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Side rahwusmähemustega Köwened.

Greck-Argi konflikt.
Türgimaa lükkab Rahwasteltidu
wahelesegamise tagasi.
Athenasi, 22. weebr. Greeka lehed
teatawad Türgi allikate järele, et türklased

aaiieaalastsöii>ustS.R.W.Biit«
Londonist, 23. weebr. „Daily Te
legraph" (konserwaatorite häälekandja) trü

kawatsewad Konstantinoopolist wälja saata

kib ära laialised wäljawõtted aruandest,
mida andis S. N. M. Liidus käinud

ka Greeka sinodi liikmeid.
Ajalehed teatawad weel Türgi walitsuse

ametühisuse saatkond. Ajaleht sai aruande
salajaste teede kaudu.

äraütlemisest Vastata Greeka Viimase mär

gukirja pääle patriarki Väljasaatmisest ja
Türgi äraütlemisest Rahwasteliitu kutsuda

Aruanne annab hääd pilti S. N. W.
Liidu kõigi oblastite ühiskondlikust elust

patriarki küsimuse lahendamiseks.

ja lõpeb järgmise kokkuwõttega:

„S. N. W. Liit on tugew ja kõikumata
riik. Päämised põhimõtted, mille pääle on
asutatud wõim, on 1) riiklik sotsialism,
mida toetawad töölised ja määratu ena
mus talurahwast; 2) söderatiiwne ehitus
wiis, mis Võimaldab küllaldast Vabadust
tõulistele wähemustele,täieliku ususalliwuse

juures. Riiklik aparaat kuigi erineb radi
kaalselt teistest riikidest, töötab hästi ja
tema abil walitsus mitte üksi ei täida omi
ülesandeid paremini kui warem kunagi
Wenemaal, kuid tegi ja jatkab edasi tege
mast sarnast tööd, millises wanad riiklikud
süsteemid äpardasid ja äpardawad edasi.
Need walitsuse hääd töo tagajärjed lepi
tasid kõiki, wälja arwatud tähtsuseta Vähe
mus, kellel teistel maadel tähtsad
lised wabadused.

Wastasrinna õiguste ilmajätmine ei
kutsu esile Vastuhakkamist selle tõttu, et
osalt need õigused on ümberwahetatud
teiste õiguste wastu, millel enam tähtsam
tähendus nõukoguwõimu lingimistes, osalt

ka selle tõttu, et hilja aegu tagasi algas
liikumine nende osade järk-järgulise tagasi
andmise kasuks".

Edasi iseloomustab aruanne Punast
wäge kui esimest distsiplineeritud ja wälja
õpetatud jõudu, mis loodud töölisklassi

Itaalia ei tunnista Wes
saraabiat Wumeenia
omaks.
Sm. Kalinin Kesk-Aasia Vabariigis. Sm. Kalinin sõitis Kesk-Aafiasse, et kui S. N. W.

Liidu kesktäidesaatwa komitee esitaja osa wütta Uleusbekistani-turkmenistani nõukogude
kongressist ja samuti kui W. K. P keskkomitee esitaja uute Vabariikide partei kongressist.

MikW-ZWNi Irpiip kiNilmise rrl.
Toki ost, 23. weebr. Rõukogude-Jaapaui lepingu kinnitamise teadet S.R.W.
Liidu kesktäidesaatwa komitee poolt wõeti siinsetes ametlikkudes ringkondades suure
rõõmuga wastu. Selles, etnõukoguwalitsus kinnitas lepingu enne Jaapani walitsust,
nähakse siin sõpruse ja usalduse awaldamise tunnismärke Nõukogude Wenemaa poolt.
Nõnkogu-Jaapani lepingu kinnitamist Jaapani walitsuse poolt oodatakse siin
mitte hiljem neljapäewa, .26. weebrnari, sest 55. weebr. on salanõukogu täisistang.

Roomast, 22. weebr. Itaalia fascis
tide partei, mis Itaalias wõimul, teatab
oma lehtedes, et Itaalia hoiab tagasi Bes
saraabiat Rumeeniale tunnistamast. „Mis
Põhjus oleks meil nõus olla Rumeenia
nõudmisega?" küsiwad Itaalia fascistid.
„Rumeenia ei awa oma turgusid meie töös
tusele, waid Inglis- ja Prantsusmaale.
Kui Itaalia oma nõusolekut awaldab Bes
saraabia haaramisele Rumeenia poolt, siis
ei ole temal sellest mingit tulu. Sellega
Võib Itaalia enese wastu ainult waenu
likkust esile kutsuda Nõukogude Liidu poolt".

Õnnetus maaalusel raudteel.
Inglismaa seab Rumeeniat sõjariistu.
Londonist, 23. weebr. Autoriteetsetest allikatest teatatatakse, et Shefieldi
tehastes walmistatakse kiires korras Rumeenia jaoks tanke.

wõimu kaitseks. Aruandes kõneldakse: „Pu

Rew-A o r g i st, 23. weebr. õäkilise
elektritraatide rikkemineku tagajärjel maa
alusel raudteel, kustusid tunnelis kõik tuled.

Reisijate keskel tõusis suur kabuhirm, kus
said 60 inimest haawata. Mõned said ras
keid haawu ja surid.

Wanal seisukohal.

Mõisnikkude terror Bulgaarias.
Miinist, 23. weebr. Kogu Bulgaa
rias möllab arreteerimiste palawik edasi.
Warnas arreteeriti linna nõukogusse woli
tud kommunistid Milew ja Koltshew, keda
pääle arreteerimist wiidi Sofiasse. Sofias

ka oma Vastutust".
Rahwa terwishoiu elumajade ja wan

Londonist, 23. weebr. Cenworty päris parlamendis, missugune on walitsuse
seisukoht lahendamata küsimustes, milles lähewad Inglise ja uõukoguwalitsus lahku
ja kas ei ütle wälisasjade minister, millal määratakse saadik Moskwa, sest juba
p alsudel riikidel on omad saadikud Moskwas.
Wastates Eenwortyle seletas Camberlain, et temal ei ole midagi sellele
juure lisada, mida ta sügisel oma kõnes ütles. Praegustes tingimustes walitsus ei
kawatse Moskwa saadikut määrata. Edasi ütles ta, et ta juba sügisel rõhutas, et
praegustes tingimustes ta ei näe wõimalikuks wõlta tarwitusele mingid uusi sam
musid. „Kuid, lõpetas ta, meie jälgime piinlikult seisukorda ja peame kinni

gikodade küsimuses, näidatakse aruandes,

sündmusliku käigust.".

nases wäes pole karistusi, antakse hari
dust ja arendatakse arusaamist ja inimsust.

Punawäelaste poole pööratakse, mitte isa
maaliste üleskutsetega, waid töölisklassi
solidaarsuse üleskutsetega".

Aruande punkt töötingimiste kohta,
kriipsutab alla, et walitsew töölisteklass,
kes teostab oma õigusi, hakkab aru saama

et siin on S. N. M. Liidus saawutatud
nähtawaid tagajärgi. „Mitmes kohas juba
nüüd on jõutud Euroopa tasapinnale."
Edasi puudutab aruanne tööpalga ja töö
liste õiguse juures, kusjuures kiidab nais
terahwaste olukorda S. N. W. Liidus.
Enam huwitawam koht aruandes on
igatahes see, mis puudutab nõukogude
süsteemi, milles saatkond teatab, et tema
arwamise järele: „nõukogude esituste süs
teem ja konstitutsiooniline kodanliste õi
guste skeem, olles kaugel antidemokraatlik

kusest, selle sõna laiemas mõttes, anna
wad üksikule isikule mitmes suhtes enam reaal

semaid ja otstarbekohasemaid wõimalusi
osa wõtta ühiskondlikust elust, kui parla
mendi parteiline wõim. Teistel aladel on
sarnane osawõtm ne ühiskondlikust elust
karmilt piiratud".
Wiimane lause peab silmas pääasjali
kult ajakirjandust, ühenduses sellega kõnel

dakse ettekandes, et S. N. W. Liidus
puudub Vastasrinna ajakirjandus, kom
parteile kallaletungimist ei lubata, kuid
lubatakse täiesti laia kriitikat, mis Võtab
tihtipääle laialise waieluse kuju sotstaal
sete ja majanduslikkude küsimuste kohta.

