UkftNnnmmer 5 kop.

Kõigi maade töölised, ühinege!
Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
Sunlutamiue
Linnades 1 kun 1 rbl.
esimesel lhk. 3r.kul.
aaSta 11 rbl.
wiimasel „ 1 „ ,
Maal 1 kuu 50 kop.
keskmistel,
6
_
„
k.-bar. awt. 20 f. _U | U 4. AU V. jpaaSta
5 rbl. 50 kop.
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Maawärisemine AmeeriW»
New-Io r g i st , 2. märtsil. Eila
oli siin maawärisemine, mis kestis kaks
minutit. Ta oli tunda põhjapoole kuni
Kanaadani ja lõunapoole kuni Floridani.
See oli kõige tugewam maawärisemine,
mida oli tunda pääle 1755 a.
Maawärisemise ajal walitses New-Aor
gis kirjeldamata segadus. Rahwas woo
las kabuhirmus uulitsatele. Korterites lan
gesid seintelt maha pildid, riiulitelt nõud,
mööbel kukkus ümber jne. Terwe rida
suuremaid majasid said wigastada, kuid
surma said wäga wähe. Seni on regist

8. aastakäik

Kesknädalal, 4. märtfii 1525

Leo Borisowitsh Kamenew.
Mhalnni ewakueerimine on alganud.
Toki ost, 2. märtsil. Jaapani mägede Sahaliinist ewakueeri
mine algas 27. weebruaril.

Läbirääkimised Ameerikaga lähenewad.
Lond o n i st, 2. märtsil. „Morning Post" teatab, et senator Borah kawatseb
märtsi algul Euroopasse sõita. Borah tahab läbirääkimisesse astuda nõukogude esita
jatega Euroopa päälinnadcs S. N. W. Liidu tunnistamise tingimuste üle PõhjaAmeerika Ühisrükide poolt.

reeritud kaks surmasaanud meesterahwast

ja üks naisterahwas, kes kukkusid maha
õhuraudtee platwormilt.

Ülesastumine Turgimaal.

Presidendi walimised saksamaal.
Pariisist, 2. märtsil. Saksamaa
presidendi walimised pannakse toime pääle

lihawõtte pühade. Pahempoolsete kandi
daatideks on Marx, kuna parempoolsed
seawad Lutheri ja Jarressi kandidaatideks

üles.

Mässajad on Harbutist wälja aetud.
Konstantinoopoli st, 1. märtsil. Mässajate katsed tungida sügawa
male sisemaale ci õnnestanud Neid löödi Harbuti linnast wälja, mida nad hilja aja
eest oma alla wötsid. Mässajate keskel walitsewad lahkmõtted ja mõned mässajate
gruped eraldusid ära pöhikaadrist. Üksikud kurdlaste suguharud ütlesid ära ülesastu
misest osa wötta.

W. K. P. keskkomitee poliit-büroo liige,
S. N. W. Liidu rahwakommissaaride nõukogu
esimehe abi, Töö- ja Kaitsenõukogu esimees
ja Moskwa tööliste ja talupoegade saadikute
nõukogu esimees. °-

Mäss Türgimaal surutakse warsti maha.
Poola rõöwsalga asi.
M i n s k i st, 2. märtsil. Omas kõnes tä
hendas riiklik süüdistaja W. S. N. Wa
bariigi kõrgema kohtu prokuröör sm. Wö
schinski: Wahejuhtunnne Poola piiril töen

Konstantinoopolist, 1. märisil. Kurdistaanis lahtipuhkenud mässuga
ühenduses olewat hädaohtu wõib litwidccrituks lugeda.

Zaapani wöitlus Ameerika wastu.

dab kahtlemata dokumentaalselt, et püssid
ei paukunud iseenesest, ei lasknud bandiidid

ega kontr-bandiidid, waid laskis Poola
päästaabi teine osakond.

Teine osakond ei lasknud mitte kogemata,

waid warem kawatsetud plaani järele, las
kis seepärast, et ülesseadida enese erilist
poliitikat, jättes tähelepanemata oma wa
litsuse ametlist poliitikat. Teine osakond
weab oma iseseiswat liini, mis milgil
tingimusel ei tugene nende üldpoliitiliste
wahekordade pääl, millised on olemas S.
N. W. Liidu ja Poola wahel.
Gaiduk ja Tarnowski määrati maha
laskmisele. Otsus on lõpulik ja peab täide
wiidama 72 tunni jooksul.

Walepasfide meisterdajad.
Berliinist, 2. märtsil. Berliini po

Tok i o st, 2. märtsil. Jaapani parlamendis on läbiwaatusel uus sea
duse eelnõu wäljamaalaste nmavmanduje Eelnõu., järele, on igal wälja
maalasel õigus Jaapanis maad omandada, kuid keisril on õigus seda õigust
tühjaks tunnistada nende riikide alamate kohta, kus ei ole jaapanlastel sar
nast õigust.
Näit., see puutub Põhja-Ameerika Ühisriikidesse, kus on makswad tea
tud piiramised jaapanlaste maaomandamise kohta.

Kiutõoltste streik Poolas.
Streigib üle 20.000 töölise.
Warssawist, 2. märtsil. Ühenduses Lodsi kiutööstuse ümberorga
niseerimisega ja rohkema töö päälesundimisega, puhkes lahti streik suuremates
kiutööstuse wabrikutes. Streigib üle 20.000 töölise.

litsei tegi awaltkuks kauemat aega tegutse
tas pääasjaiikult walepassidega Wene walge

Sm. Rökokvi kõue Aserbeidshani kesktiiide

kaardlasi.

saatwa komitee täiskogu koosolekul.

nende lm igas end. Hispaania sõjamäe obwit

leeri, kes Pariisist kobale sõitnud. Saadi
kätte hulk dokumente.

