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Massiline terror
Poolas.
Arreteerituid talupoegi peksetakse
politseis. MitmeS wangimajas
kuulutasid poliitilised wangid wälja
näljastreigi.
Warssawist, 21. weebr. Plotski
vangimajas algasid poliitilised vangid nälja
streiki. Kowno vangimajas pole poliitilis
tel vangidel mingisuguseid õigust. Arre
teeritute olukord on meeleheitlik.
Ida maakondades jätkatakse lõpmatuid
arreteerimisi. Algasid massilised arreteeri
mised Wladimiri ja Gorohowi kreisides.
Politsei peksab toorelt talupoegi, keda arva
wad ühenduses olema mässulisega.

Inglise Vanameelsed
ametuhisuste wastu.
Londonist, 21. veebr. Täna aval
dati ühe vanameelsete partei liikme MacQuisteni poolt esitatud seaduseelnõu, milles
puudutatakse ametühisusi. Tähendatud sea
duseelnõu ähvardab kutsuda esile praeguses
parlamendis esimesed poliitilised väitlused.
Seaduseelnõu üheks eesmärgiks on takis
kada ametühisuste rahalist summasid ära
kulutada poliitiliste eesmärkide pääle. Eel
nõu järele võivad ametühisused endiselt
tarvitada erilisi rahalist fondisid poliitilis
teks otslarbeteks, kuid ükski ametühisusi
liige ei või sunnitud olla selleks rahalisi
summasid maksma, enne kui ta kirjalikus
vormis pole oma nõusolekut avaldanud.
(Seni maksva seaduse järele pidi amet
ühisuse liige, kui ta ei tahtnud liikmemaksu
maksta poliitilisteks otstarbeteks, mille all
tuleb mõista tööliste partei rahalist varus
tamist valimiste hoogtöö ajal, sellest vare
malt teatama ametühlsuse juhatusele. Was
taset korral oli ta sunnitud seda maksu
maksma).

Tööliste partei liikmed teatavad, el tõe
lisekö seaduseelnõu eesmärgiks on püüd bal
wata ametühisuste poliitilist võimsust. Wa
nameelsed kiidavad üldiselt eelnõu põhi
mõtet hääks, kuid avaldavad kartust, et
ettepandud abinõu mõjub kaaia tööliste
partei parema ja pahema tiiva ühinemisele.
Masselised kommunistide arre
teerimised Bulgaarias.
Miinist, 22. weebr. Ühenduses So.
fias tunnimehe tapmisega teatab Bulgaa
ria valitsus nagu oleks neil korda läinud
avalikuks teha kommunistide salanõu.
On pandud toime paljuarwulisi arreteeri
misi. Teatatakkse nagu oleks arreteeritud
Guitsehw ennast vangimajas ära surmanud.
Bulgaaria kommunistlik partei avaldas
üleskutse, mis hoiatab töölisi uue Zankowi
valitsuse provokatsiooni eest ja kutsub üles
makedoonlasi mitte anda endid reaktsioonile
kasutamiseks Bulgaaria vennaliku rahva
vastu.
Talupoegade Internatsionaali
üleskutse.
Jugo-Slaawias sunniwalimiste tõttu
| andis Talupoegade Internatsionaal välja
: üleskutse, milles piitsutatakse valget Pa
;(schitshi terrori ja kirjeldatakse tema välja-| vaateid. » Kannatada veel kauem Paschitshi
Ija Pribitsewitsi valitsust, tähendab minna
hukatusele".

Üleskutse lõpeb sõnadega: Ainukeseks
Väljapääsu abinõuks sarnasest seisukorrast
Uwõid olla kõikide Balkanil olevate tööÕliste jõudude koondus kapitalistide ja mõisHnikkude valitsuse kukutamiseks. Töölised ja
.Talupojad võivad saada üksikult pumsta
tud, seepärast on tarvilik varemalt luua
kõikide Balkanil asuvate tööliste ja talu
poegade blokk.

Vestis on tömhml su» sulutck

Koosoleku wabadus on ainult rikastel.
Siseministri uus määrus.
Kõik avalikku korda ja julgeolekut
ähvardavad meeleavaldused ja rongi
käigud uulitsatel ja platsidel, ka wälias
pool linna piirisid, on keelatud. Samuti
on keelatud igasugused avalikku korda ja
julgeolekut ähvardavad rahvakogumised
ja kokkutulemised nii lahtise taeva all,
kui ka kinnistes ruumides.
Kõigil koosolekutel ja rahwakogumistel,
või avalikkudes kohtades, on keelatud
poolehoidu avaldada kuritegevusele üks
kõik mis moel, kas sõnas, kirjas, pildis
tamises jne.
Kõigist koosolekutest, niihästi avalik
kudest, kui ka kinnistest, tuleb kirjalikult
vastavatele politseivõimudele teatada,
koosolekute seaduses ettenähtud korras
ja tähtajal, väljaarvatud valitsuse või
mude poolt kokkukutsutavad koosolekud,
usulised ja palwekoosolekud, selleks usu
seltside poolt määratud kohtadel, hari
likus korras toimetatavad matuserongid ja
ja seaduslikus korras registreeritud või
asutatud liitude ja ühingute täidesaatvate
orgaanide (juhatuse, eestseisuse, nõukogu,
rewisjonikommisjoni jne.) koosolekud, mille
kohta teadaande esitamist ei nõuta.
Koosolekud, rongikäigud, meeleaval
dused ja muud rähwakogumised, mille
siht ähvardab avalikku korda või julge-

olekut, või mille eesmärgiks on kuritege
wusele poolehoidu avaldada, keelatakse
ära politseiülemate poolt, millest koos
oleku kokkukutsujatele teatatakse.

Kui koosolek kõrvale kaldub teada
andes tähendatud koosoleku ainest, või
kui koosolekul aset leiavad mittelubatud
rahalised korjandused, või viibivad sääl
isikud, kellel see keelatud, .või kui koos
olekul laiali laotatakse mässulisi või
üldse riigivastast kirjandust, nagu lend
lehti, broshüüre või katsutakse koosole
kute korda riigivastaste kõnedega rikkuda,
ja kui koosoleku juhatus, hoolimata po
litseiesitaja nõudmisest, koosolekul korda
jalule ei sea, tuleb politseil viibimata
koosolek lõpetada sta kõiki isikuid, kes
ülevalnimetatud tegudes süüdlased, was
tutusele võtta. Koosoleku lõpetamise kor
ral peavad koosolijad otsekohe laiali
minemr; vastasel korral sunnitakse neid
seda tegema politseiliste abinõudega.
Pääle ülevalnimetatud korra tuleb
kõigis teistes koosolekutesse puutuvates
küsimustes käsitada koosolekute seadust.

Selle sundmääruse vastu eksijaid
karistatakse kuni kolmekuulise vangistusega

ehk rahatrahviga kuni 300.000 margani.
Raskematel kordadel antakse süüdlased
söjakohtu alla.

Ameerika ja 5. K. w. Liidu läbi
rSAimiste eel.
New-U o r g i st, 22. weeb. Wa
shingtonist teatatakse, et president Coolidge
arutas S. N. W. Liidu tunnistamise ja
läbirääkimiste küsimust erilise kommisjoni
kaudu, mis nimetatakse pea pääle 4. märtsi.
Neil päevil on Coolidgel nõupidamine
senator Borahi ja teiste tähtsamate S. N
W. Liidu tunnistamise pooldajatega.
Hiljutine Ameerika rahaministri Malloni
S. N. W. Liidu tunnistamise pooldajate
poole üleminek, Hughesi ametist lahkumine
ja Jaapani-Nõukogude leping tõid Coolidge
arusaamisele, et tarvis on võimalikult
ruttu läbirääkimisi algada N ostvaga.
Coolidge sai usutuse, et nõukogude wa
litsus on valmis tunnistamise tingimisteks

üleswõtma Kerenski valitsuse võlgade
tunnistamise ja Ameerika kodanikkude era
nõudmised. Coolidge ei oota „ otsekohest
võlgade maksmist puhtas rahas ja on
valmis läbi vaatama nõukogude valitsuse
wastunõudmisi"
Mitmesuguseid küsimusi arutades, mis
puutub S. N. W. Liidu tunnistamisse
Ameerika poolt, teatas Coolidge ühele
senatorile: „Mmd ei tee rahutuks enam
laste propaganda küsimus, nemad peavad
ainult oma võlad tasuma". See ütelus
iseloomustub Coolidge majandusliku polii
tika sihti ja räägib ühtlasi tema valmis
olekust nõukogude valitsuse wastunõudmisi
läbi vaatama.