Iga päew mõistawad kohtud waljuid ka
ristust töölistele, keda süütistatakse läinud
aasta ülestõusust osawõtmises. Kommunist
liku saadiku Maksimowi kohtuprotsessi ajal

wiskasid fascistid nõmmi tema kaitsjate
Saksamaa kominisjoni asi.
Leipzigist, 23. weebr. Kestab edasi kohtualuse Margist ülekuulamine. Ta
audis seletusi terroristide grupi" tegewusest, mida Saksamaa walitsus nimetab
„Tshe-kaaks". Margis teatab, et 80 prots. nende gruppide liikmetest olid politsei
agendid ja prowokäatorid. Terroristlikkudel gruppidel ei olnud pääle otsuse wastu
wötmist tõsisemat soowi neid teostada.

korteri.

Et raskendada tööliste lehtede wäljaand
mist, arreteeritakse nende toimetajaid ilma

ühegi põhjuseta. Nii arreteeriti neil päe
wil Sofias „Naschi dni" toimetaja.
Walitsuse terror leiab tuge sotsiaaldemo
kraatidelt, kes ütlesid ära amnestiaseaduse

eelnõule allakirjutamast, mida panid par
Söekaewaja miijonääriks.
New-lorgist, 23. weebr. Amee
rika söckaewaja Karson wõitis protsessi
nõudmises, mida tema ette pani suure
akisionäär-ühisusele ilma tema lubata

Sõjaseisukord Bulgaarias.
Miinist, 23. weebr. Bulgaaria wa
litsus otsustas wäljakuulutada sõjaseisu
korda kõigis piiriäärsetes prowintsi lin

nades.

tema ülesleiduse kasutamises. Söekaewajale

mõisteti ligi 13 miljoni dollarit.
Mererööwlid laewa kallale
tunginud.
Pariisi st, 23. weebr. Mitte kaugel
Donkongist tungisid Hiina mererööwlid
Portugaalia laewa „Dorola" kallale, kus
juures nende poolt surmati 39 inimest,
40 reisijat hukkusid merde.

Töötatööliste arw Inglismaal
kaswav.
Londonist, 23. weebr. 9. weebr.
oli Inglismaal registreeritud 1.243.000
töötatöölist, 4.713 rohkem kui möödunud
nädalal ja 54.327 inim. rohkem kui mi
newa aasta samal ajal.

arreteeriti töötatöölistele abiandmise büroo
sekrctäär.

Raditshi wabastamise katse.
W ii n i st, 23. weebr. Walitsuse ametlik
leht „Aeg" teatab, et mitmed Raditshi söb
rad Sagrebis otsustasid läbiwiia wangi
majale pääletungimist, milles kinni hoitakse
Raditshi, et teda wabastada. Politsei sai sel

lest teada ning wangimaja walwet suuren
dati nii seesmiselt kui ka wälimiselt, nöndq

et wabastamine ei wvinud korda minna.
Ajaleht teeb lisanduse, et Vabatahtlikud,
kes walwawad Raditshi tema kambris, tea

lamendis ette talupoegade liit ja kommunis
tid, maatamata sellest, et isegi mõned kodan
likud saadikud sellele seaduse eelnõule alla
kirjutasid.

Walge terror kommunismi
wastu.
Toki ost, 22. weebr. Jaapani parla
mendis arutati seaduse kawa riigi julge
oleku kohta. Isikud, kes süüdlased organi
seerimises ehk salajaste ühisustega sideme

pidamises, kellede teguwiis on juhitud wa
litsema riigikorra mustu, karistatakse 10
aastase sunnitööga. Siseasjade minister
näitas selle pääle, et sarnase kawa wälja
andmine on Väljakutsutud kommunismi sü
wenemise pärast tööliste keskel.

da saades tema wabastamise katsetest, tea

Türgimaa walitsufe kriisi
lawel.
Konstantiu o o p o l i i st , 23.
weebr. Eila peeti tähtsat nõupidamist
Kemal-pascha ja Jsmed-pascha wahel. Ette

nähtalse walitsuse kriisi, mis wälja kutsu
tud Greeka-Türgi konfliktiga.

tasid, et kui Raditshi sõpradel oleks läinud
korda pääseda wangimajasse, siis oleksid
nad ainult Raditshi surnukeha eest leidnud.

Peremees sõitis kohale.
Tallinnast, 24. weebr. Tallinna jöu
dis Rahwasteliidu pääsekretäär Drou

mond.

Inglise söjainstrnktor Soome
maale.
Londonist, 22. weebr. Soome wa
litsus pööras Inglismaa poole palwega
komandeerida Soomemaale üht kõrgemat
Inglise ohwitseri Soome õhulaewastiku
organiseerimiseks.
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dus, vaid meie konwerents on ka esimene
Tahtis aastapaew.
Üheks kõige tähtsamaks nõukoguwalit
suse saavutuseks majanduslikul alal on
ilmkahtlemata rahanduse reformi läbi
wiimine, kindla rahaüksuse maksmapane
mine. Nüüd on möödunud sellest ajast
aasta, kui astuti lõpulik samm langewa
wäärtusega nõukogu raha väljalaskmise
lõpetamisele, mil hakati tsherwontsi.
kõrval .wälja laskma kindla wäärtusega
riigi kassatähti ja metallraha.
Kogu Wenemaa majandus kannatas
langewa wäärtusega raha all umbes
künime aastat. Imperialistliku sõja al
gusest, 1914 a. sügisest, kui hakkas rah
wamajanduse lagunemine pääle, pääses
maksma langev valuuta. Kui aga ma
jauduslik seisukord hakkas 'paranema,
wöis mõtelda juba rahanduse süsteemi
kordaseadmise pääle. 1922 a. sügisel lasti
wälja pralellwaluuta tsherwontsid, mil
lel oli kindel wäärtus. Nüüd käisid kõr
vuti kindel ja langev valuuta.
Kuid mida kindlama aluse omandas
majandus, mida rohkem '.tõusis suur- ja
põllutööstus, seda soodsamaks kujunes
pind kindla wäärtusega raha maksma
panemiseks. Suurenes tarwidus raha
järele. Riigi sissetulekud suurenesid ja
nõnda kadus tarwidus katta wäljamine
kuid paberiraha väljalaskmise abil. Ja
1924 a. algul tekkisid juba sarnased
tingimused kindla valuuta maksmapane
iniseks, ning „soweti rahale" kuulutati
kadu ja mõne kuu pärast kadus wiimane
nõukogu raha ümberwoolust. Sellega
lõppes rahanduse reformi läbiviimine.
Kindla waluuta maksmapääsemine on
tähtsaks teguriks rahwamajanduse jalule
seadmises. Kindla wäärtusega raha juu
res wõib iga ettevõte oma tööd plaani
kindlalt korraldada. Temaga wõis riik
üle minna lindlale eelarvele. Talupoja
majapidamisel ei tulnud enam kannatada
raha väärtuse langemise all. Töölisele
oli kindlustatud teatud tööpalk.
Kindla waluuta juures on nõukogu
valitsusel võimalik korraldada majan
duslikku elu hindade reguleerimise abil,
juhtides teda sarnaselt, et oleks täielik
kokkukõla üksikute majanduslikkude alade
wahel, ükski majanduslik ala ei kanna
taks teiste kulul. Seda pildistab kõige
paremini nõukoguwalitsuse tegewuses
suur- ja põllutööstuse hindade reguleeri

Wliste kultmjiilkm SUiistt ffimenr
ttnbrrmonp Komlkilts.
Mis on tehtud kultuurhoole
kandjate poolt.
Sm. Naumowi ettekanne.

hoolealuseid valdasid üldse 66. Kuid 15. weeb

Weel varemalt, enne meie kultuursideme
ühisuse tekkimist, püüdsid töölised mitmes

Niisama on meie kubermangu hoole all
Stalingradi kubermang. Raioonid anna
wad selleks omaltpoolt iga kuu umbes
50.000 rubla. Korralikult maksame tasu
iga kuu 50 lugemistoa juhatajale. Iga kuu
kulutame igast raioonist 5000 rubla aja
lehtede ja ajakirjade tellimise ja saatmise

paigas teha seda üksikult, mida nüüd üht
selt teeme. Alguses tuli kobada, ükski ei
oskanud õiget tööviisi leida. MoskwaNarwa raioonil läks korda viimaks wälja
pääseda õigetele tööviisidele. Tema järele
joondusid teised raioonid. Jgalpool ühisus
tes maksab vabatahtlikkuse põhimõte. 15.wecb

ruariks oli meil: 350.198 ühisuse liiget
928 kohalikus osakonnas, s. t. ligi 1000 or
ganisatsiooni. Ja mis kõige kallim, meil
on kuni 10.000 aktiivset töölist.
Arvud näitavad, kuivõrd õigelt sai wõe
tud tööliin Leningradi tööliste poolt selles
töös. Läinud aastal maikuus oli meil

ruaril on meil 127 hoolealust, kaunis suurt
valda. Pääle selle on 30 hoolealust valda
Põhja-Lääne oblasti teistes kubermangudes.

pääle hoolealustele küladele.

sellesarnane konverents kogu ilmas.