B akust, 2. märtsil. Aserbeidihani iesk
täideiaaMa komitee pidulisel täiskogu

olekul ütles sm Rõkow omas kõnes: „Teie
olete üks neist föderatsioonidest, mis enam

kui ükski teine Liidu >.ja hmvitatud on
meie rahwuswahelsieü poliititast, meie
wöitudest ja kaotustest. Tagataukaasial on

eriline huwi, mida rõhutas Lenin mitmel
korral. See huwi seisab Tagakaukaasia

linuste aruannete, millel on määratu ma
janduslik ja poliitiline tähtsus, on riigi
eeiarwe ja ainsa põllumajandusliku maksu
küsimused. Harilikult selgus riigi eelarwe
arutusel, et sissetulekule summa on tegeki

kult wäiksem kui ette arwati ja wäljami
neiud suuremad ettearwatawast. Nüüd on
meil waswpidine seisukord. Nüüd wõime
meie esimest korda üksikutele osariikidele

sihtide jaawutuseks. Lõrvend füüsilised kok

eelarwet n-.itte kärpida, waid selle wastu
suurendada. Praegu on meil sissetulekud
suuremad wäljamiuetutest, mis teewad
wälja 187.'.'20.000 rubka. Uhcs sellega
tõuseb küsimus ainsa põllumajandusliku
maksu wähendamisest ebk praeguse küla

kupõrked üksikute rahwuste wabel, meie

maksusüsteemi parandamisest.

rahwaste küsimuse otsustamises

Muduyne KLrill WlkdimiroW.Ljhile.
Berliinist, 3. märtsil. Ajalehe „No
woje Wrcmja" tuntud kaastööline N. N.
Snesarew nõuab „üleweuemaalije keisri"
Kirilii käest 10 000 kuld marka. Nõudmist
põhjendab Snesarew nende kuludega, mis
temal clnnd siis, kui abiks olnud Kirilllle
„Wenemaa tveenile astumisel". Snesarew
oli kuni wiimase ajani Kirilli lähemaks
kaastööliseks ja wi-naninaks. Nõudja poolt
ettekutsutud tunnistajate hulgas on ka Ki
rilli naine Wiktvoria Fedorowna.

Berliinist, 2. märts. Washingtoni
Saksamaa saadik von-Malzen on nagu sel
gus, samuti segatud wennaksete Barmathide
tegewusesse. Barmathi kõmuloo juurdlemise
kommisjon otsustas ülekuulata von-Malzeni

Barmathi operatsioonide üle Ameerikas.
On selgunud, et von-Malz olles NewAorgis saadikuks, aitas kaasa kõigi Bar
mathi kombmatswo'.iidele Ameerikas..

Mussolini teotamise eest.
B e r l i i n i st, 2. märtsil, Bernis ilmunud
kommunistlik ajaleht „Gisnudel" konsiskee

riti kohtuwõmude poolt ära Mussoliini
teotamise eest. Helweetsia walitsusel on

nud walepasside büroo. See büroo warus

Kommunistide arreteerimised
Hispaanias.
Pariisist, 2. märtsil. Ha va st agen
tuuri teate järele, mis Bareelonast saadud,
arnteeris Hispaania polinei 5 kommunisti,

Weel üks Barmath.

Nüüd on juba selge, et meil korda on
läinud saawutada untie ainult iga ülsi u
rahwuse arenemise wabadust, waid ka ühen

dada tõigi Liidu rahwaste jõudu ühiste
saawutasime rahwusliku kultuuri arenemise,

Tulewal aastal lõpeb Wolhowostroi,

meie häwitamise wõistluse ja wihawaenu
rahwaste wahel, Rahwuslini küsimuse ot

Dooni ühepdamine Wolgaga lahendatakse

sustamise kogemusel on ükeilmlik tähtsus,

reaalselt, Dnepri lüüside ehitamine ja
Dooni basseini elektrifitseerimine lootvad

sest seni ci ole üksti riik pääle S. N W,
Liidu saawutanud rahwusküsimuse õiglast

tarwilise tehnilise ettewalmistuse sotsiaalse
majapidamise organiseerimiseks.

otsustamist.

Selle koosolekule järgu tähtsamaks küsi
museks, pääle Li>du ja Tagakaukaasia wa--

Tifl i i si st, 3. weebr. Täna kell 6
õhtul on S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa
komitee koosolekutejärgu aruanne.

ütelda wiimane sõna ajalehe saatuse kohta,

kas hakkab ta uuesti ilmuma wõi pan
nakse jäädawalt kinni.

„Piiriäärne tee" Poolamaal.
Warssawist, 2. märts. Poola mi
nistrite nõukogu kinnitas ära riigi piiride
seaduse eelnõu. Määrati kindlaks 8 meet
rilaiune piiriäärne tee, mis on ettenäh
tud pääasjalikult patrullide jaoks ja mil
les on keelatud igasugune muu ühendus.

Autasu eeskujulikule
külale.
Wladimirski kubermangu täidesaa
tem komitee audis 300 rbl. autasuks
Lenini külale, Kowrowski kreisis, põl
lupidamise tõstmise eest.
Talupojad ostsid ühiselt „Fordsoni"
süsteemilise traktori ja wiisid oma
majapidamistes terme rea uuendusi
läbi.

Tehnilistel põhjuste! ilmub
„Pvllmnehe" järjekordne nnm
mer reedel, märtsil.

Kesknädalal, i. märtsil 925 a. Rr. 52
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kodanluse maalt.
Amhm wellmsliit.
Meil on -19.000 kollektiimset
Minewa-aasta augustis, kui Gruusia
Vähemlased korraldasid wäljaastumise õn
nemängu, oli Tifliisis parajasti koos Taga-

Rewolutfioon Tiibetis.
Wla diw osto ki st> 28. weebr.
Saadud teadete järele sundis Tnbens
riigipööre. Dalai-Lama on kukutatud.
Wöim läks üle revolutsioonilisele ko

majapidamist.

Kaukaasia kesktäidesaatew komitee. See oli

tõeolu, millest paistis kogu Kaukaasia rahWaste wenuasus just sel silmapilgul, kui
wähemlased wäljamaa kapitaali rahaga
nuga töörahwa selga tahtsid torgata.
2. märtsil awati Tifliisis üldliidulise

Meie kaastöölisel oli jutuajamine põllu

kesktäidesaatwa komitee täiskogu koosolek.

töö rahwakommissariaadi kolleegiumi liikme

Seda tõeolu tuleb ära märkida rahwaste
ajaloos. Sel ajal, kui proletaarse rewo
lutsiooni lainest S. N. W. Liidust üle
parda heidetud wähemlased wäljamaal
rahwuswahelise kapitaali kulul nõukoguWõimu „ kukutamist" organiseeriwad, kogu

nesid Tisliisi S. N. W. Liidu esitajad
selleks, et weel kindlamini, weel tihedamini

koondada kõikidest rahwustest töötajaid
ühiseks wäerinnaks wõitluseks proletaarse
rewolutsiooni, leninismi eest.