Plahwatus söekaevandustes.
Rew-D o r g i st, 22. veebr. Suliwanis (Indiaani osariigis) sündis gaaside
tõttu hirmus plahvatus kivisöe kaevandustes. Elusalt maetud tööliste arv ulatab
142 inimeseni. Maaalused gaasid takistasid tugevasti päästetöösid. Seni on korda
läinud ära päästa mõnda raskelt haavatut töölist ja välja võtta 16 surnukeha.

Itaalia ultimaatum Egüptusele.
Kai r o st, 22. veebruaril. Itaalia saadik, jutuajamisel Egüptuse ministerpre
sidendi Siwar.paschaga, nõudis, et Egüptus viibimata Itaaliale üle annaks Darababi
Viljade keskkoha (Triipoli lähedal).

Makedoonlaste kokkupõrge Jugo-Slaawia
söjawägedega.
Wiinist, 22. veebruaril. Belgradi teatel oli kokkupõrge piiriäärses Bul
gaaria linnas Tsaribrodis makedoonlaste rühma ja Jugo-Slaawia piiriwalwe wahel.
Jugo-Slaawia valitsus teatas Bulgaaria saadikule Belgradis, et tema paneb kokku
põrgete tagajärgede vastutused Bulgaaria valitsuse pääle.

8. aastakäik

Saksamaa .erakorralise kommis
joni" afi.
Leip z i g i st, 22. weebr Tänasel is
tangul jaikatakse kohtualuse Pcgge ülekuu
lamist. Õhtusel koosolekul kuulatakse üle
kohtualust Margist, kes ei anna teateid
oma isiku üle.
Sotstaal-barmathid demonstree
rimad.
Berliinist, 22. weebr. Täna oli
Magdeburgis „Wabariigi lipu liidu" mee
leawaldus. Magdeburgi tuli teistest lin
nadest 30 erirongi. See meeleavaldus ei
sündinud vabariigi kaitse hüüdsõna all
parempoolse hädaohu vastu, vaid ta hüüd
sõnaks oli „suursaksamaa aade". Demon
stratsioonist võttis osa ka Austria saat
kond.

Kõnedega astusid üles 60 kõnelejat,
nende seas ka Scheidemann. „Borwärts"
pühendab meeleavaldusele vaimustava
juhtkirja, üteldes, et tänase meeleawaldu
sega soovivad Saksamaa vabariiklased
avaldada ühinemise püüdu selle rahva
osaga, kes Bersaille ja Sankt-Germane le
pinguga on meist lahutatud.
Tulewane söjatont.
N e w - A o r g i st, 22. weebr. Amee
rika ajakirjandus on täis rahutuid arutusi,
mis tekkinud ühe Ameerika sõjalaevastiku
juhataja admiraal Dredney kõne tõttu,
kes Sant-Franziskos teatas, et käsikäes
Uhisriikide ja Jaapani vahelise võistluse
kasvamisega, sõda nende mõlemate riikide
wahel võib lahti puhkeda lähemas tule
wikus.
Lokaut Nootsimaal.
S t o k h o l m i st, 22. weebr. Kui wa
remalt teatati, ettevõtjate poolt wäljakuu
lutatud lokaut, mis pidi endasse haarama
130.000 töölist, pidi pääle algama kolmel
tähtajal. Esimene lokaut paberi suurtöös
tuses sotsiaaldemokraatliku valitsuse nõud
misel lükati edasi kuni 25. veebruarini.
Wäga võimalik, et üldine lokaut lükatakse
niisama edasi.
Chamberlain sSidab uuesti
Pariifi.
Londonist, 21. weebr. Reuteri agen
tuuri andmetel poi-' seni mingisugust lõpu
likku otsust tehtud Herriot' kokkusaamise
kohta Inglise wäbsministri Chamberlainiga.
Üldiselt arvatakse, et sarnane kokkusaamine
oleks wäga soowitaw.
Herriot ei saa praegusel korral Londoni
sõita Prantsusmaa rahanduse kriifi tõttu.
Arvatakse, et Chamberlain kasutab Herriot'ga

kokkusaamiseks eelseiswat 9. märtsil ärapee
tawat Rahvasteliidu nõukogu istangut.
Brauting suremas.
Stokh o l m i st, 22. weebr. Rootsi
pääministri tervises sündis äkiline muu
datus. Haige tervis tunnistati lootuse
tuks.

Väljamaalased on kahtlased.
Pariisist, 22. veebr. Wiimastel
öödel toimetas politsei Marjeilles läbiotsi
misi. Peeti kinni 662 inimest, kellest suu
rem osa väljamaalased.
Eelarwe arutamine Prantsus
maal.
Pari i s i st, 22. veebr. Prantsuse
saadikutekojas peeti istangut kuni kella 6
hommikul selle tõttu, et valitse soovis
kiiremini lõpetada eelarve arutamist. Wõeti
vastu 66 esimest päätükki rahanduslikus
seaduse eelnõus.

Muu seas võttis saadikutekogu vastu
päätüki laenukupongide registreerimise üm
bermuutmise kohta. 24. veebruarist Prant
suse laenude kupongide realiseerimist toi.
metatakse ilma mingisuguste wormaalsus
teta nii Prantsusmaal kui ka väljamaal.
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AMriwW ei ole

Lesti kodanlus pidutseb.

ntiiliioi õppinul
Juba kohe pääle esimeste teadete saa
tuist Amsterdami Internatsionaali otsuse
suhtes- nõupidamise asjus Wene ameti
ühisustega, tähendasime meie, et see otsus
midagi uut ei anna, et Amsterdam sei
sab samal kohal, kus ta seisis enne läbi
rääkimisi ülewenemaalise ametiühisuste
kesnõukoguga.

Wastuwõetud resolutsioonis tähenda
takse, et Amsterdam on nõus Wene
ametiühisuste esitajatega kohtama, kui
aga üleweuemaaline ametiühisuste kesk
nõukogu esialgset soowi avaldab Amster
dami Internatsionaali astumiseks.
Amsterdamlased teadsid selle juures
väga hästi, et just selle esialgse tingi
muse wastu oli üleweuemaaline ameti
ühisuste nõukogu juba läbirääkimiste
algul. Amsterdamlastel oli wäga hästi
teada, et nende põhikirja järele meie
Amsterdami Internatsionaali ei astu.
Juba Inglise trade-unionide kongressil
Hullis ütles Wene esitaja Tomski, et
neil tingimistel ei" wõi juttugi olla
Amsterdami Internatsionaali astumisest.
Mõlemad pooled peavad koiku saama
konverentsil kui üheõiguslikud pooled, et
niiviisi läbikaaluda. mil wiisil ametiühi
suslikku liikumist ühtlustada.
Amsterdami otsus viis esialgselt eksi
teele ka mitmed Inglise ametiühisusliku
liikumise tegelased, les tähendasid, et
meie ei ole õiglaselt hinnanud Amster
dami Internatsionaali resolutsiooni, et
sääl ei n ula põhikirja tunnistamist, waid
ainult venelaste põhimõttelist nõusale
kut Amsterdami Internatsionaali astu
miseks.

Nüüd on Amsterdami Internatsionaal
ametliku teadaande saatnud, kus otse
koheselt tähendatakse, et wastuwõetud
resolutsioon lattab nende endist tegewu
seliini, et Wene ametiühisustel tuleb
'Amsterdami Internatsionaali astuda
endistel alustel jne.
Need seletused näitavad weel kord, et
amsterdamlased ci ole midagi õppinud,
nad awawad oma tegevusega silmad ka
Inglise ametiühisusliku liikumise parem
poolsetel tegelastel.
Meie loodame, et Amsterdami Inter
natsionaali uut „seletust" Inglise ameti
ühisuste päänõukogus vastavalt aruta
takse ja hinnatakse. Meie loodame, et
selle otsekoheseks järelduseks on IngliseWene ametiühisuste tegevuskomitee ener
gilisem väljaastumine maailma ameu
ühtsusliku liikumise ühtlustamiseks.

