaseks, sest kärestikud ei saa enam
takistada laewasöitu.
Dnjepri ümbruses olewad kõrkjatega
kaetud saared ja nende lähedased maad,
weetöusu tagajärjel mnutuwad soodeks,
nii et tuleb kuiwatamise alla wvtta roh
kem kui 135 000 tiinu maad. Tammi taha
kogumast weest oit kawatsetud niisutada
1.375.000 tiinu maad, mis kannatanud
põua all. Aleksandrowski linna lähedusesse
ehitatakse kaubasadam 100 miljon puuda
kaupade ringiook u jaoks.
Käesolewal cstal lõpetakse Dnjepri jõe
detaalset uurimist, et töödega lähemal ajal
pääle algava.
Õhusõidu ühendus Inglismaa ja
Austraalia wahel
Inglismaal töötati wälja uus ülisuure
õhusõidu liini kawa Inglismaa ja Austraa
lia wahel. Kawa järele jääwad ühen
duse pidajateks aeroplaanid.
Kogu 16.000 kilomeetri pikune tee
Egüpluse ja India wahel jagatakse jaos
kondadesse. Iga jaoskonna pääle lendasid
erilised sellekohaselt projekteeritud aero
plaanid
Esimesis jaoskonnas Londoni ja Zürichi
wahel ekspluateerib käesolewal ajal Ing
lise „õhujöidu ühenduste ühisus".
Lähemal ajal kawatsetakse seda jaoskonda

pikendada kuni Konstantinoopolini. Lühi
lene jaoskond Konstantinoopoli ja Kairi
wahelisel merel sõidetakse ära lendawate
lootsikutega.

Jaoskond Kairi ja Bagdadi wahel pi
kendali kuni Kalkuttani. 1440 kilomeetri
pikune wahe Kalkutta ja Rauguni wahel
warustatakse lendawate metalllootsikutega,
wöimsate Nepilt käimapanemise musinatega.

Metallist ehitakse nad seepärast, et hästi
wastu wõiksid pidada troopika maa klii
male ja putukatele. Rangunist läbi Sin
gipuuri reisijad toimetakse Port-Darwini
(Austraalias) sisemiste Austraalia teede
kaudu.

Inglismaal ehitakse praegu metallist
„õhu ekspress", millist käima pauewad
kolm 1000 hobusejõulist Nepil: masinat
ja mis suuteline on korraga ära sõitma
3200 kilomeetrit. See oleks kõige suurem
aeroplaan maailmas.

Kirjüwastused.
„Oma poiss," Stolbas. Teie kaebate sa
mogonni ajajate ja taskumeeste pääl. kuid
ei too ette, kes need on ja mis nad teinud.
Samuti kõnelete kohaliku metsawalitsuse
walskustest, kuid ei näita ära, milles nad
seisawad.

Hädaldamine ei maksa midagi. Aidake
ise kaasa sarnaseid wäärnähtusi kaotada,
kirjutades sellest meie lehes. Ja lõpuks,
Teie ei awalda oma nime ega adressi.
Wadilane, Pereselentsheskaja wallas.
Et papid pankrotti jääwad ja et ka teie
asunduses sama lugu kordub, on hari
lik asi. Teie sõnumit seepärast ei tarwita.
Kirjutage teistest asunduste nähtustest.
H. £>., Mendushi wallas. Kirjasaatja
kaardi saadame Teile warsti kätte. Saa
detud sõnum juba ilmus.
Sm. Lillo, Limanis. Teie wastus koo
litöölisele jäi awaldamata et
waielus kaotab asjaliku aluse.
Sm. Joh. Reesen. Teie wastus ja
tõendus, et kapitalistlikus ühiskonnas
kolm alustlassi. wastu arwustuseks W.
E-le ei lähe põhjusel, et lehe ruum napp
waieluseks. Klasside mõiste ja kahe alus
kla.si põhimõte on seletamd R Vuha
rini raamatus
«laopiis iiCTopHMPCKaio MaTepHa.ui3Ma»

päätükk 8 § 51. Sinna poole juhime Teie
tähelpanu.