Liit suutis Lenini partei
juhatusel kogu ilma töörahwale selgitada,
et ainult proletaarne rewolutsioon, tugene
des kõikide rahwuste töölis-talupoegade
liidu pääle, wõib ühendada kõiki töötajaid
wennas liiduks, kusjuures iga wähem kui
rahwus saab kõik wõimalused kultuurali
seks ja majanduslikuks arenemiseks.

1918 aastal, kui Tifliis muutus prole
taarsele Wenemaale Vaenulikkude jõudude
keskkohaks, kui wähemlaste juhatuse all ko
danlik-demokraatlit kord (nagu praegu Ees

Need peawad talupoegadele eeskavaks olema.

miteele.

Paemallorras oa põllumajanduse mehaniseerimine.

sm. Sawtshenkoga, kes tähendas, et 1924
aastal oli S. N. V. Liidus umbes 19.000
kollektiivset majapidamist. Kollektiivne
maatarvitamise viis on S. N. V. Liidus
kõige soovitavam ja seepärast on täiesti
loomulik, et riik neid toetama peab. Kah
juks peab aga ütlema, et revolutsiooni
esimestel aastatel antud suur toetus kollek

tiiwsetele majapidamistele ei annud vasta
vaid tagajärgi. Riik andis neile küll raba

pidamiste arendamise pääle. Kõige päält
loobuti kollektiivsete majapidamiste kunst
likust loomisest, kõwendati olemasolevates

maaparanduse töösid, seati sisse järjekord
seemnematcrjaali saamises jne.

Meie nõuame kollektiivsetelt majapida
mistelt hääd majapidamist, et nad oma
majapidamisega eeskujuks oleksid, et kollek

tiiwses majapidamises saak tiinult oleks
kaks korda suurem, et produkti oma hind
kaks korda odavam oleks.

waid halvenesid. Isegi nüüd, vaatamata

Tarwis on selleni jõuda, et talupojad
kollektiiwsete majapidamiste pääle mitte
kõõrdi ei wahiks, nagu see oli ja mõnes
kobas praegugi on, waid nende pääle waa

selle pääle, et kollektiivsed majapidamised

taksid, kui eeskujuliste majapidamiste pääle.

kõvenenud ja isiklikku koosseisu paranda
nud on, tunnevad nad teravalt endise
asjaajamise w'gu, ei suuda katta võlgasid
ja kindlalt jalule ajuda.
1924 aastal pööras põllutöö rahwakom
missariaat erilist tähelpanu põllumajandus

Kollektiiwsetel majapidamiste! on eriti
suur tähtsus praegu, kus päewakorras on
põllumajanduse mehanisecrimise küsimus.
Traktorist antakse eeskätt kollektiivsetele
majapidamistele. Kollektiivsed majapida
mised peavad õigustama neid lootusi, miS

liku kooperatsiooni, eriti kollektiiwsete maja-

nende pääle pandud.

list toetust, küll kergendusi maksude maks
mises, kuna majandused aga ei paranenud,

Raudtee-politsei koosseisust on Hiina wa

litsuse poolt lahti lastud 500 Vene polit
seilast. tiks Venemaa nõukogude poolda
jatest professor Ustrjalow on teede õpeosa

lalnjnM orpnifpctimifrlr.

tega.

Wähemlased sõtkusid rahwuste ühistunde

lipu porri ja niisutasid seda weel töölis

sisse, mis wõimaldas Gruusiat muuta Eu
roopa kodanluse toetusepunktiks wõitluses
Wenemaa rewolutsioonilise töörahwaga.

Kuritegu seisis selles, et wähemlased
tükkideks purustasid need wennassidemed,

mis Wenemaa! asuwaid rahwaid kümneid
aastaid wõitluses tsaarismiga olid sidunud.

Nõukogude wöim ühendas jälle kõiki
wennasrahwaid. Nõukogude Liidu kesktäide

saatwa komitee Tifliisis olemine koondab
weel kindlamini kõiki S. N. W. Liidus
elawaid rahwuseid edaspidiseks wõitluseks
rahwuswahelise r--wolutsiooni eest.

konna juhatajaks määratud.

Talusulaste kongresst kokkukutsumise eel.

talupoegade werega.

maast, seadsid nad Gruusias sarnase korra

Wiilja monarkistid ja politsei
ametnikud.
Harbiinist, 1. märtsil. Hiina-Jda
raudteel on tööst lahti lastud monarkistid:
bow, kes juhtisid monarkistlikke grupeerimisi.

kaasia rahwuseid Wenemaa teiste rahwus

wastu wähemlased enne kogu jõuga wõi
delsid), waid selles, et lahti lüües Wene

parteidega.

koolide juhataja Borsow ja õpetaja Koro

seks need wennassidemed, mis köitsid Kau

waste enesemääramise õiguste suhtes, mille

Boikott mustasajalistele.
Wiinist, 1. märtsil. Jugo-Slaawia
parlamendi diastasrinna parteid Raditshi
ja Dawidowitfhi poolehoidjad liitusid
ühte, mille liikmed kohustawad tagasi
hoida igasugusest kokkuleppest walitsuse

öpeosakonna juhataja Nikiforow, kommerts

tis) wõidupüha pühitses, katkestati ajuti

Wähemlaste kuritöö ei seisnud mitte
selles, et nad Gruusia Wenemaa küljest
eraldasid (see oli enamlaste hüüdsõna rah

Belgia lähenemine S. R. W.
Liidule.
Pariisist, 1. märtsil. KunstL ja
kirjanduse tööliste koosolek otsustav
luua kultuurilise lähenemise komitee
Belgia ja S. N. W. Liidu wahel.
Jnitsiatiiwne grupp kutsub üles loengu
tele S. N. W. Liidu kunsti üle, mida
loewad 3. märtsil S. N. W. Liidust
kohale jõudnud kaksajakirjanikku Deain
ja Koschinski.

Ametühisus kaitsev sulast kurnamise eest.
S. N. W. Liidus on 600 tuhat sulast. wad. Vägistamised ja peksmised peremeeste
500 tuhat karjast, 400 tuhat puulõikajat poolt ei ole mitte haruldaseks juhtumiseks.
Kuid samal ajal kaswab ka sulaste ühis
ja 313 nõukogumõifate töölist. Kõiki neid
kondlik aktiiwsus. See wäljendub kõige
peab ametühisus koondama. Otsustatud on
küsimus, et maa- ja metsatööliste ametühi päält nõukogude wiimastest ümberwalimis
susse wõetakse ka kõikide teiste ametühisuste
test, kus nõukogudesse õige rohkel arwul
üksikud liikmed, kes maal töötawad.