Engels: „ Rääkida wabast rahwa rii
gist on puhas mõttetus".
Kirjast Vedelile 38. märts., 1875 a.
Täna wõtab Eesti kodanlus suu täis
iseseiswuse häädusest ning rahwusliku tunde

suurusest ja ta jumalikkusest" pühadusest
Papid kirikutes, sandarmid koolides ja
fascistid uulitsatel demonstreerivad rah
wuslikkuse õndsust ja suurust. Õhtul piiri
tuse ja weini pudelite juures lällntatakse
wabast rahwariigist ja demokraatia hiilgu
sest. Maaliit Pätsi ja Einbundiga, krist
likud papid, Tõnisson ja Strandmann,
sotsid Martna ja Ast ning nende järele
Piiskar ja Joonas tantsiwad käest kinni
hoides fascismi jumala auks, demokraatia
tänutäheks, et Eesti on ju wabam, de
mokraatliknm rahwa riik.
Nad wõiwad rõõmsad olla, sest seitse
aastat tööliste ühist kontide murdmist,
seitse aastat hübistawat spekulatsiooni on
ühiselt „hiilgawalt" toimetatud.
Kas ou weel sarnast maad kui Eesti
„suurriik"? Kas on sarnast riiki, kus de
mokraatia nii kultuuriliselt wäljaarenenud?
Ei ole, seda nad reawad Isegi weriue II
Internatsionaal, „punastas" Eesti sotside
„demokraatlikust" kontide murdmisest.
Tõsi on Engel si wäide:
„Riik ei ole muud midagi kui ühe
klassi mahasurumise masin teise klassi
poolt, ja demokraatlikus wabariigis
mitte põrmugi wühem kui monarlias".
Kui Engels praegu oleks elanud ja
juurriiki" Eestit silmitsenud, siis oleks ta
wähe oma otsust muutnud mitte küll mowaid wabariigi kamks. „Wabariik
on äärmisem töölisteklassi piinamise ja
häwitamise masin, kui seda monarkia on".
Amsterdam ei taha ühtlust, kuid
kuuendama ülew. ameriühisuse kongressi
poolt autud hüüdsõna, mida toetawad
ka inglased, on kõikide maade tööliste
poolt juba kinni haaratud. Iga päew
toob meile teateid selle kohta, et ikka
uued ja uued töölistehulgad ühtluse
poolt on. seda hüüdsõna toetada luba
bawad. Euroopa töölistemassid mõista
wad, et maailma ametiühisusliku liiku
mise ühtlust wajab klassihUlvide kaitse
mise tarm idus. Euroopa proletariaat
saawutab selle ühtluse,' kuigi tal teelt
korwaldada tuleb Amsterdami Inter
natsionaali parempoolset kantsi. K. T.

(Jutuajamine sm. L. 33. Krassiniga).
Nõukogude walitsus jääb tsaari wölgade küsimuses endisele seisukohale. En
diste ettewötete omanikkude õiguseid ei tunnistata Prantsusmaal täielt.
Kaubanduslik side Prantsusmaaga köweneb. Esimesed kauba operatsioonid
45 miljoni rubla pääle.

meeleoluga.

Selle järele sõidan nüüd Moskwa, wa
litsusele põhjalikult aru andma Arwata
wasti sõidan mina tulewal nädalal Pa
riisi tagasi, kusjuures minuga saadetakse
ühes ekspertid sm. Pdeobrashenskiga eesot
sas, esialgseks arwudega tutwunemiseks, mis

olemas Prantsusmaal.
Laenudest ja wastunöudmistest
Pääle selle tmwustawad meie ekspertid
Prantsuse ekspertide malerjaaliga. mis ole
mas meil ning mis puudutawad meie
wastunõudnnsi, kuhjusid interwentsiooni ja
blokaadi läbz.
Praegusel ajal ei wõi weel öelda kind
lat ametlikku läbirääkimise algamist meie
ja Prantsusmaa wahel mastasüku kahjude
nõudmisie reguleerimiseks. Pää küsimus
teks on siin kahtlemata Weneriigi tsaari
laenud ja tsaari walitsuse poolt kindlusta-

Seda on Eesti kodanlus ühes sotsidega
tõestanud kogu seitsme aasta wältel. Kes
küll ei teaks Puri piinakambrisid, Seamäe
raba. Tartu kruasaavku ja igasuguseid
porilompe kuhu Eesti töölisteklassi liikmed
nende aastate wältel üksikult ja hulgawiisi
ei oleks paigutatud. Sm. Schutz ja Kup
par piinati poolsurnuks ja aeti Seamäe
rappa seepärast, et nad wabrikü tööliste
koosolekul sõna julgesid sotside wastu
ütelda, Saa-emaa kehwikud tõmmati wõl
lasse seepärast, et nad kätt julgesid tõsta
mõisnikkude wastu, ametühisuste kongressi
saadikud seepärast, et nad lubatud kong
rcssil Inglise imperialismi agentideks ei
hakanud ja töölisteklassi õiguste eest
wäljciastusid „demokraatia" poolt lubatud
raamides, tapeti Jsborski soodes, noor
Juss piinati Eesti sandarmite poolt sur
nuks seepärast, et ta julges kommunistidega
sidemes olla.
Selle aja wältel kujunes Eesti demo
kraatia ikka enam ja enam kultuurilisimaks
ja algas hulkade kauva tapmine, tekitati
protsess protsessi järele, leiti üles demo
kraatia „äraandmisi" siit ja säält. Eesti
töölisteklassi liikmed ei wõinud kunagi
kindlad olla, et täna magama heites ei
leia cnd teisel päewal kas sandarmite
piinakambris, meelemõistuseta ehk kuskilt
soost purustatud kontidega. Demokraatia
Pätsidega sa sotsidega ikka enam ja enam
kujunes ühele poole, ning teisele poole
esines wäljopigiotatud töölistehulk maal
ja linnas, keda see rahwalik demokraatia
liiga walusasti pigistas ja häwitas.
Kuid sotsi Asti ja Martna suu järele
on see kultuuriline rahwuse isetunde wälja

tud raudtee ja linna laenud. Nende pabe
rite hoidjaid on õige suur grupp ja kõik
Prantsusmaa kodanlikud parteid kalsuwad
nende gruppede najal kokkuajada poliitilist
kapitaali. Sellega on ka seletataw ajakir
janduse kindel hoogtöö, arupärimised pa
latis, poliitiliste tegelaste ülesastumised jne.
Endiste suuromanikkudele ja ettewötete
omanikkudele, kelle warandus nõukogude
walitsuse poolt natsionaliseeritud, jääb kah
jude tasumine teisele plaanile.
Nemad wõtawad nähtawasn arvele, et
nende õiguseid ei loeta kaugeltki üldisteks.
Prantsuse walitsusel ei ole erilist põhjust
segada sellesse asjasse ja asjatu oleks lõh
kuda wahekorda sarnaste ettewõtjate kaits
mise tagajäriel.
Tsaari wõlgade maksmise küsimuses on
nõukogude walitsusel» kindel liin, mis
ammu teada ning zäab ka muutmatuks.
Nõukogude walitsus ei tun
nista tsaari wõlgasid sellepärast,
et rewolutsioon need annuleeris. Nõukogude
Liidus töötawad massid, töölned ja talu
pojad, ei tunnista neid wõlgasid.
Prantsuse kodanlikud ajalehed ja poliiti
lised tegelased kujulawad asja tihti nii
moodi nagu ripuks wõlgade tunnistamise
küsimus ära ühe ehk teise nõukogude wa
kitsuses olewa liikme wastasrinnast. Kuid
loomulik on äraütlemine kõigi Nõukogude
Liidu tahtmise wäljendus. Sõjariistus