Tööliste knltuursideme ühisuste
liit.
Sm. Sarkise ettekanne.
Leningradi tööliste teenuseks kõneleb
sm. Sarkis tuleb lugeda seda, et nemad
oskasid ülcs leida kõige paremad tööliste
organiseerimise vormid küla toetamises.
Tarwitades neid vorme, võime saawutada
suuri tagajärgi talurahva kuultuurilise ja
majandusliku tasapinna tõstmises. Meie
ülesanne seisab selles, et neid vorme paran.

dada, viia sisse teatud kogemuste varal
saadud parandused.

Käesolev konwerents peab andma meile
siin Leningradis Leningradi töö
lis t e kultuursideme ühisuste
liid u. Kubermangu ja linna ühisused

Selle aja sees on remonteeritud ja korda
seatud 60 lugemistuba, millede hulgas elekt

saaksid ühinema cblastilistesse ühisustesse,

rofitseeriti 10 lugemistuba. Remonti tehti
40 koolimajas. Kolmes kreisis anti rahalist

ja küla kultuursideme ühisustesse.

abi talupoegade majade organiseerimiseks.

Anti abi noorsoo koolidele. Saadeti kir
jandust õpetajatele. Mitmes paigas asuvat
17 poliitkirjaoskuse kooli peetakse üleval
meie ühisuste poolt. Loodi meie kreisides
16 käsitöö- ga õmblusekooli. Meie ühisuse
arwel peetakse ülevat praegu 8 talunaist?
organisaatorit ja 17 pioneeride juhatajat.
Organiseerisime üle 1000 talupoja külas

wabariiklistesse ja lõpuks üldliidulisse linna
Sm. Sarkis peatab selle juures, kuidas
juhitakse ühisust ja tema kohalist orgaane.
Ta tähendab, et ühisuse sees ei wõi olla
mingisuguseid organisatsioone, pääle ühest
kohast pärit olevate isikute organisatsioonide.

Mitte vähe vaeva pole selleks ära kulu
tatud, et organiseerida ühisuse rüpes kom
noorsoo, tööliste kirjasaatjate, amctühisus
laste, naistööliste j. t. sektsioone. Kuid
siiski sarnased sektsioonid ei anna mingisu
gust kasu, nad toovad kahju. Siit ci spa
igatahes järeldada seda, et meie ei tööta
enam komnoorsoo, tööliste kirjasaatjate,
talunaiste jne. hulgas.

aasta jooksul on tõusnud üldine ring
woolus olew rahamass ' üle saja prot
sendi. 11. weebruaril 1924 a. oli käimas
tsherwontse ja riigikassa waluutat 329 käigu Leningradi.
Käesoleval ajal sõitsid 200 töölist, kul
miljoni rubla väärtuses, 11. weebruaril
1925 a. aga juba 724 miljoni rbl. suu tuurfideme ühisuse liiget, küladesse laiali,
ruses. See rahamass kaswas pääasjali et osa wõtta külanõukogude valimistest ja
Ühest kohast päritolevate isikute sektsiooni
kult riigikassa walunta (kassatähtede, aidata talupoegadele luua nõukoguwolitsuse
organiseerime tingimata. „Küla ühenduse
hõbe- ja waskraha) arwel. Tsherwontse alamorgaane.
Mitmed tehased organiseerisid kaunis ti kommisjonid" tekkisid loodusjõuliselt ja
oli käimas: 11. weebr. 1924 a. 267,1
miljoni rbl., aasta hiljem 371.7 miljoni hedad sidemed hoolealuste külade koopera õigustasid täielikult oma ctstarbct. Ühisus
rbl. Riigikassa walunta wäärtus tõusis tuvidega. Mõned teised organiseerisid laenu ja kommisjonid kaks ise asja. Nad
aitavad üksteist, annavad nõu, kuidas töö
sama aja jooksul 62,0 miljoni rbl. päält punkte ja arstiabi kohte.
Sideme hoogtöö nädalal viisime läbi tada. Nende kommisjonide kaudu juhib
352,2 miljoni rublani.
Kuid waatamata wäljalastud raha 800 ettekannet töölisklassi ülesannete kohta ühisus tööd külades, kokkukõlas partei, nõu
massi suurenemise pääle, rubla wäärtus külas. Tehased toetasid meid sel nädalal kogu orgaanid*ega, komnoorsooga jne.
Põhikirja küsimus on suure tähtsusega.
ei langenud. Seda näitab kõige paremini saadustega 200.000 rubla wäärtuses.
Tõmbasime ühisuse ridadesse sajad tuhan
see asjaolu, et rubla kurs kcige kindlama
Ma arvan, et põhikirja peame ära kinni
tama järgmisel konverentsil, kui meie oleme
rahaüksuse Ameerika dollari suhtes, deid töölist ja kodanikke.
Kubermangu kultuursideme kommisjoni jõudnud juba proovida neid uusi põhialu
ei langenud. Enne 1. märtsi 1924 a.
maksis dollar üle kahe rubla. Pääle selle töö püüdis kergendada raiooni osakondade seid, mida praegu vastu võtame.
on dollari hind kogu aeg olnud Moskwa tööd kohtadel. Meie ülesanne on praegu,
Resolutsioon.
kindlustada saadud seisukohti. Edaspidi on
börsel muutmatult 1 rbl. 94,5 kop.
Konwerents
otsustab ühendada kõik raiooni
Meie kindel walunta läks juba läbi vaja parandada ja täiendada meie kul
ja
kreisi
ühisused
ühiseks Leningradi tööliste
tuuralist
abiandmist.
Maja
on
need
väheaastasest katsumise 'ajajärgust. See on
küllalt pikk ajajärk, et ära näidata, et I sed kogemused, mida meie saavutanud küla linna ja küla kultuursideme ühisuste lii
rahanduse reform on täitsa õnnestanud. toetamisel tema majanduse arendamises, duks. Konwerents tunnistab õigeks kuber
mine.
Ta edaspidist kordaminekut kindlustab kindlustada ja wormeerida.
mangu kommisjoni otsused Leningradi ku
Meie konwerents ei ole mitte esimene bermangu piiridest järkjärguliselt wälja
Et rahanduse reform on täitsa õnnes S. N. W. Liidu rahwamajanduse wahet
kubermangu konverents kogu S. N. W Lii- minna, luues hoolealuse territooriumi suutanud, tõendab wiimane aasta. Wiimase pidamata tõus.
Selleks enese lühikeseks elueaks õhu

telgi tagant.

põhitähe järele, et masside tähelpanu kõr

ei olnud mitte rahvusetundest olenew, mis
olla nüüd nurgakiwiks saanud, waid siin
peitusid rahwuslise koore all mõnel „era

wale juhtida poliitilistest küsimustest.

konnal" hoopis ainelised põhjused, et mitte

nimetatud ..sotsialistidega", praeguste kontr

G. Zt.
Walge Eesti ajakirjanduses õhutakse
järjekindlalt rahwuslust, tarwitades me
toodi kui kommunismi wastu wõitluse
abinõud, mis iseäranis pääle 1. detsembri
sündmusi rahwuslise hullustuseni on muu

Et töörahwa tapmine walges Eestis ka
Nõukogude Liidus elawat Eesti töörahwast
lähidelt puudutab, siis on tarwiline pea
tada Eesti walge walitsuse üksikute pööre

rewolutsionääridega Martowi ja Ko, et

Selle hullustuse tagajärjel on kodanlus
riigikeses" seitsme aasta
wältel niikaugele jõudnud, et kõik tööliste
organisatsioonid on suudetud juba seadus
andlisel seadust tunnistada.
Niisugune „riigikaitse" paragraaf on nüüd
riigikogus lõpulikult wastu wõetud. See
ennekuulmata üleilmne rekord oli Pätsi
ja Ko eelnõuna juba 1918 a.
asutawakogu walimistest olemas, kuid siis
ei wõidud weel niisuguse kuulmata eel
nõuga awalikult esineda, kuid telgi taga
oli salajane tegutsemine selleks käimas

graafi tööliste organisatsioonide lõpu
list kägistamist, järjekindlalt ette walmis
tati, milline fakt nüüd seitsme aasta pä

soodsat juhust mööda minna lasta.
Eesti kodanluse nurgakiwi ei ole mitte
rahwusline aade, waid Eesti töörahwa
ilmsüütalt ärawalatud weri, mida wõimal
das iseseiswuslastele Lääne-Euroopa ko
danluse poliitika ajutine tarwidus. Kuid
selle walge terrori pääle waatamata suu
dab kodanlus ainult ajutiselt püsida. Eesti
töörahwa weri ei ole ilmaaegu valatud—
weel lühike aeg ja Eesti kodanlus wariseb

Muda Eesti kodanluse

tunud.

täies hoos.