Suur töö on ära tehtud ühisuse liik
mete ainelise olukorra kindlustamise alal.

sulastd >äbi läks.
Kongressil tuleb arutusele ka metsatööliste

Wäikerahwastele ei ole oma
walitsust tarwis.
Wii n i st, 28. weebr. Jugo-Slaawia
walitsus otsustas likvideerida omawalitsuse

Horwatias ja Sloweenias. Seda tegi ta
juba warem Dalmatsia ja Bosnia koha
likkude omawalitsustega. Pääle selle tan
nistati tühjaks endise Dawõdowitshi wa
litsuse lubadused rahwusliste oblastite au

ainelise olukorra parandamise küsimus.

tonoomia kohta.

Riigi, põllumajanduse ja metsatõõNStest töö
tab üle poole kollektiiwsete lepingute põhjal.
Töölise keskmine tööpalk on 17 rubla 97 kop.
Metsatöölise keskmine palk on 14 rbl 23 kop.
Eelolewal kongressil on tähtsamaks küsi
museks, kuidas kaitsta sulast kurnamise eest.
Rahvakohtunikud ei suuda enam kõiki kaeb

Ainult nende seisukorra ainelise paranemise
tõttu kaswab sissetulek metsast.
Kongressi päewakorras on ka punkt maa
ja metsatööliste ametühisuse ümbernimeta
misest põllumajanduse ja metsatööliste amet

Prantsusmaa toetab Türgimaad
Inglismaa wastu.
Pariisist, 28. wcebr. ~Petit Pari
sienne" teatab, et Angoora valitsuse palve

ühisuseks. See küsimus on kohaliste orga
nisatsioonide poolt üles tõstetud ja arwa

pääle lubas Prantsusmaa walitsus läbi lasta

tusi läbi waadata, mis sulaste poolt tule-

tawasti otsustatakse see jaatawalt.

Rikas linn.
Pierre Hamp'i jutustuste kogust «Inimesed».
Tõlkinud W. R. (järg).
Uulitsale meie eite, ikka selle akna augu
läbi waadatawale kohale, kerkis nähtawale
nagu kusagilt sügawusesi ohwitseri hiilgaw
rinnakilp. Kohwiku akende eesriided, mis olid
ülestõstetud kahwaianud nägude üle, laskusid
ruttu alla. Ratsawäelased liikusid etiewaatlikult
edasi üleskistud uulitsal, hoides oma hobuseid.
Nemad täitsid kogu uulitsa seinast seinani. Uks
hobustest, kes tõusis jalgteele, higistas oma
hingeauruga meid temast lahutawat aknaklaasi;
ja hobuse saba, mis akna klaasi puutus, sünni
tas wihmawalingu kahina.
Kui ratsawägi möödus, awanes uks järsku
ja meie kõik sirutasime omad pääd wälja.
Meie nägime rida lehwiwaid lakkasid ja tuh
mist metallist rinnakilpe, mis kõikusid karwas
tel hobuste kaeladel. Tagasipöörawad lapsed
asusid jälle uulitsakiwe kangutama.
Kui mina sel puhkepäewal astusin kohwi
kusse, tundis madaam Vandermere mind ära
ja ütles:
«Nüüd ei ole enam sõdurisi!»
Tema jutustas seda minule õlut kallates,
sest peab ometi rääkima ostjatega. Märjast
läikiwate laudade ümber istusid inimesed, kes
hoidsid hambus pikke piipe walgest sawisl,
täidetud Belgia iubakuga, sirutasid oma jämedais
kottades jalgu otse süljesse, mis täitis nende
ümber liiwaga üleriputud põrandat. Wanamees
walju näoga, mis sarnanes liikumatule kiwist
kujule, lausus pikka, harjunud liigutusel inglis
tinast kruusi kaant kergitades:

«Ja jah!... õigust öelda, paljud said ka as
jata kolkida!»
Koguni noor mees, kelle mütsi sirm oli su
rutud silma kulmudeni, wastas temale:
«Kui ei oleks läbikolgitud, ei oleks ka mi
dagi saadud».
Mõlemad sülitasid ja jätkasid oma piipude
pikkade walgete pitside imemist. Lauad, mis
olid piiratud inimestest, suitsesid kui supikausid
ja kogu õhk oli sinine.
«Nüüd on kõik wõlgades,» ütles madaam
Vandermere, «ja mitu sada töötatöölist!»
Maksin oma arwe. ühes minuga tungis uk
sest wälja suitsupilw. Läksin mööda Ouplini
uulitsat, sammudes wedelas poris kui määrde
õlis masina katal. Lühikeste põikuulitsate lõ
pul, mis olid nagu tumedate majadega piiratud
helendawad puuraugud, paistis lai tasandik,
millest puhus üle tuul sarnase tugewa ja kestwa
puhanguga, et selle all paendunud tumedad
paplid seisid longus ja kõik nende katsed end
püsti ajada ei õnnestanud. Näis, nagu oleks
nad sarnaselt longus kaswanudki. Pääle nende
mõnede walguslappide algas jälle pikk rän
nak telliskiwi seinte wahel, mis kaunistud wal
gete eesriietega. Minule tulid wastu inimesed,
kes kandsid kottides oma kukkesid kukewõit
lusele. Eemal kordas tramwai sarw lõpmatult
ühte ja sama nooti, kajas siin tasandikult, ilma
wastukaja tekitamata, lühidalt ja kurwalt. Mää
rane meeleheide need allalastud eesriided!
Ja mitte ainust ülestõstetud nurgakest.
Nende peenikeste woltide taga walitseb wai
kus. Mina tundsin sarnast kurbust nagu kan
natawate inimeste kokkupigistud kulmude ees.
Kes asub sääl, nende akende laga ? Wõib olla
on need sadanded ja sadanded töötatöölised,

Türgi vägesid Kurdistani mässu mahasuru
nnseks oblastist, mis asub Siiria põhjapool
sel piiril.