„Le»»innm ning eelseiswad üles
anded klubi töös" jääb tarwitamata
põhjusel, et puudub leninline alus ja sei
snkoht, mis klubitöös tarwitatakse.
Käsikirja wöid toimetusest tagasi saada.
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Küsimus ur. 37. Kas on wõimalik
klubisse ülcsseada raadio köwastirääkiwat
aparaati, mille kaudu wõiks kuulata Le
uingradist kontserte. Asunduse kaugus on
Leningradist 200 wersta.
Mustus: Kõwastirääkiw raadioapa
raat ühes klubisse ülesseadega maksab
350 rubla. Wähemad aparaadid, 22
rublalised, kölbawad ainult Leningradis.
Küsimus ur. 38. Tsheho-Slowaakia
wäeülemus mobiliseeris 1918 a. minu
kaks poega. Uks neist pääsis põgenema
üle Wladiwostoki, Jaapani ja Inglismaa
Eestisse, kus praegu töötab. Teine poeg
jäi kadunuks. Nüüd tahab küla nende
jagu maad ära wõlta. Kas lubab seadus
seda teha?
Mustus: Kui nimetatud maatükk kuu
lub küla kogukonna alla, siis on kogukon
nal öidus maad teisele tarwitada anda,
kui see seisab harimata. Kui aga maa
pääl ajuw maad korralikult harib ilma
wõõra tööjõu tarwitamata, siis ei ole
õigus seda ära wõlta.
Sarnane küsimus ou kohasem lahendada
kreisi maakommisjoni kaudu. Andke kaeb
rns sinna lahendamiseks.
Küsimus ur. 30. Põllumajapida
mise wäljanäitusel Moskwas sain wõi eest
II järgu diploomi, mis saajale kohustab
andma: separaatori, kasuka ja kalossid.
Ule aasta on mööda ja asju ei ole weel
saanud. Ei tea kust neid saada?
Mustus: Autasuks separaatori, kasu
kat ja kalosse ei anta. Pöörake selles as
jas järelpärimisega Tweri kubermangu
maaosakonda.

Küsimus nr. 40. Kas on wöima
tik koolimaja ja klubi ehitamiseks saada
riigi pangast wõlga tingimusel, kui teatud
grupp asunduse peremehi wõtawad selle
wõla oma wasiutusele?
Wrstus: Krediiti antakse riigipangast
ainult tööstuse pääle2-3 kuuks. Kultuur
hariduslikuks otstarbeks ei ole kapitaali
ning pikaajalist krediiti üldse ei saa.
Küsimus «r. 41. On sarnane näh
kus, et komnoorsoolaste punase nurga esi
mees on üle kolmekümne aasta wana. Kui

wana peab olema ülaltähendatud punase
nurga liige.
Mustus: Siin pole tähtis mitte wa
nadus, waid see, kuidas seltsimees tööd
suudab teha ja juhib. Kui just komnoor
soolased soowiwad wauale wahetust, siis
wõib selleks walimist läbi wiia.
Küsimus ur. 42. Kas Kerenski aeg
sed wabaduselaenu paberid on anuleeritud,
wõi on need weel mingisuguses wormis
makswad-.

Mustus: Kerenski aegsed wabaduse
laenu paberid ja ka kõik muud ennerewo
lutsiooniaegsed wäärtpaberid on anuleeritud.

Küsimus ur. 43 Olen ametühisuse
liig" ja kinnituskassas kinnitatud. Jäin
1. jaanuarist s. a. tövtatööliseks. Teeni
mise stausch on 15 a., sain palka 40 rbl.
Palju pean nüüd seaduse järele abiraha
saama.