Z Seitsmeaastase töö jä
rele on seda eelnõu saadud demokraatliku
riigikese seaduseks wormida.

See töörahwa tapmine Eestis, rahwus
liku hullustuse maske all, wõtab wiimasel
ajal ikka rohkem maad, sest puuduwad
wõimalused teisiti mõtelda. Sunnitakse
timukatega kaasa tegema ka neid, kes sü
dames wihkawad kodanluse weretööd.
Püütakse punast hädaohtu juurtega häwi
tada, kuid seda ei taha kodanlus aru saada,

et sellega just hädaohtu kaswatakse ja nii
sugusest demokraatlikust korrast kaswab
witetsus järjest! suuremaks. Politseiliste
abinõudega wõib ainult ajutiselt tagajärgi
saawutada, kuid punase hädaohu põhjus
peitub kodanluse walitsemise süsteemis,
mis kaob ainult kodanluse enese häwine
misega.

takse alatasa rahwuslust kodanluse tarkuse

silmapilkude juures, mis üldise kokkuwõtte

pildistuseks on tarwiline, mis näitab, kui
das juba algusest pääle seda seaduse para

rast meie ees seisab.

Eesti, kodanlus on leidnud pääle esimest

detsembrit „tuliuue" wõitluse abinõu, kui
das kergelt ja mõjuwalt walmis saada
oma surmahaigusega. Üpris ilus aade!
Toome ta siin sõnasõnalt ajakirjast „Sõ
dur" nr. 51—52, 22. dets. 1924 a.
„Rahwusline aade, kui meie sõjawäe kas
watuse alus", lhk. 6.
„Tugew rahwustunne peab olema meie
kindlamaks sidewaineks, kitiks, mis liidab
Wäikese miljonilise rahwa üheks terwikuks,

mis ei puruneks wätishädaohu haamri all.
Meie riitlise iseseisvuse teostamiseks mõ
jus kaasa ajalooliselt soodne silmapilk.
Kuid see soodne juhus oleks ka ainult
juhuseks jäänud, kui ei oleks olnud juba
ajalooliselt õhutatud rahwustunnct, mis oli
tugewamaks nurgakiwiks meie sõjawäe
loomisel ja riigi rajamisel".
Weidi allpool loeme edasi:
„Meie peame temale (kommunistidele—

E. R.) wastu seadma oma kaitsewäe ja
terwe rahwa, mis kaswatud rahwuslise
aate ja rahwuslise iseolemise ideedel".

Heitame Lühikese pilgu iseseiswuslaste
telgi taha, siis näeme, et see soodne juhus,
nagu nad ise riigikese tekkimist nimetawad,

omale kaewatud hauda.

Waatame siis lähemalt, kuidas tuli see
soodne juhus ja kuidas ei jäänud see ai
nult juhuseks.
Pärast weebruari rewolutsiooni, kus esi
mene kodanlaste katse luua Eestis rah
wuslist maanõukogu kui ajutist walitsuse
orgaani, sai Tallinna tööliste poolt 28.
now. 1917 a. laialiaetud. Sellest ajast
algab kodanlaste põrandaalune tegewus,
katsudes oma wõimuhaaramise tööd salaja
jatkata. Lahkuda wõimu juurest, mis käega

katsuda, oli neil ütlemata walus.
Moodustati kohe eriline mitte legaalne
kolleegium Dr. Raamotiga eesotsas, kes
pidi salaja laialiaetud maanõukogu wõi
muhaaramise poliitikat jatkama, niikaua kui
awalikult tegutseda ei saanud.

Et wõimu maksku mis maksab tööliste
talupoegade ja soldatite saadikute nõukogu
käest parajal ajal oma käite haarata, milleks

jäi üksainus tee üle liitlaste armu
püüle loota, siis otsustas ..kolleegium" ka
kõik omad jõud selle wiimase tee wälja
mangumiseks ära kasutada, olgugi et sääl
juures alatut äraandmise poliitikat wõimul
olewa Nõukogude wastu tuli jatkata. Sünd
mused arenesid imekiirusega. Tarwis oli
selleks, et mitte wõimust ilma jääda, ruttu
tegutseda. Selleks mobiliseeriti kõik neli

läbikukkunud asutawakogu saadikut: Poska,

Tõnisson, Seljamaa ja Wilms, kes pidid
Prtrogradis õune katsuma Wene nõnda
wäljasahkerdada enne Saksa okkupatsiooni,

mis iga päew oodata, nõusolekut iseseis
wusele, et siis sellega omale wähegi „juu
riidilist" alust saada liitlaste ees protes
teerimiseks Saksa okkupatsiooni wastu.

Saksamaa wõimu laienemine okkupatsi
ooui näo! tähendas seekord ilmasõja pi
kale wenimist, mille rutuline lõpetamine
on aga liitlaste elu küsimus. See oli Eesti
kodanlusele juhuseks ligineda liitlastele, et
neilt omale wõimu manguda.
Kuid pinna nagu põ
randaalused seda ise nimetasid, „sotsialisti"

Martowi ja Ko juures ebaõnnestas täiesti.
Lontis päädega tulid Poska ja Seljamaa
Petrogradis asuwa Marrowi juurest tagasi.
Mitmetunnilise waidlemise pääle olla M.
awalikult ütelnud: „Jseseiswuse kohtastuleb

äraootew seisukoht wõtta, kuna Saksa ok
kupatsioon peab wastu wöerama Wene
kubermanguna"! Teisiti ei wõinud see
wõimuwaritseja Põhjawajunud sotsialist
ütelda, sest oli temal enesel samasugune
äraootaw seisukoht, et ise ükskord weepin
nale tõusta.
Et esimene diplomaatia õnnetult lõppes,
siis otsiti saadikutele keeleteadlaste reser
vist-lisa. Mehed, kes pidid isamaa pala
wikku põdevat „erakonda" päästma, olid

Pup ja Wirgo, kelledele kategooriline üles
anne tehti ühes Seljamaaga koputada
alandlikult Petrogradis asuwate Inglise,
Prantsuse ja Ameerika saadikute südame
pihta, katsudes wõimalikult suuremalt neile

ette maalida hirmust kommunismi tonti ja
näidata seda, et Eesti tahab kõigest .jõust
Saksa riigi wõimu laienemist takistada.
(Järgneb)

Kesknädalal. 25. Veebruaril 1925 a. Ät. 46
ruse, olewate aineliste jõudude ja abinõude

kohaselt. Eriti kriipsutab konwerents alla,
et Leningradi senine töö hoolekandmises
küla üle, leiab elawat Vastukõla talupoja
massis ja äratab isetegevust.

Konwerents konstateerib terwe rida fiu
kaid saavutusi Leningradi sideme ühisuse
töös, kuid käsikäes sellega kutsub üles kõiki
meie organisatsioone enam põhjalikumalt ja

süstemaatlikumalt asuda sm. Lenini juht
mõtete elustamisele linna ja küla vahelise
vastolu kaotamiseks.

ZiirjckrW iiltsanileil Puaase sösmiie kinillustust alal.

Mustamere sadamate järel
uurimine.
Odessast teatatakse, siia jõudis kohale
meretranspordi kommisjon, les uurimise
tööd teeb Musta- ja Asowimere aurulae
wastikus, silmas pidades tema määratut
rahasummade puudujääke. Edasi otsustab
kommisjon küsimuse, kuidas ühte liita rii
giaurulaewastikku„Dobros!otiga". Sel ots
tarbel sõidab kommisjon Mustamere sada
matesse järeluurimistele. Nii on juba sel
gunud, et arwamisel, nagu oleks Odessa
sadam kaotanud oma tähtsuse, on ekslik.
Sisse- ja wäljaweo suhtes mängiwad suurt
osa Mustal merel ja saamad edasi mängi
ma Odessa, Nikolajewi ja Batumi sada
mad.

Uus määrus tööbörsede kohta.
S. R. W. Liidu töökommissariaat kin
nitas uue määruse tööbörsede kohta.