ning nende lapsukeste perekonnad, kes kerja
wad raudteejaamas?
Weel üks põikuuliis näitas määratu põllu
pruuni mulda, kus heljus udu ja tiirlesid ar
wuta waresed. Ja uuesti igal pool kaetud ak
nad wäikestel majadel. Oh, määrane wiletsus
nende walgete eesriiete taga! Minust möödu
sid wiimased pidulikud ja nürid kukewõitluse
armastajad, kes uhkustades arutasid oma loo
made omadusi, neid wõitlusse kandes. Mina
sammusin kuhugi umbuulitsasse, midagi hoowi
taolist, mis piiratud samaste wäikeste majakes
tega. See awaldas prao muljet, kuid andis üht
lasi ka rõõmsa warjupaiga tunde; wäikeste
majade intiimelu õhkkond waldas isegi tühje,
inimesteta õuesid. Hall taewas laskus nii ma
dalale katuste pääle, et minule näis, nagu
oleksin mina kusagil sügawal augu põhjas.
Tuule wilistamisest majade katustel tundus,
kui pööraselt kiire oli tema jooks suurel laqen
dikul.
öhest majast kuuldus nõrk haletsew häälit
sus. Mina tegin, nagu tahaksin juua õlgedesse
mähitud weetorust ja jäin kuulatama.
Sääl, ühe eesriide taga, laulis õige tasa
harmoonik. Nii aralt ja tagasihoidlikult...
Tundus, et mängijal on kartlik hing, et tema
elab üksikult ja mõnuta, püüdes wõtta omale
ilmas wõimalikult wähem kohta. Näis - nagu
nutaks koduta laps, õieti tundeline, õieti uhke,
kes ei taha, et keegi kuuleks tema pisaraid.
FM sa 5 seda nägul On tema wana ?
Ehk noor? Kunagi, kunagi ei saa mina seda
teada.
Oh, see magus kaede walge eesriide war
jus, wäikses, õige unusiunud majakeses, mille
umber puhus lagendiku wõimas luul. Kunagi
ci unusta mina seda. (Lõpp)
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Nõukogude maalt.

Leningradi teated.

NaKtöõlised, wötke oma hoole alla
Sunnitööl ära istujate kinnitamine.
Kinnituse keskvalitsuse seletuse järele
käivad need sotsiaal kinnituse alla, kes on
kohtu mõistmise järele oma aja äraistu
nud ning kui nad ei ole mitte valve all
ja saavad oma töö eest kindlat palka.
Laen töölistele ja teenijatele.
Tarvitajate ühisuse kesktööliste sektsiooni

poolt on väljatöötatud järgmine süsteem
laenu saamiseks.

Riigiasutuste ehk ettevõtete administrat
sioon, ehk töölised ja teenijad, kes vaja
vad laenu, teatavad sellest, kui suurt sum
mat vajavad. Kooperatiivid annavad
wälja nimelised kaartid ärarebitavate ta
tongidega 10, 15, 20, 25, 50 kop. ja 1 rbl.,
millide üldine arw wälja teeb lubatud laenu
summa. Maksu äramaksmine peab kokku
kõlastatama tööpaiga wäljamaksmise ajaga,

mille juures kõiki kooperatiivi arveid toi
metatakse riigiasutuste admistratsioonide
kaudu.

Poola rööwbande mahalaskmine
Walge-Wene kõrgem kohus lõpetas Gai
duki ja Tarnovski asja, kes osa võtsid ok
toobrikuul 1924 a. Poola rööwbandede
pääletungimisest Walgewenesse, Kaidakovo
alevisse.

Gaidilt ja Tarnovski mõisteti maha
laskmisele. Otsus viiakse täide 72 tunni
jooksul.

Elekter Dooni basseinis.
Lõpetati 8 elektri alamjaama ehitamist,mis kuuluvad Almasi-Marjewski raiooni
piirkonda.

Tööliste kvalifikatsiooni tõstmine
Jekaterinoslawis awatakse kaheaastali
sed kursused Kriworoshi mäetöõliste kwali
fikatsiooni tõstmiseks. Samased kursused
awatakse ka Kriworoshi metalltöölistele.
Jekaterinoslawis laiendatakse kursuseid ehi
tustööliste kwalifikatsiooni tõstmiseks.

Nafta purtskaew
Grosnöist teatakse: Puuraugust 5—233
lvi wälja purtskaew. Purtskaew annab 40
tuhat puuda naftat ööpäevas.
Karl Marxi uus tundmata töö.
K. Marxi nimeline instituut avaldab
suure ja huvitava K. Marxi töö, mida
seni ei tuntud, .Prantsuse revolutsiooni
ajaloost," .Wöitlus mäe ja sironde vahel."
Wale tsherwonetfid.
Ühenduses suure valerahategijate salga
likwideerimisega Riigi poliitilise walitsuse
poolt, on viimasel ajal walerahade hulk
tuntavalt langenud. Paar kuud tagasi
riigipank ja kub. rahanduse osakond iga
päew pidasid kinni kümned walerahad,
nüüd tulewad nad ette harwa. Wale kas
sapiletist ei tule enam sugugi ette, wale
isherwonetsid aga, mis weel liikmel, on

noored pioneerid.
algas lasteliikumine alles
hiljuti, kuid nüüd on meil juba 1 miljon
pioneeri.

Sellest liikumisest osavõtjad on 11—14
aastased lapsed. Nendega töötawad pea
aegu ainult komnoorsoolased. S. N. W.
Liit on riik, kus wõim tööliste ja talu
poegade käes ja kuna kodanlikkudes riiki
des seisab riiklik wõim täiesti kodanlikul
Vaatekohal ja püüab igapidi takistada
kommunistlikku laste kasvatust, siis on
meie juures lugu otse ümberpöördud.
Wõimas kommunistlik partei ja komnoor
sugu wõiwad takistamata ja laialt aidata
lasteliikumise arenemist. Rahwahariduse
kommissariaat ja teised nõukogude organi

satsioonid tulewad wastu lastele. Liiku
misele on avatud lai tee.
Tähtis on, et pioneeride liikumine oleks
võimalikult lähedalt seotud tööliste orga
nisatsioonidega ja eriti naistöölistega.
Mis wõiwad teha naistöölised noorte
Pioneeride hääks?