kasvuga. tööliste näljutamisega ja kehw
talupoegade, asunikkude ja maa proleta-.
naadi pigistamisega prowotseer-.s 1. det
sembril Tallinna kommunistide wandeielts
tiku ülesastumise, mida ootas et
wiimast rüüstamiskäiku tvoliste kallal ette
wõtta et kommunistlikku parteid laadavalt
häwitada, et maksma panna äärmist sascist,
likku terrori ühise kodanluse waeiinna poolt
Pätsist alates ja jots Astiga lõpetades.
Lenin kirjutas: „mida tugevamini
areneb rewolutsioon, tugevamini
ühineb kodanlus." 1- detsembri järele loodi
ametlik sascistide organisatsioon, mida üle
maa ringi reisides sots Ast taevani ülistab.
Maaliit ja sotsid muutusid saveismi alus
teks Eestis. Algas hulgaline möttiukalik
tapmine. Igaüks, kes julgev kahelda sas
cismi ja Eesti demokraatia hääduse juures,
oli surmale pühendatud.
Fascism kasutas olukorda, et Eesti töö
listeklasst jeaduslikult" surmata. Loodi
kommisjonid, asuti kaasas tapmistega sea
dusekawasid wälja töötama, sest tsaari sea
dused, mis senini Eestis tarwi tusel, et
võimalda sarnast mõtteta häw tamist, kui see

Eesti demokraatiale, "tarvilik. Kindralid,
mõisnikud, vabrikandid ja sotsid olid kõ
wasti ametis seaduste väljatöötamises ning
jõudsid Lndsasti lõpule.
Eesti fascistlik parlament „riigikogu"
võttis riigikaitse" seaduse vastu. Kõik
organisatsioonid, seltsid, fraktsioonid maa
kandade omavalitsustes, riigikogus jne.,
kes praegust fascistlikku töölisteklassi
hävitavat riigikorda Eestis ei tunnista,
tunnistatakse linnupriiks. Nende tege
vust karistatakse surma,luhtluüga. See
seadus wöeti wastu sotside ühemeelsel
toetusel.

Tapmised ja uute tapmiste protsesside
fabritseerimised kestavad edasi.

Eecti kodanlus äärmiste piinamistega,
halastamata tapmistega, ikka suuremaks

Eesti kodanlus pidutseb, Eesti kodanlus
lõbutseb, kuid pidagu meeles Eesti fascistlik
kodanlus ühes sotsidega, et töölisteklassi
ega ta eelwäge, kommunistlikku parteid,
ei suuda häwitada ükski vägi, ükski ter
ror, ei ka eriline Eesti terror. Tänasel
teie pidupäeval tantsiwad tue fascistlikkudel
seintel kohutawad sõnad: Eesti kodnn
lus. mõtle snrma pääle!
Ajalugu on määranud teile surma ja
sellest ei päästa teid ükski sots, ci ka port
sellita Ast.
Kui 1. dets. juhid olukorda hinnata ei
suutnud ja väikekodanlikkudel tunnetel end
petta lasksid ning rewolutsioonilist arenemist
ja käiku juhtida ei oskanud, siis tööliste
klassil ja kommunistlikul parteil on küllalt
suudet, et üles lükata oma hulgast kindlad
enamlaste rcwolutsiooni juhid, leninlased,
kes Eesti töölisteklassi ja kehwtalupoega

nmutuwa spekulatsiooniga, töötatööliste arwu

wõidule wiiwad Eesti fascistliku kodanluse üle.

wõitlus, mida tuli pidada meie Punasel
sõjamäel, töölistel ja talupoegadel walge
kaardlaste mägede wastu, ei olnud mille
giks muuks, kui wõitlus õiguste eest annu
leerida ja häwüada kõik kohustused ja
rahwale mitte kasutoowad seaduses ja le
pingud kukutatud tsaari walitsuse poolt.
Põhjalikult juriidiliselt ära öeldes tsaari
wõlgade tunnistamisest, ei ütle nõukogude
walitsus ära sellest, et otsida teesid kokku
leppeks, eraldi Prantsusmaal asuwate
suure armulise Wene riigipaberite omanik
kude grupega See kokkulepe peab põhje
nema muidugi tuntawalt summa wähen
damise pää>, mis tõesti arusaadaw, sest et
wähenes territoorium pärast Lääne oblas
tite Baltimaa ja Poola nigi äralan
gemist. Pääle selle kaotas Prantsuse frank
oma wäärtuse, langes tuntawalt börse
paberite wäärtus jne. Tarwis on nii
sama meeles pidada, ehk küll osaline tasu

kaotanud. Waatamata, et Prantsuse wa
litsus ise mitu korda lubas Wrangeli poolt
ärawiidud sõjalaewastikku tagasi anda,
katsub tema sellest kõrwale põigelda.
Enam selgemad ja soodsamad on wälja
wacned meie kaubanduse wahekorra jalule
seadmiseks Prantsusmaaga. Meie oleme
juba teinud Prantsuse ettewõtetega suured
kaubanduse lepingud bensiini ja määrdeõli
pääle, üle 40 miljoni kuldrublas. On
tehtud Prantsuse mereministeeriumiga le
ping masuuti müümiseks ühe miljoni rubla
eest. Tehtakse lepinguid ka liha pääle.
Meie poolt on juba wäljaantud tellimised
suure turboaggergat pääle „Asnefti"
elektrijaama jaoks ja automobiilide pääle
Moskwa nõukogule jne.
Meie kaubanduse esitus Pariisis laien
dab edukalt oma tööd Prantsuse turu
tundmaõppimiseks, mille järele ilmuwad
ikka uued ja uued wõimalused sisse- ja
wäljaweoks.
Wiimaste aastate jooksul on Prantsuse
tööstus tuntavaid edusamme teinud ja
Wõib paljudes harudes tagajärgedega
Võistelda saksamaa ja Inglismaaga.
Leningradi tööstuse organisatsioonide
esitajad sõidawad niisama Pariisi ning
kahtlemata selge on, et kaubanduslikud
sidemed Prantsusmaaga omandawad üli
suure tähtsuse Leningradi kaubasadamale.
Esialgsed läbirääkimised Pariisi rahan
duse ringkondadega annavad põhjust loota

arenemine.

5. H. W. Liit ja prantjuzmaa.

Meie saadikute Prantsusmaale sõidu
eesmärgiks oli Prantsusmaa wabariigi
presidendile äraanda wolituskirja normaalse
diplomaatilise wahekorra jaluleseadmiseks ja
meie täieõigusliku kaubanduse esitaja ja
kindral konsulaadi aparaatide organiseeri
miseks. Meie walitsuse poolt anti meile
juhtkiri, mitte alustada seekord läbiräaki
misi küsimuste üle, mis kuuluwad regulee
rimise alla, waid ainult tutwuneda mitme
suguste ringkondade ühiskondliku poliitilise
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Tõsi, Lenin kirjutas:
„Mida demokraatia enam arenenud,
seda ligem on iga sügawama.poliitilise
lahkumineku juures, mis kodanlusele
kardetaw, rüüstamine ja klassisõda."
Eesti töölistckiassi rüüstamine kodanluse
demokraatia poolt kinnitab Lenini wäidct
täiel määral. Etsti töölisteklass tunneb
päew-päewaga ikka enam ja enam oma kal
lal vägivalda. Hävitus on halastamata. Ja
teisiti ta olla ci wõi, sest Eestis walitseb
demokraatia.

maks ühedele ehk teistele wüärtpaberite oma

niitudele on seotud pikaajalise laenuga,
mis tarwis läheb S. N W. Liidu ma
janduse ülesehitamiseks, sest et ainult meie
majanduse arenemise kaudu saame wõima
luse lisa summasid koguda, mille tarwilisi
kohustusi ja protsente katta. Neil tingi
mistel wõib nõukogude walitsus minna
teatawate laenu lepingute tegemisele siis,
kui aniud kohustuste summa kaalub üle
reaalse saadud summa. Nõukogude walitsus
ei saa loomulikult wastu olema sellele,
et ülejääk saaks osaliselt Wene laenude
hoidjate eratarwituste pääle ära kasutatud.
Tuntawalt on läbirääkimiste takistajaks
Prantsusmaa kabineti poliitika pööre, pa
rempoolsete ringkondade mõjul. Prantsuse
walitsus lubab kuni praegusemani Gruusia
wähemluse walitsuse Pariisis witbtmist,
kes juba mitmed aastat on riigi juhtimise

laenusaamiseks, meie sisekaubanduse nõuete
rahuldamiseks.