Tööbörside ülesandeks on kaasa aidata
töötatöölistele töö muretsemises ja tööle
wõtjale kaasa aidata tööjõu walimises.
2). Tööbörse, kui wahemehe tarmitamine

töötatööliste ja ettewõtjate wahel, kannab
wabatahtlikku iseloomu. Mitte milgil kom
bel ei wõi siin torwitada sunnia?inõusid.
{§ 3). Tööbörse ei warusta sarnaseid et
tewõlteid ja asutusi tööjõuga, milledes on
esile tulnud konfliktid tööliste ja ettewõt
jäte wahel (§ 4). Börse wahemehe osa
tarmitamine on maksuta niihästi töötatööUstele kui tööandjatele. Tööandja maksab
ainult siis tasu, kui wahemehe kohuseid
täitew orgaan täidab üksikute majandus
orgaanide wolitusi tööjõu palkamise ja ko
haletoimetamise kohta.

Kohtades, kus ei ole tööbörsesid, ja kus
pole wöimalik töötatööliste wähesuse tõttu

sarnaseid organiseerida, wahemehe kohu
seid täidawad wastawad ametiühisused.
Külades, kus waja organiseerida sarnaseid
wahemehe kohti talupoegade saatmise re
guleerimiseks mitmesugustele töödele, asu

tatakse alalised ehk hooajalised töölesaat
mise punktid.

Tööbörse tööd juhatab esimees, keda
wäljaeraldab kub. ametiühisuste nõukogu
ehk kreisi ametiühisuse büroo. Börsede ees

otsas seisawad komiteed ametiühisuste ja
majandusliste orgaanide esitajatest üheõi
guslisel alusel.

Sawitehase käimapanek
1. märtsil lastakse Slawjanskis pääle
remondi käima Krupskaja nimeline sawi
ja pliidi tehas.
Wärwiwabriku käimapanekJekaterinoslawis pandi 10. weebruaril
käima Kriwoi Rogis uus wabrik, mille
ülesandeks on wärwi walmistada, mis
wäljamaa omadest taha ei jääks. Wabrik
on warustatud aasta pääle parema too
resainega, mida saadakse kolm wersta
Kriwoi Rogist eemal ning arwatakse 1 mil
joni puuda pääle. Praegu on müüdud
juba 3.000 puuda.

Wangide wabastamine
Wangide kaebamiste ja teadaannete lä
biwaatamiseks, mida anti sm. Rökowi nime

pääle, kui ta wiibis Rostowis, moodustati
autoriteetlistest wanadest rewolutsionää
ridest kommisjon. Kommisjoui otsusel wa
bastati esimene rühm wauge 138 inim.
Sm Lenini kirjatööde kogu Ukraina
keelde.
Ukraina kommunistlik partei keskkomitee

otsustas wälja anda sm. W.l.Lenini kir
jatööde koautöid Ukraina keeles. Käesole
wal aastal kawatsetakse wälja anda ligi 10
köidet.

Abhaasias külma läbi saadud
kahjudAbhaasia rahwamajanduse saadud kahjud

külma läbi ulatawad esialgsete andmete
järele: Tropikamaa taimi sai hukka Su
huumis 210 tuhat rubla eest. Ääwinesid
tsitronid, apelfiinid, osa wanadest manda
riini istandustest ja kõik noored wösud.

Meeletuletuseks!

(Wäljawõte sm. Frunse kõnest, mida ta pidas Moskwa garnisoni sõjawäe tegelaste
koosolekul 16. Veebruaril s. a.).
Ma wõin teile ütelda, et seepääle waa
tamata, et Viimastel aastatel paratama
tuse sunnil kulutati Punase sõjawäe pääle
wähe summasid, kujutab Punane sõjawägi
enesest soliidse sõjariistus jõu ja kui praegu

tuleks katsuda Võitluses ta tegewust, sits
ma ei kahtle, et Punane sõjawägi ja laeVastik saawad korda ja weel hää eduga
nende ees seiswate ülesannetega.

Nõukogude maalt.
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Kuid kõige selle pääle waatamata on
meil puuduseid ja isegi palju. Kõige suu
rem puudus on see, et meie sõjatööstus,
sõja lehnika on weel puudulik. Wõrreldes
eelmise ajaga on seisukord õige palju pa
ranenud. Meie oleme Paljugi korda saat
nud, oleme mõndagi teinud, kuid suurem
töö seisab weel ees. Tarwis on tõsta
sõjatööstust niiwõrra, et meie Punasel
sõjawäel oleks samad wõitluse abinõud,
mis on meie wöimatikkudel Vaenlastel.
Meie tööstus edeneb, meil on tarwis teha
weel mõned pingutused ja siis ei jää
Punane sõjawägi tehniliselt meie waen
laste sõjawägedest maha. Ma olen kind
lal arwamisel, et meie wiime selle üles
ande lähemas tulcwikus täide.
Teine ülesanne on tõsta was
tawale kõrgusele territoriaalsete osade wor

meerimist. Aasta jooksul on siin tuita
waid edusaawutusi olnud. Asjad edene
wad rahuloldawalt, kuid seisukord peab
paranema weel kiiremini. Siin tarwitab
Punane sõjawägi otsekohest seltsimehelikku

toetust ja koostöötamist kogu nõukogude,
partei ja amelühisusliku aparaadiga. Meie
sõjawägi on kolme neljandiku wõrra mii
litsaline ja tõsiseks sõjawäeliseks jõuks
muutub ta ainult siis, kui kogu töölis
talupoegade mass temale kaasa aitab ja

poegadest madalamal järjel. Ma wõin
rõõmuga teile teatada, et meie inspektorid

tunnistavad seda, et meie sõjakoolidest
Väljatulnud komandörid saadawad suurt
tööd korda. Kuid kahjuks . sarnaseid ko
mandörisid on weel praegu wähe.
Meie neljas ülesanne on kind
lustada raudset, rewolutsioonilist diststp
liini. Möödunud diskussioonidel oli oma
jaatawaid külgi, laiendades silmaringi ja
arendades üldist poliitilist arusaamist, kuid

sel olid ka omad Varjuküljed. Ta jäänu
seid tuleb häwitada kõige otsustawamalt
ja kindlamalt. Sõjawäe tegewus seisab
ta distsipliinis ja otsustuswõimus täita täp
selt ja wastuwaidlematalt komandöride
käskusid. Kogu Punase sõjawäe ja laeVastiku koosseisu ülesanne on Võidelda
igasuguse hooletuse, korralageduse ja loha
kusega.

Wiies ülesanne on sõjawäe
kaswatamine meie suure õpetaja sm. Le
nini juhtmõtete järele.

Sõjawägi ja laewastik peab kommunist
liku partei juhatusel muutuma kõmmu
nismi ja rewolutsiooni töö tugewaks toeks.

Meie ees seisab palju katsumist ja ainult
karastus Lenini õpetuse wõimus annab
meile jõudu, energiat ja tahet nendest üle
saada.

Milles seisab Punasewäe küsimus.
Seltsimehed, lõpetades oma kõnet, tahan

ma teile ette tuua wäljawõtte ühest Sak

teinud ühtegi sõjamäe kooli. Kuid seepääle

waatamata wõitis Punane sõjawägi. Kuid
üleliia uhkustada ei tule. Tulewiku sõja
tingimused lähemad kodusõja tingimustest

lahku. Ei tule.unustuda, et tulemastes

töölis-talupoegade massidega. Selle sideme

tõttu täidab Punane sõjawägi ilma ühegi
kahtluseta igasuguse töölis-talupoja walit
suse käsu kuhu tahes marsimiseks, kas wõi

Pariisi. Kuid waewalt seda wöib ütelda
teiste kodanlusmaade sõjawägede kohta.
Waewalt, näit, lähemad Inglise, Saksa
maa ja Prantsusmaa töölised ja talupo
jad sõjakäiguga Moskwa pääle".
Selles on autoril täitsa õigus. Meil
on palju puudusi, kuid oma meeleolu
poolest, foroa euesechwerduse, wöitluscs
oktoobrirewolutsiooni aadete eest seisab
Punane sõjawägi igast todanlu;e riigi
sõjamäest äärmiselt kõrgel. Punane sõja

sõdades seisawad meie ees suured sõjamäed,

mägi on tulewiku sõjawägi, tulewiku aadete

millel on tarwitusel k.öik tehnilised edusaa

tehnilise ettewalmistuse poolest kodanluse

kandja. Siit tekkib ta rohkus, ta äärmine
waimustus, mis wõimaldas meil wõidu
rikkalt kodusõda lõpetada. Sarnaselt saab
ennast töölis talupoegade sõjawägi üles
pidama ka tulewikus, kui töölis-talupoe
gade walitsus kutsub teda möitlusesse
skiiduawaldused, „Jnternatsionaal", hüü
ded: „ Elagu mana kaardiwägi", „e!agu
Punase sõjamäe juht sm. Frunse").