Kõige päält wõiwad teadlikud naistöö
lised laia kihutustööd teha väheteadlikkude

naistööliste ja talunaiste keskel, seletades
neile, mis tähendab „noor pioneer".
Proletariaadi perekonnas on lapsed
jäetud sagedasti enese hoolde: isa töötab
Vabrikus, ema samuti, ja kuigi ema ei
tööta, on tema siiski niiwõrd kuhjatud
hoolitsemistega perekonnast, toiduwalmis
tamise, pesu, kõiksugu tööga. Lapsed hul
guwad ümber ilma järelvaatuseta, lange
wad kergesti uulitsa mõju alla, ehk kuigi
istuvad kodus, siis näevad vähe rõõmu
vanematel ei ole aega nendega tegu
teha. Osawõtt „noorte pioneeride" orga
nisatsioonidest annab neile võimalust selt

Lapsed kuulavad huvitusega täiskaswa
nute jutustusi. Rääkigu naistöölised, kes
Palju elus läbi teinud, noortele pioneeri
dele oma üleelamistest, kuidas tuli wõi
delda vabrikandiga, kuidas wõis midagi
kätte saada ainult wisa võitlusega, kui
raske oli elada töölistel ja nende pere
kondadel tsaarivalitsuse ajal, kui raske
oli töölisel haridust omandada sel ajal.
Rääkigu nemad pioneeridele sõjast, oma
osavõtust tööst, võitlusest valgetega jne.
Noored pioneerid tahavad töötada, ta
hawad vada osawaid käsa. Nemad peawad

palju oskama, nemad on valmis õppima
kõike, kui neid aga õpetatakse. Naistöö
lised teavad pasiu, mingu nemad pionee
ride juure ja andku neile omad teadmi
sed. Pioneeride hulgas on palju lapsi,
kelledel on raske elu, kellel ei ole omak
seid, kes tarvitavad ema hellatusi. Nais
töölised, vaadake noorte pioneeride, kui
oma laste pääle!
Naistöölised leiavad juba tuhat teed,
kuidas aidata pioneeridel võrsuda püsi
wateks wöitlejateks, osavateks töölisteks,
tulevasteks häädeks kommunistideks.

Naistöölised, 8. märtsil võtke noored
pioneerid oma hoolealusteks!

U. Krnpskafa.

simeestega kokkupuutuda, annab neile hulk

rõõmsaid elamusi, annab neile teadmisi
töölisteklassi võitlusest, äratab neis huvi
selle wastu. Kõik seda peab seletama nais
töölistele ja talunaistele, kes ei ole rahul
sellega, et nende lapsed astuvad pionee
rideks, neile peab selgeks tegema, et tütar

lastele on pioneerideks astumine sama
tähtis kui poisikestelegi. Tütarlapsi ei tohi
hoida kodu küljes kinni, neid tuleb juba
varajaselt pääle kasvatada koos poisslas
tega, et nad neile seltsimeesteks saaksid.
Sel on määratu tähtsus tütarlapse edas
pidisele arenemisele, samuti kui ka poisi
kestele. Tarvilik on, et tütarlapsed juba
warakult pääle huwi tunneksid ühiskond
sikkudest küsimustest, õpiksid kollektiivselt,

imbusid läbi ühiskondlikkude loomusundi
dega.

Nadeshda K o n s t a n t in ö w n a
Krups k a j a.
Poliithariduse pääwalitsuse juhataja.

tes, waid suurendada seda pääasjalikult
kooperatsioonides, riigikauplustes, tõstes

näitasid, ct see küsimus on küpseks valmi
nenud ja annab jaatavaid tagajärgi. Esi
meseks jaanuariks 1924 a. oli meil naiste

nende toö kwalifikatsiooni nii töös olewate
kui ka tööta naisterahvaste keskel.

filistel töödel oli saadikutena 353 inim. ehk

WeleMtinijekg
„Edasi" kaastöölistele ja
teistele seltsimeestele!
Ühenduses rahwuswahelife nais
päewaga oleks soowitaw teha aja
ajalehes lühike ülewaade naisliiku
mise üle Eesti asundustes.

Seepärast tehke lühike kirjeldus
selle üle, mis on koha pääl tehtud
töötawate naisterabwaste orgamsee
rimise alal, missugustest tööaladest
wõtawad naisterahvad osa, kuidas
läks läbi rahwuswahelife naispäewa
pühitsemine jne.

»»Gbasz" toimeta».

24,9% üldisest arvust. Wõib tähendada,
et aktiivsele ametühisnslikule tööle on tõm

Selles asjas oleme meie juba mõndagi
saavutanud. Praegu õpivad 524 naiste
rahvast mitmesugustel kutse-tehnilise hari

duse kursustel. Kuid seda on veel vähe,
on tarvilik seda tööd süvendada ja laien
dada. Weel on üks järjekordsetest ülesan
netest naisterahvaste tõmbamine ma
janduslikule tööle. See tööharu on seni
kõige vähem naisterahwaid ühisuse liikmeid

huvitanud. See töö nõudis suurt jõupin
gutust, et selgitada ühisuse ülesandeid ja

matud kuni 1000 naisterahvast.
Sel aastal on naisterahvaste aktiivsus
kasvanud. Nüüd ei ole ta enam passiivne
ühisuse liige, waid kui kõigis ühisustes ak
tiiwne tööline. Kõik see räägib sellest, ct
tõuge on antud ja nähtavasti põhjalik.
Edaspidi on tarvilik seda tööd weel enam

niisama ka liikmete ülesandeid nõukogude,
kooperatiivide ja kaubanduse aparaatide ja

süvendada, katsuda weel rohkem tõmmata

miste üldosawötjate arvust.

naistöölisi praktilisele ühisuse tööle mitte

Meie töölisnaine vajab walmistuse,
ametühisuse ja poliitilist haridust. Selles

kui realiikmeid, waid kui ametühisusliku töö

juhtijaid. Ühisuse ees seisab praegu tõsine
ülesanne mitte ainult alal hoida töölis
naiste protsenti meie asutustes ja ettevõte-

pandud.

Miljon Pange Piima läbi
kooperatsiooni.
Oblasti majanduse nõupidamine kinni
tas .Trudsojusi" plaani, mille järele ta
hetakse kooperatiivi kaudu ära müüa 1.020

tuhat pange piima 1925 a. Selle plaani
elustamiseks on tarvilik uue keskpiimaasu
tuse sisseseadet, mille kaudu saaks võima
sikuks 4.000 pange piima läbi lasta.
Oblasti majanduse nõukogu kavatseb
anda pikaajalist laenu allpool seisvate
piima kooperatsioonide krediteerimiseks ko

haliste piima vastuvõtmise punktide sis
seseadmiseks.