Arwalawasti saab Pariisis asutatud lä
hemal ajal pank, kas meie sisekaubanduse
panga osakonna näol ehk segapanga wormillest osa wStawad soliidsed Prant
suse pangad, kes meile juba ettepanekud
teinud.

Teisipäeval, 24 weebruaril 1925 a Nr. 45
Töõlisteklassil on suudet ja jõudu, et
purustada kodanlist verist terrorit.
Pidutsegu kodanlus, tantsigu tööliste
surnukehadel, kuid 1. detsembri langenud
kangelaste asemele asuvad uued kangeta
sed, iga üksiku tapetu asemele asuvad sa
jad, saamatute juhtide asemele asuvad
suutelised. Liikuma pannakse massid lin
nas ja maal ning kommunistlik partei
on see, kes Eesti kehvikud võidule wiib.
Terror on jõuetu hävitama rewolut
sioonilist liikumist, sascism ei suuda rewo
lutsiooni vastu seista.
Eesti töölisteklass ja kogu kehvikud,
täna tagasi vaadates käidud võitluse teed
iseseisvuse ikke all, paljastavad pääd lan
genud kangelaste ees ning annavad tõo
ruse kindlamalt ja võimsamalt võitlust
jatkata Eesti kodanluse vasrn.
Eesti massid hakkavad liikuma ja seda
laviini ei pea keegi.
Kuid Eesti kodanluse seintel vahib wastu:
Mõtle surma paale!
I. Palwadre.

#*a i i
Eestlased S. N. W. Liidus.

Töörahwa kohtu otsus bandiitide üle.
Kui Leningradi pääle tungis Judenitsh
ja Balahowitsh, hakkasid Oudowa kreisis,
iseäranis Gwosna vallas, kulakud tegut
sema. Nad organiseerisid valge parti-'
saani rühma, mille ülesanne pidi olema
organiseerida omakaitset valitsuse ülemi
neku juures valgetelt punastele ja pu
nastelt valgetele. Kuid see sajameheline
rühm püüdis tegelikult kommuniste, pu
nasewäelaste perekondi, nõukoguteenijaid,
kõiki nõukoguwalitsuse poolehoidjaid ja
lihtsalt kehvikuid talupoegi. See bande
toimetas Daniel Kähriku, Arnold Mägi
ja August Kuusiku juhatusel elajalikke
Vägitöösid, pani toime mahalaskmisi ja
poomisi, riisus varandusi jne. Mõned
ohvritest said suurelt kannatada ja piinata.
Kui Oudowa kreis puhastati valgetest
bandedest, läksid nimetatud isikud Eeslisse,

astusid sääl wastuluuramise teenistusesse.
1920—1922 a. käisid nad salaja S N W.
Liidus teateid korjamas sõjavägede üle.
Need bande juhid ja rida teisi ta liik
meid püüli riikliku poliitilise valitsuse te
gelaste poolt kinni ja hiljuti mõisteti
nende üle Leningradi kubermangu kohtu
väljasõidu osakonna poolt Oudowas kohut.
Töörahva kohus oli arvamisel, et prae
gusel ajal on nõukoguwalitsus küllalt
tugev ja need bandiidid ei ole enam töö
rahvale kardetavad, ta pidas silmas, et
kuriteod olid juba ammu toime pandud,
kuna paljud toimetasid seda arusaamatuse
tagajärjel ja seepärast mõistis kohus
Kähriku 10 aastaks. Mägi ja Kuusiku
6 aastaks, Tensa, Narustranki, Juhkmani
ja Klaussoni 5 aastaks kinni ühes waran
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Punased warrnd.
(Nurmekunde asundus, Tveri kub.).
Raputame maha kiriku ja
kodanlise korra köidikud.
8. veebr, olid Nurmekundes punased
varrud. Need olid siin esimesed. Pääle
sisuka ettekande punaste varrude tähtsu
sest, esineti tervitustega chefi nimel, noorte
ühingu, partei, naisteorgarisatsiooni, koope
ratiiwi, ajakirjanduse, pioneeride, klubi,
asunduse nõukogu ja ka kreisi maa osa
konna esitajate poolt. Noorele naiskodani
kule anti nimeks Rosa Luxemburgi auks
„Rosa". Ühtlasi võeti ta wastu Lenini
nimelise klubi auliikmeks ja noorte ühingu
liikmeks, arvates pioneeride rühma.
Rahvast oli klubis, kus varrud korral
dati, palju. Lapse vanemaks oli talu tee
nija tüdruk, kes ise naisorganisatsioonid
teatas: maha kiriku ja kodan
lise korra köidikud, olen uhke, et ma ema
olen ja annan oma lapse uue ühiskonna
liikmeks."
Meeleolu oli ülendav. Taak.

duse konfiskeerimisega.

Nõukogude maalt.
Altmäe asundus uuel teel.
(Allmäe Eesti asundus, Kaukaasias).
Juhtige meid leninismi teel edast.

Sajaritötataiiiiitf
arusaaMW ja tdjüifaaa.
23. weebruaril täius seitse aastat Nõu
kogude Liidu sõjaliste jõudude wöitlustööst.
Sündides Leningradi tehastes, köwenda
des end miljonites S. N. W. Liidu küla
des ja linnades. Leningradi all, külma
Walgemere ääres, Perekopi ja Wladiwos
toki all . igalpool võitles Punane sõja
wägi. Terwe põlw noori töölisi ja talu
poegi viibisid tema ridades, said temas
sõjalist ja revolutsioonilist kasvatust. Oli
aeg, kus kogu tähelpancmine oli pööratud
täielikult Punaseväe pääle. Punane vägi
läks üle rahulise ülesehituse juure, ja meie
pöörasime oma tähelpanemise muude enam
kiiremate asjade pääle.
Muu seas kõneles sm. Lenin 8. nöuko
gnde kongressil, et esimeste kodanli te
sõdade ajajärgu järele järgneb teine
enam tõsisem sõdade ajajärk. Tulevane
sõda nii kui seda sm. Sinovjev kõneles
hilja aegu tagasi, on sõda, mis 50 prots.
võrra pööratud meie tööstuse saavutuste
wastu ja ülejäänud 50 Prots. Kominterni
saavutuste vastu. Pole kahtlust, et käes
oleval ajal rahvusvaheline kodanlus
ühe käega ..tunnistab" meid, teisega
valmistab unt sõjakäiku S. N. W
Liidu vastu.
Raske on igatahes ettenäha uue sõja
alguse tähtpäewa, kuid selge on, et lähe
matel aastatel meie sõjamöllust ei pääse.
Uus kodusõda oma ilme poolest on teine
kui läinud kodusõda. Selle jaoks walmis
tawad kapitalistid ette öhulaewastikku,
suuri soomuslaevu, lõhkevaid pomme ja
tõmmatavaid gaase. Kogu käesoleva aja
sõjatehnika pööravad härrad kapitalistid
eelseisvas sõjas S. N. W. Liidu wastu.
Sellest wäljaminnes meie ei tohi lubada
endi hulgas mingisugust juhtumist Punase
wäe wastu. Kui ka meie ei taha hinge
põhjast kahu, siiski peame selle eest hoolit
sema, et Punane wägi oleks alati võit
lusvalmis Meie astume vaenlase vastu
sõjariistus olles, tema tehnikaga ja meie
proletaarse arusaamisega.