Mustu»: Esiteks olete teie registreeri
misega kinnituskassas hiljaks jäänud, mida
parandada tuleb. Abiraha maksetakse kwa
lifikatsiooni järele. Olete kõrgema kwalifi
katsiooniga, saate 12 rubla kuus. Keskmise
8 rubla.
Küsimus ur 44. Kas on punaseWäelasel, pääle sõjawäeieenistusest lahku
des ja omakste juure põllutööle asudes ka
abiraha saada ametiühisuselt?
Mustus: Teie kui töödtegija amet
ühpuselt abiraha ci saa.
Küsimus nr. 43. Hussõ-Kardoniki
kar.akaswatajate ühisus tahab wöiwabrikut
asutada. Kas on wõimalik saada tarwis
minewaid masinaid. Kui kalliks umbkaudu
läheb. Kas on olemas kauplust, kes suure
mal arwul wõib osta piimasaadusi. Wõid
ja juustu?
Mustu»: Masinaid wõite saada
„Trudsojuusist". Wabriku sisseseadmine
läheb ligikaudu maksma 1,000 rubla üm
ber. Wabrikusse masinate muretsemiseks
oleks soowitaw, kui teie astuks „Trudso
junn" liikmeks.
Piimasaadusi ostab suuremal määra!
„Trudsojus". Wõi ja juustu tegemise õpe
tust eestikeeles ei ole.

Küsimus ur. 40. Kuidas asutada
piimatöö ühisust ja kust saada wõib juustu
meistrit, juhtumisel kui seda asunduses
ei ole.
Mustus: Piimatöö Ühisuse asutamise
asjus pöörake „Trudsojusi", Ligowskaja
uu!., nr. 130. Leningrad. Juustumeistrit
wõite saada ainult ajalehes kuulutuse
kaudu.

Küsimus nr. 47. Kui palju on koo
liõpetajal õigus põllumaad ja heinamaad
saada, kas oma jaoks wõi kooli heaks?
Mustus: Riigi poolt ei ole kooliõpe
tajal õigus maad saada. Kui on koolpõl
lumajanduse kalduwusega, siis antakse kooli
le maad nagu kohalised tingimised seda
lubawad. Harilikult wõiwad koolid aga
saada 3—5 tiinuni. Üldse ripub maa kü
simus kohalistest tingimistest ära.
Gilane bsrje:
Keskkassa kohustused tjherw.
„ „ märtsiks 100*/4 »
„ „ aprilliks 993/8 ,
„ „ maiks 3 kuuks W ~
„ 6 kuuks ,,
„ „ juuniks 973/4 *
* „ juuliks 96V4 „
Talupoegade laen 90 kop.
AaetsterUngld 9 rbl. 28 „
Zo 1 no . 1 „ 94 „
ROOtÜ lrUvUid 51 n Siili,,
Soome margad 4 „ 85 „
Prantsuse frangid 10 „
I wöidulaen 2 rbl. 94 kop.

Kes teab August Rcini poeg Kisla saa
tusest midagi ehk tema praegust elupaika,
palun teadustada minule.
Adress:
T. JleHHHrpafl, B. 0. I JIHHNH, AS 52. 3CTOH

ckhä TexnnKTM.
AjieKcaHJi oßim Karuicon.

Haridusmaja teaatri harjutuste
iäriekord
|»»|Wr
Neljapäewal, 19. weebr.
kell « ..Ärimehed."
„ 8 „Tund toimetuses" Omprowl
satsioon).

Ilmuda Palutakse smd: Seljak, Oona,
Räbin, Stein, Emeljanowa Lildta, Pold
Juhkum H., Room, Rähni, Juurup, Petrosi.
Tilkson, Pukk.
Reedel, 20. weebr.
kell 8 „Kassijaht "
Ilmuda palutakse smd: Juurup, Tõnisson,
Kriisk, Room, Wanja, Kelberg, Andresen,
Emeljanowa senior, Emeljanowa Kiira, Emel
janowa Niina, Saan, Hunt, Petr ss, Klaaser,
Wetto.

Wast. instruktor-organisaator.
Ta«a teaatrttes:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„TpaßeaTa".

Akadeemiline riiklik draa ma teaater
Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
„TaH6H CTpeKO3tt.

Teadaanded.

Riiklik suur draamateauter
.ree.

Rahwahariduse korraldama kommisjoni
täisistumine on reedel. 20. weebruaril
kell 8 õhtul Haridusmajas.
Päewakorras: Rahwapidule eeskawa lõ
pulik kinnitamine, pidude aja kindlaksmää
ramine, majanduslik-tehnilise kommisjoni
moodustamine ja jookswad küsimused.
Alamkommisjonide organisaatorid on
kohustatud oma täielikkude eeskawadega
esinema. Korrald. kom. büroo.
Kõigile puhkpilli koorist osawõtta soowi
jatele teatame, et puhkpilli kooli harjutu
sed ou õarmajas kolmapäewal ja reedel
kell 8 õhtul.