Hindasid uuesti riidekauba Paale
alandatud.
Eilasest päevast alates alandas Lenin
gradi tekstiiltrust uuesti hindasid puu
villa ja villase riide pääle. Hindasid on
riide pääle alandatud 5 kuni 10 prots.
Tööwiljaknse järjekindel kasw
Leningradi tööstuses tööviljakus tõuseb
iga kuu. Kui arvata augustikuu 100 prots.
pääle, siis tööviljakuse kasv on järgmine:
septembris 107 prots., oktoobris —ll3
prots., novembris 128 prots., detsemb
ris ja jaanuaris 132 protsenti.
28 000 raadio wastuwõtte
aparaati
(Uus tellimine nõrgawoolu tehastele.
Kirjutati alla leping nõrgawoolu tehaste
üleliidulise trusti ja aktsionäär ühisuse
walitsuse „Raadio peredatsha" wahel.
Lepingu järele saab trust tellimisi mit
mesuguste raadio asjade pääle 2.200 tu

mitmesugustes konstruktsioonides ja 7,065

Aasta töö kogemused naisterahvaste ak
tiiwsele ametühijuslikule tööle tõmbamises

17%, ning üks aasta pääle selle (1. jaa
nuanks 1925 a.) on meil juba 21%.
1. oktoobrini 1924 a. töötasid naisterah
vaste kommisjonides 101 ehk 23% üldi
sest kommisjonides töötajate arvust. Mas

Kommunaal-tööliste ühisus toetab ja
tervitab plaani, mida tööliste poolt ette

raadio aparaadi walmissaadusi 500.000
rubla ja 1. oktoobriks ülejäänud summa
pääle. Lepingus nähakse ette 28.000 raa
dio vastuvõtte aparaati valmistamist

WteMas ametHisllSliku! tööl.

rabwaid teenijate komiteede, õpilaste komi
teede ja ametühisuse volinikkude liikmetena

remonteerimise maks.

hande rubla suuruses.
1. mail laseb trust wälja mitmesuguseid

3 tsherwontsilised.

Slutski-Nvwgorodi raudteeliini
ehitamise lõpetamine.
Sõitis wälja eriline kommisjon uuesti
ehitatud Slutsk— Nowgorodi liini ülevaa
tamiseks. See raudteeliin antakse PõhjaLääne raudtee kätte, kes korraldab sidet
Nowgorod li ga. Lähemal ajal awatakse
sel liinil reisijate ja kaubarongide liikumine
Leningradi ja Nowgorodi vahel.

Tramwaiwaguni kinkimine
Moprile
Kommunaal-tõõliste ühisus sai tööliste
käest terve rida teadaandeid, kes soovisid
abi anda Mvprile. Töölised otsustasid re
monteerida tramwai vagunit, et tööraha,
mis vaguni «monteerimiseks ära kulub,
antakse Moprile. Sinna antakse ka vaguni

luleseadmiseks. Selles harus on juba palju
ära tehtud.

Meil on 367 naisterahvast, kes tööta
wad majanduse nõupidamistes, mis wälja
teeb 16,5 % üldisest majanduse nõupida

harus aidatakse neid ja weel enam aitavad
seda meie klubid ja ringid.

raadio vastuvõtte jaama tugewajõulisi
lampe. Uus tellimine koormab 90 protsenti

töökoda, milles walmistatakse raadioapa
raate.

Nõukogude ümberwalimiste järel
dused1. märtsini on teadete järele Leningradi
kub. 8 kreisis walitud 4718 külanõukogu
liiget. Walitute hulgas on 439 kõmmu
nisti. Naisterahvaste arw, kes kuuluvad
külanõukogude liikmeteks, kasvas tunta
walt 10 protsenti üle ettenähtust. Küla
nõukogudesse on walitud 764 naisterah
wast. Leningradi kubermangus ilmusid wa
limistele 44,5 protsenti walijatest. Wõte
gorski kreisis läksid täielikult läbi walla
konwerentsid. 9 konverentsil waliti 29 walla

täidesaatwa komitee liiget, nende hulgas
Il kommunisti.
Luuga kreisis waliti viiel walla kong
ressil 15 walla täidesaatwa komitee liiget.
Nende hulgas 6 kommunisti.
Kingissepa linna nõukogusse lõppesid
walimised. Walimisele ilmusid 42,4 prots.
walijatest. Nõukogusse waliti 49 liiget.
Kommunistide arw 39 protsenti ja
naisterahwaid 32,6 protsenti.

Kõigile juriidilise
abi tarwitajatele!
Iga isik, kes pöörab „Edasi"
toimetusse juriidiliste küsimuste
lahendamiseks, lisagu tingimata
oma täis nimi ja adress juure.
Küsimused, kus saatja nimi ja adress

puudub, jääwad tähelepanemata.
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Timukate Testist.

Kuidas Rakweres 1 dets wastu
walmistati
„Pwl." kirjutab: 1. dets. mässuasja uuri
misel selgus, et Rakveres oli organiseeri
tud wandeselts, millest ka kohaliku väeosa

kapral Evald Põrm osa võtnud. Nime
tatud vandeseltsi ülesandeks oli teha rah
lva keskel kihutustööd maksva riigikorra
kukutamise otstarbeks ja ölesässitada rah
wast praeguse vabariigi valitsuse vastu,
et seda võimu teel kukutada, maksma
panna nõukogude valitsus ning ühineda
Nõuk. Wenemoaga. Wastawad resolutsioo
uid said vandeseltsi poolt salakoosolekute
poolt vastu võetud. Mõni nädal enne
1. dets. mässukatset oli Pörmi ja kellegi
Griffeldi vahel jutuajamine, et värsi tu
leb aeg, kus praegune riigikord ümber lü
katakse. Wandesehsi liikmed arutanud i.
dets. hommikul, et kui mäss peaks tulema:

kuidas kohapääl Võib sõjariistade ladu
ülevõetud ja wahipaäl olev sõdur ilma
pauguta kõrvaldatud saada, et sõjariistad
mässajate kätte anda. Abi pidanud tulema

Kunda tööliste poolt: 2 dets, kui Põrm
ohvitseride vangistamisest kuulda sai, tä
hendas tema, et „mis kurat neist veel
vahi alla võtta oleks pidanud koha
pääl maha lastud saama mis maas,
see maas".

Wandeseltsil olnud valmis kindel kava,
kuidas Rakveres mässu läbi viia. Põrm
Võttis riigikorra ku'utamise koosolekutest
tegeliselt osa, korraldas ja tegi plaanisid,
kuidas mässulistele sõjariistad käite anda
ning kuidas mässu lahtipuhkemisel elektri
ühendusil rikkuda, et, nagu Põrm tähendas,
parem 0 eks

Kohus on Evalt Põrmu 10 aastaks
sunnitööle mõistnud.

Optant 5 aastaks sunnitööle
1922 aasta!, kui Wcnemaal kõikidel puu

dust tuli kannatada, arvasid paljudki eeii
lased paremaks Eest sse opteerida, kus ju

Eestlased S. N. W. Liidus.