Komnoorsugu võib palju korda saata
sõjamäe söiariistutamises revolutsioonilise
tahte poolest. Hoolekandmine laewastiku
üle kõige parem näitus selle kohta, kui
das komnoorsugu oskas tõsta ühe meie
S. N. W. Liidu sõjajõudude tähtsamat osa
võitluse võimuliseks. Meie hüüdsõna on
praegu komnoorsugu eeskujulik
võitleja, distsiplineeritud punane sõja
mees.
Kuid komnoorsugu ise. niisama kui kogu
Punane wägi peab söjariistutama end
tehnikaga. Tõstes tööwiljakust, iseäranis
hoolsalt tuleb töötada sõjatööstuse tehas
tes. Aidake vabatahtlikku öhulaewan
dust ja keemiaühisuft, millised ühenda
wad kogu töölis-talupoegade ühiskondlisi
kihitusi sõjalise õhusõidu ja keemia suhtes.
Söiariistutamine arusaamisega ja
tehnikaga selles seisab praegu meie
ülesanne.
Mitte mingisugust külmenemist Punase
sõjamäe ja laewastiku wastu!
Sõjalise teaduse eest, kursustele eelsöja
viielisele õppusele igaüks kõvendab
omal seisukohal Nõukogude Liidu sõjalist
võimsust.

Allmäe asundus on üks kõige suurema
rest ja vanematest (asutatud 1869 aastal)
Eesti asundustest Kaukaasias. Kuid oma
ühiskondliku töö ja arenemise poolest jät
lis kuni viimase ajani paljugi soowida.
Ei või ütelda, et asunduies edasirühki
jäid, paremusepoole püüdjaid kihte ei oleks
olnud, kuid kõik nende algatused ja püü
ded said alati juba omas idus ära hä
vilatud asunduse wasturewolutsiooniliste
ja tagurliste jõudude poolt, kes lähedalt
seotud ja ühiselt tegutsesid bandiitide sal
gaga.

Palju sai asundus kannatada bandiitide
poolt, kes terwe rea aastate jooksul asun
dust hirmul ja oma meelevalla all hoid
sid Palju langes nende ohvrina pare
maid, edasipüüdjaid asunikke ja tegelasi.
Nõnda kestis see kõikerõhuw ja laas
taw banditismi vägivald, mis kui kott
pime, läbipaistmata pilv asunduse kohal
heljus, viimast oma sisse mattes ning keda
lahutades kõigest välisest kultuurilmast kuni
läinud sügiseni. Siis tuli pöörang. Ener
giliste abinõudega hävitati bandiitide salk
ühes oma juurtega, mis asundusesse küü
uisid. Asunduse kultuur-ühiskondlik elu
hakkas W. K. P. keskkomitee Eesti sekt
sioonide keskbüroo poolt asundusesse tööle
saadetud kooliõpetaja. Lääne rahvaste
Kommunistliku Ülikooli Eesti sektori lõpe
taja sm. Buhti, väsimata ja ennastsalgava
töö järele edasi nihkuma.
Töö, mis alguses võimata paistis ole
ma, mis sm. Buhtilt kõike tema tahtejõu
Leningrad.
N söjawäe kooli W K P Eesti
sektsiooni üldkoosoleku resolutsioon.
Arakuulates sm. Jsaku aruannet Pu
nase sõjamäe, eriti Eesti diviisi kohta, aus
tades proletaarse revolutsiooni eest lange
nuid, teatame meie. Eesti kursandid, et
punase sõjamäe 8 aastapäeva läwel, koon
dame meie wcel kindlamini oma read ja
kaitseme weel valvsamalt oktoobri wõitu.
Teadku meie waenlased, et punane sõ
jawägi on tööliste ja talupoegade sõja
wägi, on leninismi laps, kes meie juhi
W. K. P. keskkomitee juhatusel, wiib ok
toobrirewolutsiooni üleilmlikuks.
Elagu Punane sõjawägi.
Elagu meie juhi W. K. P. keskkomitee!
Andke arsti
(Sosednja wald, Luuga kr. Leningr. kub.).
Iseäranis paistab meile silma arsti
puudus. Kui jääb kehvikul üks p-rekonna
liige haigeks, siis peab ta hobuse palkama
ja juba päev enne wäljasõitma (sest lähe
mad elanikud ootawad arsti juures juba
öösest saadik). Wastasel korral peab lüh
jalt tagasi sõitma.
Walla ja kreisi täidesaatwad komiteed
peawad selle küsimuse ära lahendama ja
kutsuma Sosednjasse (mis asub walla kesk
kohas) kas arsti ehk awama sinna arsti
abi punkti.
Tühjalt tagasisõitja.

ja püsivuse koondamist nõudis, hakkab
vilja kandma.
Ja nüüd näib, nagu oleksid asundusel
ta tumedad waimlise videviku mineviku
päevad seljataga. Olgu selle tõenduseks
meile järgmine meie ees seisev kiri:
„W. K. P keskkomiteele.
„Mei°, Stawroopoli ringkonna, Kur
sawski raiooni, Allmäe Eesti asunduse ko
danikud, kokkukogudes 2Z. jaan. austama
Wlodimir Jljitsh Lenini mälestust ja saa
tes seda kirja W K. P. keskkomiteele, tõo
tame nunna seda teed, mida näitas ja
pärandas meile meie kallis juht W. J.
Lenin ning valume partei keskkomiteed kui
orgaani, kes elustab ning teostab Jljitshi
juhtmõtteid, kindlalt juhtida ka meid leni
nismi leek edasi.
Eesti asunduse Allmäe kodanikkude
nimel: B u h t".
Lenini õpetus, mida tema hiigla päran
dusena kogu ttma sadadele miljonitele
töölistele ja talupoegadele nmha jättis nende
vabastamiseks kapitalistliku ilma kütketest,
on ka, nagu näeme, Allmäe katwast wai
mupimedusest nagu hele päikse tiir läbi
löönud.

Jääme lootma, et algades sellest päe
wast pääle saab Allmäe asundus kultuur
ühiskondlikul ja majanduslikul arenemise
Wäljal teiste asunduste eesrinnal samm»ma
ja ergutust saades ja ammutades jõudu
hallikast, mida nimetatakse „leninismiks".
Moskwa. A. Pintsel.
Walla täidesaatew komitee on liiga
kaugel(Sosednja wald. Luuga kr., Leningr. kub.).
Pääle waldade liitumise asub Sosednja
walla täidesaatew komitee mõnest külast
liiga kaugel 20 ja isegi 40 wersta.
See raskendab asjaajamist, nõuab talupo
jalt palju aega, iseäranis kehwikult, kel
hobune puudub.
Walla ja kreisi täidesaatwatel komiteedel
tuleks abinõusid tarwitusele wõtta, et as
jaajamist kuidagi kergendada.
Uks kannatajatest.

Külanõukogu ümberwalimised.
(Masnikowa asundus, Luuga kreisis, Lenin
gradi kub.).
Uus nõukogu wastab oma
nõuetele.
15. weebruaril olid meil külanõukogu
ümberwalimised, kuhu waliti 20 liiget.
Eestlastest läks 5 isikut läbi, nende seas
kaks komnoorsoolast (eestlasi on selle küla
piirkonnas ainult 10 prots.). Nõukogusse
waliti ka kaks naisterahvast. Külanõukogu
esimeheks sai wenelane, kirjatoimetajaks
eestlane. Uus nõukogu wastab oma nõue
tele, kes kaitseb õiglaselt talupoegade hu
wisid.

Waliti ka revisjoni kommisjon, kes
waatab nõukogu tööd järele.
Jääb soowida õiglast ja edukat tööd.
Teataja.

Noorte ehitustööliste üldliiduline
nõupidamine
Moikwas lõppes noorte ehitustööliste
üldliiduline nõupidamine. Nõupidamisel
selgus, et ehitustööstuses asub 7.385 ala
ea lift, kelledest 6.915 ametühisuste
liikmed. Alaealiste kaitse on kõrgenenud,
kuid siiski on ta madal ja ulatab 2 prots.
Niisama kasvab alaealiste hulgas töö
puudus. Praegusel korral ulatab tööta
alaealiste arv, võrreldes täieealiste tööta
ehitustööliste arvuga kuni 23 prots.
Nõupidamine wõttis wastu resolutsiooni,
milles ettenähtakse alaealiste aktiivsesse
töösse tõmbamist ametühisustes ja alumis
tes ametühisuste ringides. Erilist tähel
pann otsustati pöörata tõmbamisele amet
ühisuse tööle tüdrukuid ja alaealisi hooaja
töölisi. Edasi otsustas nõupidamine kind
tustada teatud arv kohtasid alaealistele
ehitustöölistele puhkemajades, kurortides,
sanatooriumides. Terwe rida otsusi puu
dutab niisama ehitusnoortööliste olukorra
parandamist.