Sai hukka mitmesuguseid lõunamaa tai

Rahwamajandus.

wutused ja keda juhiwad hästi ettewal.
mistatud kodanluse ohwitserid. Nendele
on weil tarwis wastu seada oma töölis
talupoegade komandöride koosseis, kes oma

waimustuses, energias ja usus oma asja
sisse palju kõrgemal järjel kui kodanlised
ohwitserid ja kes ei seisa oma sõjalise ja

mesid.

Kahjude üldsumma ulatab Abhaasias
üle 500 tuhande rubla.
Uute tehaste käimapanek
Jekaterinoslawist teatatakse, et lugo
stali juhatuse esimees ja Glawmetalli pää

inseneer pooldasid wiibimata käima panna

Schadurowski ja Dneprowski tehaseid.
Oodatakse summasid Glawmetalli poolt
nende tehaste käimapanemiscks.

Kiwisöe wäljawedu Itaaliasse ja
Poolasse.
Artemkowskist teatatakse, et kiwisöe
wäljaweo ühisus lõpetab ettewalmistuse
töid Mariupoli sadamas eelseiswa kiwisöe
wäljawedamiseks. Sadama kaudu saade
takse Itaaliasse kuni 30 miljoni puudani
Dooni kiwisütt ja 6 miljoni puuda Poola
maale.

Miljon puuda kiwisütt
Dvoni kiwisöe ühisusel läks korda saata
Podooliasse lifli üks miljon puuda Tooni
kiwisütt. Kõik Urkmuti ettewötted läksid

üle mineraal kütteainete pääle. Ühenduses

kiwisöe ilmumisega, langesid järsku pole
tispuu hinnad. Mineraal kütteainetele hak
kasid üleminema järk-järgult ka külad.

nritest ilma jääda.

Talitus.

kohta. Kewadeks wõime rahuldada ainult
üks weerand nõudmistest, nendest traktori
test, mis wäljamaalt üle pooleteise tuhande
arwu suuruses sisse weetakse.
Wilja kokkuostmine jaanuarikuul alanes,

pääasjalikult selle tõttu, et kokkuostmised
langesid Uuraalis ja Siberis. Kokkuostmi
sed Pöhja-Kuukaasias, Ukrainas, Kirgiiside
maal annawad teatud kõrgenemist. Püü
wiljade hinnad näitawad kaswu igas rai
oonis. On andmeid, mis näitawad era
kokkuostmise elawnemist Uuralis. Jaanuari

kuul alanesid niisama tuntawalt kariloo
made ja liha kokkuostmised. Niisama lau
gesid lina kokkuostmised liiga odawate lina
hindade tõttu.

Tööstus.
Tööstuse suhtes wõime jaanurikuud ise
loomustada walwistuse arenemise seisu
kohalt Tööstuse rahanduslik seisukord on
endiselt põnew. Üldine tööstuse produkt
sioon jaanuarikuul arwatakse 184 miljoni
rubla pääle, mis pole suurem ainult det
sembrikuu produktsioonist waid on ka suu
rem oktoobrikuust, mil rekordi saawutasime.

suurenenud 55 protsenti. Walmistuse laie
nemine puudutas kõiki tööstusharusid,
wälja arwatud kiwisöe walmistust, mis te
gutseb kokkukõlas ettenähtud kawaga.
Naftasaak, waatamata tuiskude ja kül
made pääle, mis Kaukaasias möllasid, ei
Wähenenud. Suurt tõusu andis metallur
giline walmistus suurtööstuses. Detsembri
kuu wastu kaswas jaanuari produktsioon
malmi päält 3,4 prots., marieni päält
umbes 7 prots. Puuwilla-paberilööstuses
lõngade wäljatööslus teeb wälja 865.000
puuda. Detsembriga wõrreldes suurenes

on ka omad hääd küljed. Üheks suure
maks Punase sõjamäe tugemaks küljeks,
mis teda eraldab wälja teiste maade sõjaMägedest, on see, et tal on kindel side

Kodusõja ajal oli üheksa kümnendikku
komandöridest jarnaseid, kes ei olnud läbi

korral wõid märtsikuu esimestest

Selle kirjatüki autor, kes nähtawasti
on õige hästi tuttaw Punase sõjamäe sei
sukorraga, kõneleb muu seas järgmist:
„Punasel sõjamäel on palju puuduseid, kuid

kõige lühema aja jooksul.

seda täna ehk homme. Wastasel

Läinud aasta produktsioonist on tänawuue

Kolmas ülesanne tõsta
paremale järjele punasewäelase ja kõman
döride sõjalist kaswatust. Edusaawutusi
meil on, kuid sellest on siiski wähe. Sõ
jawäe põhijõud on suurearwuline, tehni
liselt hästi ettewalmistatud ja poliitiliselt
koosseisu meil praegu täielikult ei ole.
Kõige rohkearwulisem osa temast alam
ja keskkomandörid nõuawad weel palju
kaswatuse tööd ja see tuleb läbi wiia

kuu pääle uuendamata on, siis tee

samaa ajalehest.

toetab.

kaswatatud komandöride koosseis. Sarnast

' Kui sul „Edasi" tellimiue märtsi

Rahwamajandule olukord jaanuari'
kuul.
Riigi planeerimise kommisjoni konjuk
tuuri nõukogus kuulati W. G. Gromani
ettekannet S. N. W. Liidu rahwaniaian
duse konjuktuuri kohta jaanuarikuul ja esi
mestel 10 päewal weebruarikuul.
Põllumajandus
Käesolewa aasta sulad olid kahjulikud
ainult mõnele rajoonile. Nii, Samaara
kubermangus häwineb 5 protsenti külwist
talupoegade põldudel. Woroneshi kuber
mangus ja Moskwa kreisis on taimed osa
liselt rikutud. Pöhja-Kaukaasias märkame
kohati wiinamarja põõsaste häwinemist.
Põllumajanduse kommissariaadi wäljaar
wamiste järele on tingimata waja luua
tagawara fondi talwewiljade uuesti tül
wiks 5,5 miljoni puuda suuruses. Suur
tähtsus on ka külaelanikkude warustamisel
põllutöömasinatega, ühenduses mõnes maa

3 Protsenti.

Kauba müügile toimetamise
seisukord.
Üldine lepingute summa, mis tehtud
J 62 kaubaühendusega, ulatab 111 miljoni
rublani. Wõrreldes detsembriga, on le
pingute wähenemist märgala krediidi kui
ka kohemaksetawa raha rest Kauba ring»
jooksude wähendamine puudutas pääasju
likult tckstiilkaupe, loidu-, naha- sa me
tallisaadusi. Ringjooksu wähencmine me
tallitööstuses on seletataw kaupade
puudumisega. Moskwa kaubabörse ring
jooksud tegid wälja 227 miljoni rubla,
suurenes detsembriga wõrreldes l 7 prots.
64 prowintsi törse ringsooksud ulatasid
luni 210 miljoni rublani, kusjuures ala
nesid 8 protsenti. Kõige rohkem alanes
ringjovks põllumajanduslikkude kaupade
päält. Wäikemüügi ringjooks elawnes
kuni 15 protsenti. Kindel seisukord ou
olemas 17 pangapunktis ja wa-.kus
31 punktis. Üldiselt wõime jaanuari ise
loomustada wäikemüügi arenemise seisu
kohalt.

Väliskaubanduse ringjooks wähenes r»G

miljoni päält detsembris kuni 65 miljoni
pääle jaanuaris, kusjuures wäljaweo suh
tes näeme kõrgenemist, wäljaweo suhtes
alanemist

Krediitide suhtes iseloomustatakse jaa
nuari ülejääkide suurenemisega liikuwate
arwete pääle 11 vrotseuii ja laenuarwete
operatsioonide suurenemisega 3 protsendi

wõrra. Aktionäärpankade mõlad wähene
sid 2 miljoni rubla. Matsude sissetule
kute suhtes ou märgata elawuemisi wõr
reldes detsembriga. Aktsiisi suhtes sisse
tulekud jäid muutmatuks, kuid rahaline
mass jaanuaris wähenes 32 miljoni ja
sünnitas 1. weebruarils 710 miljoni rbl.
Wähendamine sündis pääasjalikuU pauk
nootide ringjooksus wähendamise arwel,
samal ajal suurenes kassapiletite, hõbeda
ja wastraha ringjooksule ilmuniine.
Weebruarikuu csime el kümnel päewal

kohas hobuste puudumisega. Wäljalas

kõrgenes üldine suurmüügi tasapind weidi,
kuid üldiselt on kõrgenemine pikaldasem kui

prots. pöllumajandusliste tööriistade wal
mistamise hiuda. Talupoegade poolt esi
netakse nõudmistega 10 tuhande traktori

jaanuaris. Suurkaupluse ringjooksud weeb

tud krediit wõimaldab kinni katta ainult 26

ruari alguses alanesid samuti. Wäikemüügi
ringjooksus iseäralisi muudatusi näha ei ole.
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Gda f \
Leningradi teated.

tama. Maja ehitamine ja warustamiue
on hinnatud 2 miljoni rubla pääle.