Rahwamaja
„3eu.ifl ropHi"
Muusikaline komöödia
..Mapina."
Passash
S-fl utena Cmhgö Bopo^bi."

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wä!ja«daia: Eesti Kirjastuse Ühisus

Sm. V. liingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Eesti Kirjastuse Wsuse
Reedel, 20. weebr. kl. 8 ohtKöne- ö h t «
Aine:
töö valjum .
üles astumine 1919 a.^
Kõneleb sm. Wakmann.

X
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pidu

W.K.P. L. kub. kom. agit -prop. osak
Eesti sektsioon.

ii
W Riigi konserwatooriumi õpilaste. Haridus
g! maja näitlejate ja Petrogradi-Wiiburi poole
W klubi meestekoori lahkel kaastegemuset.
W Programm:
W A. Kontsert:
== Soolo ja duett . . . Witingbof ja Gulewitsh
Tenori soolo . . . .
W Baritoni soolo
Cheinbrowskaja.
fgp Sopraano soolo
m Ballett . . .
Grebs.

Petroqr.-Wiib. p. klubi poolt.

----- Meestekoor

> ° ..Ärimehed"

> = Waheaegadel orkester. =
1 Lõpuks
= uoh, kas teie „Edasi" pidudel weel ei ole käinud ja ei
H! tea, et jääl lõpuks alati hääd meeleolu tehtakse!!!

I Piletist saab
HuHnmnnHHiHHii

Puhkepäewal 22. weebr. s. a.
Etsiurssioon
Punase sõjamäe muuseumi.
Kogumine Öarmajas kl. 12 päw.
Osawõtt 10 kop. Registreerige
waraknlt!

korgi tarmilrkumate kalendri teadete ja
markidega.
Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese
varjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. Wanad täht
päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päewa
Pikkus. Näpunäited ja tarwilikud teated põllumeestele.
Meetrisüsteem. Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender.
Jahikalender. Eesti keskasutuste adressid. Riiklikkude kesk
asutuste adressid jne.

Hind 15 kop.
Rutake tellimistega! Kalendrit on trükitud
piiratud arwul.
Znllcmniijatclr protsendid.
Eesti Kirjastuse Ühisus,
Leningrad, Fontanka 27.

uzn: nnn
Woltshiliski chllöllses

g O. Lutsu nali üyes waatuscS.
W v tawastus:
> ..PSew toimetuses"
S kus kujutatakse meie tindikangclaste elu.

jg i i Utt ka nüüd. > >

Sm. lv. Mngisiepa nimeline
Eesti tööiiste haridusmaja.

Kalender

Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
jm. K. Koowits.
Äzri «s«Mc§.
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merina.
Lopuhiuka postijaamas.
Tikopesa asunduses
Jõtab „Edast", „Oraje" ja .Säde"
ääle tellimist wastu
Aleksander Kast.

iisnetski haigemaja.fjS7nais.
«}•««£* H»H|H rj

lef. 180—52. Wastuwõtm. kõikides spets,

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

kejalgsete
Jliifmrtjfl
mpt tärelwas
lonfiilt.
«kt. .amin?
ifl
arsti- 006 teraw ja
mwe.
814 irij.prr
lrooni.
, .V»»»»»
814 kroonik.

nfflöimftne moBMö elektris., ham
baarstim. sa kunM'
haulb. Arstide kutsum. kodu.

WkiMgjg/SS'
„ lvlke-, hambas,

kurgu-, körwa-, nina- ja juguhaigusrd.

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

Z>r.Briiltbttg'R«^Ä!
nr. 2.25-Oktobr'

H. R. Witknn - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras'

kejalasctele, sünnitajatele, naistehaigu
fcb. Kella 10. homm. kunt kella 7 öht

prosp. nurgal, telef. — Wasw
wöte päew kella 9—12 h.m. a kella
4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raadukseft.

Tinorpat)Ha Kojihhtoph, rocyflapCTßefiHue H 34., 67. TyÕJHT J 3 3929.

Snguorgaanide igakülgne arstimim^