Eelarwekommisjoni täiskogu
istangult
21. veebruaril awati Kremlis S.N.W.
Liidu kesktäidesaatwa komitee eelarwekom
misjoni täiskogu istang, mis kokkukutsuti
S N. W. Liidu ühise riigi eelarve aru
tamiseks 1924—25 eelarve aasta pääle.
Istang wõttis wastu eelarwekommisjoni
määruse, mis saadeti edasi kinnitamisele
Liidu kesktäidesaatwasse nõukogusse.

Majanduskommisjonid kohaliste
komiteede juures.
Nõukogude kaubandusteenijate ametühi
suse keskkomitee otsustas asutada majan
duskommisjonid kohaliste komiteede juures.
Need kommisjonid saaksid uurima riigi
aparaati ning töötaks läbi küsimusi, kui
das seda tööd tõsta. Majanduskommisso
nide tööle tuleb tõmmata eestkätt asutuste
reatöölisi.

Kiirkiriutajate üidliiduline
konwerents.
1925 aastal märtsikuul kutsutakse kokku
üldliiduline kiirkirjutujate (stenografistide)
konwerents.

Punase söjawäe 7. aastapäew
Ukrainas
Uleukrainaline kesktäidesaatwa komitee
presiidium pööras Ukraina tööliste ja talu
poegade poole üleskutsega Punase sõjamäe
7. aasta puhul. Peeti ära pidulik linna
nõukogu täiskogu istang, millest osa wõt
sid tehaste, wabrikute, parteiliste, nõuko
guliste ja ühiskondl. organisatsioonide ja
Punase wäeosade esitajad.
Maharwamiste ülemmäär Partei
liigetelt,
W. K. P. keskkomitee andis wälja eri
lise juhtkirja liikmetelt liikmemaksu ja
mahaarwamiste kohta.
Nende mahaarwamiste äärmine ülem
määra summa ei tohi tõusta üle 7 prots.
iga kuu tööpaigast.
Raudteetariifi alandamine.
Tariifide komitee otsustas alandada
linnaümbruse raudtee tariifi, kõwa istme
tega wagunis sõiduhinda 40 prots.
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Gda r !
Leningradi teated.

11. PiiHl ffniitgraiii k»t>. lton=

Hoolekandjad hoolealustele.
Punase sõjaväe 7. aastapäevaks assig
neerisid Leningradi ametühisused järgmi
sed summad Balti laevastik ja kub. umet
ühisuse nõukogu nimelisele 20. teritoriaal
diviisi hoolekande ühisusele väljaminekuteks.

Leningradi kub. ametühisuse
nõukogu poolt 2.000 rbl.
Metall ühisus 1.500 „
Kommunaal ühisus .... 600 „
Toidu ja maitseainete ühisus 500 „
Trükitööliste ühisus ... 500 „
Paberitööliste ühisus .. . 200 „
Haigemajade ühisus.> ... 400 „
Ehitustööliste ühisus . . . 700 „
Puutöõliste ühisus .... 300 „
Side ühisus 300 „
Pöhja-Lääne raudtee . . . 500 „
Oktoobri raudtee 500 „
Ulevenemaal. a metühis. obl.
büroo kesknõukogu . . . 500 „
Nõukogu tööliste ühisus . . 1.000 „
Keemia ühisus 500 „
Rahwatoitluse ühisus . . . 100 „
Hariduse ühisus 400 „
Nahatööstuse ühisus . . . 300 „
Tekstiil tööstuse ametühisus 600 „
Transport ühisus .... 400 „
Õmblus tööstuse ühisus . . 150 „
Weetõöliste ühisus .... 300 „
Muurmanni raudtee . . . 2.500 „
Kokku . 12.500 rbl.
Nende summadega tahetakse osalt rahul
dada kaitse all olevate punasewäelaste ja
madruste inimlisi tarvidusi Punase sõja
väe 7. aastapäeva puhul.
Raudtee sõiduhinua körgendamine
Ärapeetud nõupidamisel, millest osa wõt
fid kubermangu täidesaatew komitee, ku
bermangu ametühisuse nõukogu ja kauban
duslikud organisatsioonid, otsustati kewa
dest alates läbiwiia Leningradi piirkonnas
raudtee tariifi tõstmist 110 kilomeetrini Le
ningradi ümbruses. Raudteesöidu pileti
hinda tõstetakse 10 prots. ja Primorski lii
uil 20 protsenti.
UuS tramwai marsruut
Peskovi raioonis (Sowetski prospekt
ja ümbruskaudsed uulitsad), waatamata
suure rahvahulga pääle, ei ole seni tram
vai liini. Wolodarski raiooni täidesaatew
komitee kavatseb käima panna tramwai
liini Teise Sowetski uulitsat mööda kuni
Bakunini ja Kalaschnikowi uulitsani.

lvtmlli atttamiff ui
Täna seisame XI Leningradi kub. kon
werentsi avamise eel, kelle ülesanne on
möödunud tööst kokkuvõtet teha ja uued
sihtjooned ajada ühingu edaspidises töös.
Enne kui läheme XI konverentsi eelseis
wate ülesannete juure, peataksime kokku
wõtt«s tehtud töö juures X konverentsist
tuni siiaajani ja ühingu praeguse koosseisu
juures.
Pääle viimast konverentsi seisis Lenin
gradi organisatsioonil ees löökülesandena,
tõmmata ühingu ridadesse 15 tuhat uut
liiget talupoegade noorte hulgast, eestkätt
palgatöölist, kehvikuid ja keskmise talupoe
gade lapsi, kes oleks kindlaks aluspõhjaks
sideme teostamiseks linna ja küla vabel.
Leningradi organisatsioon täitis selle üles
ande kaheksa kuu jooksul võrra.
Teine ülesanne, mis mitte vähema polii
tilise tähtsusega ei ole, oli vajadus ühin
gut poliitiliselt kindlustada. Selleks oli
tarvis poliitilist kasvatuslikku tööd süven
dada, et ühingu liikmete hulgas parteiliik
mete arvu suurendava. Ka siin olid taga
järjed olemas. Wiimaste kuude jooksul kas
was ühingu ridades tuntavalt parteiliik
mete arw, nii et praegusel korral on ter
vest organisatsiooni koosseisust 22% partei
liikmeid. Kui wõtame ühingu kasvu X
kuni Xl konverentsini, fiis on ühing 50%
võrra kasvanud ja meie võime öelda, et
Leningradi organisatsioon on igapidi tuge
vam kui kunagi enne.
Leningradi organisatsiooni koosseis XI kub.

konverentsil on järgmine:
Üleüldine arw . .' . 74.694 100%
Neist meesterahvaid .59.771 80%
„ naisterahwaid . 14.922 20%
Kandidaatisid . . . 9.396
W.K.P. liikm.jakand. 16.502 22%
Töölisi 45.536 61°/ o
Talupoegi .... 20.381 28,2%
Teenijaio 4 437 \ 10 «<>,
Muid 3.579 J U/ 10
Tähendamata ... 461 0,7%
Kui võtame need üleval toodud andmed
ja vaatleme, fiis näeme, et ühing oma sot-