Eestlased S. R. W. Liidus.

Külanõukogude walinnste
tagajärjed
Leningradi kubermangus on kuues km*
sis walimised külanõukogudesse lõppenud:
Üldse on küla nõukogudesse walitud 2.189

talupoega, neist on kommuniste 211, nais
terahwaid 292.

Walimistest wötawad talupojad aktiiw
selt osa. Kingissepa kreisis wötsid walimis
test osa 53 prots. walijatest. Külanöuko
gudess? on walitud 312 inim. neist kom
muniste 14 ja naisterahwaid 29.
Luuga kreisis on küla nõukogudesse
walitud 635 liiget. Neist 56 kommunisti
ja 90 naisterahwast. Walimistele ilmusid
41 prots. walijatest.

Wötcgorskt kr. Walitud on 442 inim.
Walitute hulgas on 49 kommunisti ja 63
naisterahwast. Walimistest wötsid osa 39
protsenti talupoegi.

Lodeinopolski kr. Kokku tuli 39 prots.
walijatest, on walitud 318 liiget knlanöu

kogudesse.

Trotski kr. walis 40 prots. walijatest,

saates külanõukogudesse 365 inim. Nende

hulgas on 50 kommunisti ja 57 naiste
rahwast.

Wolhowski kr. 117 walitud liikmest
külanõukogusse on 10 kommunisti ja 24

Wastus „KaikaPildujale".
„Edassis" nr. 25 teeb keegi „Kaikapil
duja" Luuga rahwuswähemuste osakonna
ja Luuga Eesti punasele nurgale etteheiteid.

Nähtawasti on „Kaikapilduja" Luuga
Eesti klubi tegewusega wähe tuttaw.

Luuga klubi tegewust praegu takistab
kõige päält tegelaste ja massi puudus.
Näituseks Luugas on täieealisi eestlasi um
bes 100 inimest. Nendest on suurem osa
igasuguseid „ärimehi", keda klubi töö ei
huwita. Noored aga walguwad Wene klu
bidesse. Pääle selle wötawad Eesti klubi
liikmed igasugusest keskklubi tööst osa.

Siis usuwastusest tööst.

Kuidas tuleks seda organiseerida kiriku

muudetud punaseks nurgaks, mille kand
waks jõuks on Eesti kooli lapsed.
Mis puutub kirjanduse laialilaotami
sesse, siis peab „Kaikapsidujale" meele tu
letama, et meie kotimehe ajajärgu juba
üle oleme elanud. Kirjanduse laialilaota
mist tehakse nüüd enam organiseeritud teel,

s. o. punaste nurkade kaudu. Waldades,
kus enam eestlasi, on asutatud liikuwad
raamatukogud, jõudu mööda asutatakse
igasse asundusesse wäikesed raamatukogud,

nii et raamat talupojale kodus kättesaadaw
oleks.

Lähemal ajal awatakse Luuga linna
.Priboi" osakonda eestikeelsete raamatute

päewadel, mil küladest rahwust kokku tuleb.

müük.

Peab wist kirikusse minema propagandat
tegema. Sinna meid igatahes ei lasta ja
kirikulised on ilka kirikulised ja püüawad

On „Kaikapilduja" linnas, wõiks ta
meie punase nurga tööst tulla osa wõtma.
Elab ta aga maal, on ta ülesanne ajalehe
sõprade ringi ja raamatukogu asutamise
küsimus üles wõtta, kui neid meel ei ole.
Kui on, siis nende tööd süwendada. Sel
lega oleks rohkem ära tehtud, kui „kaika

pärast „papi õnnistust" rutem kodu saada,

kuna nad 20—50 wersta kauguselt kokku
on sõitnud. Läinud aegade katsed tõenda
wad, et kirikupäewadel ikkagi maalt sõit
nud kuulajaid klubis ei olnud.
Leeriajal on aga alati usuwastast pro

naisterahwast. Talupoegade aktiiwsuse poo

pagaudat tehtud.

lest on kreis wiimasel kohal. Walimistele
tuli 38 protsenti.

majanduslikku olukorda, ongi klubi ümber-

Arwestades ülaltoodud Põhjusi ja klubi

esitaja K. Kepma n.
Luuga Eesti punast nurga juhataja
F. K l i m b e r g.

lik on, kui meie keskorganisatsioonid ja asu

nende töö wiljakas olla. Ainult sel juhtu

sul. Kaubasortide wäljawalik on koopera
tiimil.

tused asunduste ühiskondlikku elu kõigis
ta amaldustes organiseeritult ja kawakind

misel ja ainult endid, oma seisukorda, kõike

Abiraha suurendamine tööta
töölistele
Paberitööliste ühisus tõstab oina ühi
suse töötatööliste liikmete abiraha. 1.

lalt juhtida tahawad. Nõrga sidem< tõttu ja
andmete puudumisel wõib asundusest male

tatöölised 7 rbl. 50 k. ja teise grupe töö
tatöölised 5 rubla kuus.
Punaste pedagoogide cttewalmista
minePõhjalikult on lahendatud küsimus kol
me pedagoogilise kõrgema kooli ühteliit
mise üle Ühiseks Kõrgemaks Pedagoogiliseks

Instituudiks. Uhteliidctud instituut oma
wiie fakulteediga wõtab oma alla rida
suuri ruume endisest Nikolajewski naisins
tituudist, endisest kaswatusmajast ja 38.
koolist. Üldine ruumi läbimõõt, mida am
taise kõrgema koolile, teeb wälja 45.000
tubiksülda. Siin omatakse üle 30 kuula
jäte saali, üks saal 1200 inimesele, üle
100 toa antakse kabinettide laboraiooriu
mide, töökodade ja lugemistubade jaoks.

Instituudi juures omatakse ühiselumaja
üliõpilastele ja tööliste fakulteedi õpilas
tele. Esimesel aastal mahutab instituut
3000 üliõpilast ja 1000 tööliste fakulteedi
õpilast, edaspidi wiiakse seda normi kuni
8000.

Remontide ja sisseseadete jaoks annab
keskkoht 1 miljon :-.00 tuhat rubla kolme
aasta jooksul. Esimesed summad 240 tuHat rubla Herzeni instituudi ümber koli
miseks antakse üle eclarwes ettenähtud
krediidi.

ettekujutus saada. Samuti on see mööda
päästmatuks tarwiduseks, kui meie teadli
kult, andmete põhjal ja organiseeritult ka
siin kohapääl oma elu korraldada tahame.
Siin ei saa meid huwitada niiwõrd rah
wuslik külg, kui meie tõsine majandus
lik ja kultuuriline seisukord ümbritsemas
olukorras. Iseenesest arusaadaw, et toore
materjaali kogumise ja esialgse ümbertöö
tamise koha pääl koolid läbi wiiwad. Kuid
wõib kergesti juhtuda, et üksikud küljed
walgustamata jääwad. Seepärast oleks
esiteks tarwis keskkohast kindel ja üksikas
jalik kama wälja töötada ja kohtadele kätte

saata, teiseks igas enamwähem suure
mas asunduses tarwis asunduse uurimise
kommisjon luua. Samad ülesanded asun
duse uurimiseks nagu meil, koolil, seisa
wad ka ees noorte ühingul, asunduse nõu
kogul, wastastikuse abiandmise komiteel,
põllumajanduslikul kooperatiiwil jne., sest
Uued Platsid ja puiesteed
Wolodarski raiooni täidesaatew komitee
sai majanduse osakonnalt 17.500 rubla
raiooni ehitustööde otstarbeks. Selle raha
eest ehitatakse uus plats sm. Wolodarski
ausamba juure ja seatakse korda endine
Palewski aed. Ühiskondlikkude tööde jaoks
wäljaantud summadel organiseeritakse plats
aed Smolenski küla prospektile ja seatakse

korda endine Owsjännikowski aed Peskas.