WtMiiliste imetiShjsilse liikmetelt-tõötMisttle:
Töötatööliste äramärkimine weebuarikuu jooksul sün
nib järgmises korras:
9. märtsil nimed, mis algawad tähe A ja -B.
10. „ . „ „ W, G ja D.
11. . „ » „ „ E,ShIM),S,(3)jaJ
13- „ * K.
14. „ „ „ Lja M.
16- n nn n n N jll O.
17. „ . „ „ „ P. ja R.
IV> n nn n n
20. n n n n n T, U jll F.
21. . „ „ „ „ H.Ts(si), Tsh (?),
Sch (Illi, Stsh.(lll),
E(3),Ju(I0),Ja(ll).
Märkimise juures tuleb tingimata esitada tunnistused
korteriühisuste poolt, mis tõendawad tööpuudust.
Ehitustööliste ansetittstirtsfe preftidium
Kolmapäewal, 25. tveebr s. a. kell 7 õhtul

fiaalse koosseisu poolest küllalt tugev on.
Selle tõenduseks võib võtta partei viimast
parteidiskussiooni. Meie nägime, et Lenin
gradi organisatsioonil oli kindel leninismi
seisukoht, terve ühingu organisatsioon, kui
üks mees ütles, et Lenini nimelisel noorte
ühingul ei ole trotskismiga midagi üdist ja
meie noored leninlased ei saa seda kunagi
lubama, et sm. Lenini õpetust püütakse was
fida Trotski isiku huvide seisukohalt. Mark
fistlik-leninismi õpetus on ainukene
rõhutute võitluse teooria ja ainult selle
lipu all sammuvad komnoorsoolased, käsi
käes kom. parteidega sammub ka selle lipu
all rabvuswaheline proletariaat üleilmse
töörahva revolutsioonile.
-XI konwerents oma eelolevas töös seab
üles uue töökava, aluseks võttes viimase
XXI parteikonverentsi juhtnööre. Esime
sena oleks parteilise kasvatustöö süvenda
mine linnas ja külas. Teiseks omas prak
tilises töös olgu järjekindel ülesanne
tõmmata oma ridadesse 100% tehastes ja
vabrikutest töötavaid noori, samuti ka kü
las palgatöölist, kehvikuid ja paremat osa
keskmise talupoja lastest. Kolmandaks, kui
meie ühingu ridades on praegu 22% par
teilasi, fiis olgu ühingu ülesanne lähemas
tulevikus sette arvu suurendamine, et lin
nas ühingu liikmete hulgas oleks vähemalt
35% parteilasi ja külas 10%. Neljan
daks, töö laste hulgas, viiendaks pu
nases sõjaväes ja punases laevastikus, ja
kuuendaks, töö rahvusvähemuste hulgas,
eestkätt külas, mille pääle Leningradi orga
nisatsioon on viimasel ajal iseäralist tähel
panu pööranud, seda näitab rahwuswähe
muste noorte ringide kasv külas viimaste

Teadaanded»
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäeval, 24 weebr.
kell 1/o9 „KaSsijaht" 3ja 4. waatus.
Kolmapäeval, 25. veebr.
kell 8 .Emake maantee" kõik vaatused.
Wast. inftruttor-vrganisaator.
Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„KapMGHu

Akadeemiline riiklik draama teaater
„Il3rnaHHe öayAHoro õeca*

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater

kuude jooksul.

rtAßaHTropneT"

Olgu terwitatud XI W. L. K. N. Ü. Le
ningradi kub. konwerents ja tema ee! seisew
hiigla töö ja ülesanne noorsoo kaswatuse
alal.
Olgu terwitatud meie waimlik juht, wana
kaardiwäe staap, W. K. P. keskkomitee.
Z. Rammus.

Riiklik suur draamateaatcr
Muusikaline komöödia
„Napau»."
Passash
HenoKopHas"

Wastutaw toimetaja: K Treufetdt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

rTTTTTTTTITI
Oudowas
Eesti Haridusmajas wvtab
„Edast" pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sä"lsamas on müügil poliitilist,
põllumajanduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On
saavamal ka Meel kalendrisid 1925
aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliöpe
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele noo
tistd paljustada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tormis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. Mahkatsile.
rTTTTTTTTTTI

Ita?' Mil. ia fitjnfaatjate niupiÖßmiitt
Edast" toim. ruumides
4) L. T U. L. leivawabrik
Päewakrod:
sm. Rud. Kiljakow
1. „ Edasi" toimetuse aruanne.
5) Õllevabrik „Krasnaja Bawa
ria" - sl. Emilie Kreitsberg.
2. Töölis-kirjasaatjate ülesanded
6) Balti tehas--sm. Jüri Tiivas.
3. Töölis-kirjasaatjate organisee
7) Sheljabowi nim. vabrik
rimise küsimus.
sm- Runge.
4. Jooksvad asjad.
8) Trubotshn. tehas—sm. Jnsler.
Tehas Arsenal"
Osa wötma palutakse kõiki sm. M.9)Kuulbach.
„Edasi" kaastöölisi ja kirjasaat
10) Tehas „Krasnaja Sarja"
jäid, kui ka kõiki seltsimehi, kes sm. K. Polk.
11) Metallitehas—sm. K. RöSmus.
tulewikus ajalehele kaastööd
12)
K Marxi nimeline tehas
tahawad teha.
sm. J. Hariton.
13) Kaubasadam sm. L. Narusk.
Eriti kutsutakse Ümbrikutest ja
tehastest järgmist seltsimehi:
14) Treugolnik-sm.Ed.Hermann
lõ) Woskowi nimeline vabrik
1) Wolodarski nim. vabrik
sm. R. Kärner.
sm. Johannes MSisama,
16) Putiilowi tehas —sm-Jõeäär.
2) Kulakowi nimeline tehas
17) Skorohodi tehas - sm. W.
sm. Martin Sugassepp,
Millbock.
3) TehaS.KraSnogwardejets"
Mitte hiljaks jääda.
m. Theodor Rafik,

KirjaVastused.
Sm. Kepmann, Luugas. Teie .Wastust"
tuli õige palju kärpida. Tahes vm taht
mata tuli „Edasi" ruumi kalliks pidada.
Gimmit, siin. See raharaiskamise prot
sess on tähtsuseta. Ei tarvita. Wmb olla
saate midagi kirjutada eestlaste elust
on side Eesti asundustega jne.
G W., Koschki asundus. Kõik Teie sö
numed on ilmunud. Mõned sõnumid sei
samad mõne päeva seepärast, et on palju
materjaali ees.
Sm. Walge, Opaarinost. Teie ülevaade
asunduse elu kohta ilmub varsti.
Endine nurmekundlane, Harkovis.
Nurmekunde kooperatiivist on juba ilmu
nud pikemad kirjeldused. Seepärast jääb
Teie märkus tarvitamata.
Hiiglane, Kuusiku asunduses, PõhjaDüüna kub. Kirjutage edasi. Lühidalt ja
arusaadavalt ainult paberi ühele poolele.
„Estoonia karskuse seltsi jootkonna
esimees." Teie kirjeldusel, kus ainult oma
asunduse joomist puudutate pole meie lehes
üldist tähtsust. Küsitage sarnaseid küsimusi
kohalikus seinalehes. Kui ei ole seinalehte
organiseerige. Saatke sõnumid muust
teie asunduse elust, kuid lühidalt ja selgelt.

Luuga kreisis ja ümbruskonnas
Wõtab »,Gdnst" Pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. R Koowits.

Eesti Kirjastuse Ühisuse

Kalender

—= 1935 a. =—
koigi tarwiliknmate kalendri teadete ja
markidega.
Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese
warjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. Wanad täht
päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päetva
pikkus. Näpunäited ja tarwilikud teated põllumeestele.
Meetrisüsteem. Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender.
Jahikalender- Eesti keskasutuste adressid. Riiklikkude kesk
asutuste adressid jne.

Sitt» 15 Kop. ..
Eesti Kirjastuse Ühisus,
Leningrad, Fontanka 27

luwttki haigemaja ni)^87"!tftst,
lef. 180-52. Wastuwõtm. kõikides spets,

BW lljMllses,
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab .Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merina.
Lopuhinka postijaamas.

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

'Ä Zlamatel met.
mw"° Mi, Sü tripper

MiWaja^SS
lörke-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. S

kuni öh. k.9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

1

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

hamb. Arstide kutsum. kodu.

N. Mtk-iiiMtMi
H. R. Witkun - Kolpakowa uuendas
waswwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, naistehaigu

seo. Kella 10. homm. kum kella 7 öht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

Tanorpatpia KoMHHitpa, rocyjapcTßeaHoe «SA., EKaTepHßrtxpcKHinp, 87. JleaiHrpaAeKai ryöaa-r Jä 3933.

" nr. 2.25-Ottobri
prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu.
wöte iaa päew kella 9—12 h,n. a kella

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arStimisabinöud.

MisWiaWtlSß
Snguorgaanide igakülgne arstimine.