Bfifr kaastööl. ja kirjasaatjate tiöupiönmine
„Gdasi" toim. ruumides
4) L. T, U L. leiwawabrik
Päewakord:
sm. Rud. Kiljakow.
1. „Edasi" toimetuse aruanne.
6) Ollewabrik „Krasnaja Bawa
2. Töölis-kirjasaatjatc ülesanded ria" sl. Emilie Kreitsberg.
6) Balti tehas—sm.JüriTiiwas.
3. Töölis-kirjasaatjate organisee
7) Sheljabowi nim- wabrik
rimise küsimus.
sm- Runge.
4. Jooksivad asjad.
8) Trubotshn. tehas—sm.Jnsler.
„Krasnöi Arsenal"
Osa wõtma palutakse kõiki sm.9)M.Tehas
Kuulbach.
„Edasi" kaastöölisi ja kirjasaat
10) Tehas ,Krasnaja Sarja"
jäid, kui ka kõiki seltsimehi, kes sm. K. Porr.
11) Metallitehas-sm. K. Rõõmus.
tulewikus ajalehele kaastööd
12)
K- Marxi nimeline tehas
tahawad teha.
sm. J. Hariton.
tehastest järgmist seltfimehi:

1) Wolodarski nim. wabrik
sm. Johannes MSisama,
2) Kulakowi nimeline tehas

sm. Martin Sugassepp,

3) Tehas «Krasnogwardejets"
m. Theodor Rastk,

70 kop.

N. Lenin (23. J. Uljanom). „Cnam
luse taktika". Eesti Kirjastuse Ühisus, Le
ningrad 1925 a. 40 lhk. Hind 18 kop.
—N. Lenin (23. J. Uljauow). „Pu
nane sösawägi". Eesti Kirjastuse Ühisus,
Leningrad 1925 a. 8 lhk. Hind 8 kop.
Teadittmded.
Kolmapäewal, 25. weebr. kell 8 õhtu, on
Haridusmaja kirjandus riugi koos
olek. Referaat .Proletariaat Eesti kirjan
Kolmapäewal, 25. weebr. kell 8 õhtul on
Haridusmajas puhkpillide koori harjutus al

Asunduste uurimisest.

13) Kaubasadam sm. L. Narusk.
14) Treugolnik—sm. Ed-Hermann
-15) Woskowi nimeline wabrik

sm. R. Kärner.
16) Putiilowi tehas—sm.Jõeäär.
17) Skorohodi tehas sm. W.

Mate arwustikulisie andmeteta ei saa mitte

Tähelpanemiseks
Harmaja klubi osak. kirjandusringile.
Et wiimased ringi koosolekud liig loiu
osawötu ja mitmesuguste wäliste põhjuste

oma tööd ja tegewust ümbritsema olukor
raga ja ühiskondliku elu igakülgsete amal

tõttu (nagu ülelinnalised koosolekud jne.) liig

dustega kokkukõlastades, sidudes, ühe ter-

osalt sellepärast, et ringi juhatus was'uwöe

Mikuna Mõttes, läheme meie õiget teed.
Pool aastat koolis asunduse tundmaõp
pimise kallal töötades, oleme sellele otsu
sele tulnud. Ja laiemate hulkade asja juure
tõmbamisega meie mitte üksi ei kergenda,

ei tee põhjalikumaks tööd, maid awame

wäiksearwulised kokku tulid, wöib olla ka

tud töökamalt kirjanduse uurimisest pikemaks

ajaks looMa töö juure oli sunnitud minema,
tuleks kolmapäewal, 25. weebr. kell 8 ohtu
tingimata kõikidel ringi liikmetel tulla
et wöimalik oleks jälle kirjanduse uurimise
juure asuda- Päewakorras n referaat
aine üle .Proletariaat ja tõõlisküsimus".
Organisaator-

isegi manadel aktiiwsetel asunduse tegelas

tel silmad nende külgede pääle, milles
nad tihti küllalt teadlikud pole ja mis
kogu nende tööle sihiandjaks peaksid olema.

Siis kaoksid ka need rumalad takistused
ja tihti isegi waenulik wastuwõtmine pi
medama osa asunikkude poolt, mis koolile
uue õpewiisi läbimiimisel ja andmiste
kogumisel tihti osaks saab. Tingimata peaks

see töö 1925 aasta jooksul läbi wiidama.
Pääle selle peaks tingimata mõni kool sõna

wõtma, kuidas neil juba tegelik töö kor
raldatud ja kuidas teda läbi wiiakse.
Nurmekunde asunduse uurimise kooli
kollektiiwi nimel A. Saat.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kolmapäewal, 25. weebr.

kell 8 .Emake maantee" kõik Maatused.

Wast. instruktor-organisaator.

Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„TmeTHaa npe^ocTopojKHOCTS".

Akadeemiline riiklik draama teaater
cmiinnii npocHeTca».

Akadeemil riiklik wiiike ooperi teaater
„MaficKaa iKm".

Rahwamaja

Uus wabrik
Petrogradi poolel algab ehituse hoogtöö
esimestel päewadel uue wärwimise wabri

„Pa3OOäHHKH". *

Riiklik suur draamateaater
.O.ryra roonvA"
Muusikaline komöödia

kule alusmüüri ehitamine.
Kubermangu täidesaatew nõukogu andis

oma nõusoleku ehituse alla wõtta tühjalt
seiswat maad „Krasnoje-Snamja" wabriku
wastas. Kõik töö maja ehitamise alal
peab lõppema kahe ehituse hoogtöö ajal
ning sügiseks 1926 a. peab wabrik töö-

Passash

„06ua«eu»aa".

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Oudowas
Eesti Haridusmajas wütab
„Edasi" pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sä "Isamas ott müügil poliitilist,
põllumajanduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On
saadawal ka weel kalendriüd 1925
aasta Pätile 15 kop. tükk.

Tähelepanemiseks tooliSpe
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele uoo
tistd paljustada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarwis on, On
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. Mahkatsile.

Millbock.

Mitte hiljaks jääda.

gajatele.

ilma põhjalikkude ja analüüsi wõimalda-

Kolmapäewal, 25. weebr s. a. kell 7 õhtul

Eriti kutsutakse wabrikutest ja

Toimetusele saadetud kirjandus.
N. Lenin (23. J. Uljauow) „Pa
hemluse" lastehaigus kommunismis. Tõl
kinud H Pöögelmanu. Eesti Kirjastuse
Ühisus, Leningrad 1925 a. 124 lhk. Hind

duses".

Täiesti arusaadaw, et _ põhjalik asun
duste uurimine möödapääsematult tarwi

märtsist algades saamad esimese grupe töö

tnd kauba müümine nõukogude rublades.

pildumisega".
Luuga rahwuswähemuste osakonna

Manufaktuur töölistele
Leningradi Uhistarwitajate Liit tegi eila
ime lepingu tekstiil sündikaadiga ja Tweri
tekstiil trustiga hästi kergendatud tingi
mistel. Puhtas rahas maksetakse ainult
25 protsenti ja seegi ühe kuu jooksul
ülejäänud summa maksetakse kahe kuu jook

Wäljamaalaste ettepanekud.
Wiimaste päewade jooksul on kauban
duse palati tulnud suur arw kirjasid wäl
jamaa äride poolt ettepanekutega jalule
seadida kaubanduslist sidet S. N. W. Lii
duga. On ettepanekud Indiast, Austraa
liast, Lätimaalt. Uks Inglise äri palub
teatada missuguses nõukogude pangas
wõiks tema pidada oma jookswaid arweid,
seda silmas pidades, et Indias on keela

ryiiiiniii]
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kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Kesknädalal, 25. weebr. s. a.
Esimese asime
marksiftlik-leninismi ringi
iSrjeiordne istang.
Algus kell 8 õhtul.

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

Tikopesa asunduses
teotab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimist wastu

Aleksander Kast.
Kusuetski haigemaja
lef. 180-52. Wastuwötm. kõikides spets,

Sifilis tripper.

Z>r.BrS«bttllS.2VÄ
8 nr. 2.25-Oktobi r
prosp. nurgal, telef. 562-3" - Wastu
wõte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

WisM>i°tri«ttS.w^
Snguorgaanide igakülgne arstimwc,

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

A>u»>»tel «kt.

SW, Z°Z tripper
Sagraiiiuiiis StTÄ
hamb. Arstide kutsum. kodu.

TEnorpa<f>HH KoMHHTepH, rocyaapcraeHHoe «3A., EKaTep«Hro(jpcKßŽnp. 87. üeraHrpaflCMä J6 3934.

M.
H» R. Witwn - Kolpakowa uuendas
waswwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
seo. Kella 10. homm. kum kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