Sm. w. Ningissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 4. märts. s. a.
Esimese astme
marififtlik-leninismi ringi
jörjetordne istang.
Algus kell 8 õhtul.

Nõukogude nmberwalimised Eesti asunduses.
Suuremas osas ümbermalimistes laksid ladi seltsimehed,
kes kaitsewad töötamate talupoegade huntisid.
Mõnes üksikus kohas masside osawötu puudusel kukkusid
nõukogusse kulaklised elemendid.
Siin tuled asja parandada, nõudes ümderwalimifi.
Kuidas ümberwalivlised ei tohi
sündida.
(Kadaka küla, Kingissepa kr., Leningradi k.).

Küla rahvale ei teatatud nõukogude
ümberwalimistest mitte midagi. Uhel hääl
päeval tulid meie küla jõukamad kokku ja
valisid ühe rikkama taluniku naise esi
meheks.

Määrati ka kindlaks uue esimehe palk
3 rbl. kuus iga pere päält, mis teeb
aastas wälja hää summa 36 rubla.
Nõnda talitatakse meie asunduses.

Hull.
Toimetuse järel märkus.
Sarnane nõukogude ümberwalimise viis,

kust kõik valijad osa ei saanud võtta, on
täitsa seaduse vastane.

Küla rabwas peab siin nõudma ümber
valimise toimepanemist Ka ei ole õigus
eri maksusid nõukogu esimehe palgaks pääle

panna. Nöukoguaparaadi ülespidamine sün

nib nendest summadest, mis ainsast põllu
majanduslikust maksust kohalikkudeks ots
tarbedeks sisse tulevad.

Siin on talitatud seaduse vastaselt.
Ühisel nõul ja jõul tööle.
(Tikopesa asundus, Kingissepa kr., Lenin
gradi kub.).
15. veebruaril olid meil Tikopesa raioo
ui külanõukogu ümbervalimised ja 19.

veebr, keskkoha nõukogu esimehe valimised

§m. W. Kingfsfepa nimeline
Cesti tööliste haridusmaja.

ja volinikkude kinnitamine.

Osavõtt valimistest oli kaunis elav.
Iseäranis elavalt võtsid osa naisterahvad
ja selle tagajärjel läks nõukogusse üks
naisterahvas ja teine revisjoni kommis
joni. Külanõukogu esimeheks valiti sm.
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Kast.

Üldkoosolek andis uuele nõukogule täht
sad juhtnöörid: linna kindel side talupoja
ja töölise vahel ja ühes sellega wõimal
tada tööstussaaduste hindade alandamist,
luua maaparanduse ühisus, võtta täiesti
osa kultuur-hariduslikuft tööst, kõvendada
sidet hiljuti organiseeritud piimaühisusega,

iseäralikku tähelpanu pöörata teede paran
damise pääle, puhastada asundus samo
gonnist jne.

Loodame, et uus nõukogu sel alal ener
giliselt tööle asub.

Kuid ühes sellega ärgu unustagu ka
iga asunik, et seda kõike suudab nõukogu
täide viia ainult teie ühisel nõul ja jõul.
„U m b e r w a l i j a".

Nõukogusse läksid asjalikud seltsi
mehed.
(Medushi vald, Trotski kr.. Leningradi k.).
Wiidi läbi nõukogude ümbervalimised.
Walla nõukogusse valiti asjalikud seltsi
mehed, nende seas kaks kommunisti. Wa
limistest võtsid osa peaaegu pooled wa
lijatest. O—ip.

Kolmapäewal, 4. märts. kl. 8 öht.
Köne-öhtu.
Aine:
„Tõöwiljakuse tõstmisest"
'.Koeleb sm. M 6 t l .
W.K.P. L. kub.kom. agit -prop. osak
Eesti sektsioon.

Oudowas
Eesti Haridusmajas wotab
„Edasi" pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sa Isamas on müügil poliitilist,
põllumajanduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On

saadawal ka weel kalendrisid 1925

aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliöpe
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele noo
tisid paljustada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarwis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. M a h k at s il e.

kõike küllalt pidi olema.

Laks sinna ka Anton Laur, keda aga
kohe kahtlustama bakati, sest mehe käed
olnud krobelised. Laur panti vangi ja
võimumebed uurisid kogu aeg, kas Laur
mitte kurja nõuga Eesti ei ole tulnud.
Selgunudki, ct Laur on Eesti punaste di
viisis teeninud. Nüüd tiriti Laur kobe
kohtupinki ja mõisteti lelle eest, et ta E s«i
punases sõjaväes veninud, Saastaks juoni
tööle.

Töörahwas wäljaspool seadust
Siseminister Einbund on nüüd riigikogu
poolt vastuvõetud seaduse põnjal korral
dme t inud, et kõik linnuwolikogude liikmed,
k»s sinna pääsenud töörühma ülstie mäcrinna
nimekirjade järele, w.ütcgadest wälja saaks

aetud. Samuti ci tohi uhegile ko' ale wa
lita töölisi ehk talupoega, kellest teada on,
et ta ühisele väerinnale kaasa tunnnd. M s
puutub aga riigikogu liikmetesie, siis on
kõik selles nimekirjas olnud isikud juba tür
mis edk tapetud ning neist ei ole wabadu
ses enam ühtki.

Kes olid Riesenkamvfi uulitsa! taPetnd ülesastujnd
Paale I. ietst ülesaslumlit leidsid nulud
Rieicnkanipfi uulitsa! peidus olervad üles
astumisest osawötiad üles. Nende anetee
rimise katse ajal sündis äge tulewahetns,
nulle wältel ülesastujad tapeti, lusjnuies
muud nende kallal sarnast omakohut tarwi
tasid, >t pärast tapetute surnukehasid enam

keegi ära ei tunnnd.
Nüüd on nuhkide paästaabi poolt trnta
tud. et „uunmine" (eiettriwaunite ätil) on
selgeks teinud, ct rapetud on tuntud kom

Kirjamastused.
Talutaat, Eesti-Haginskis. Kirjutage.
Keegi, Uldinga külas, Oudowa kr. Teie
kirjutate, et kohalikud kulakud kiusavad
kehvikuid taga, kuid ei näita ära, mis
asjus. Samuti ütlete, et rikkad maksavad
vähem maksusid, kui kehvikud. Meie ei
saa sõnadesse uskuda, ega sõnade põhjal
asja üles võtta. Kirjutage, kes ja kuidas,
missugusel teel, sünnib kehvikute nööri
mine kulakute voolt. Kes maksab vähem
ja rohkem maksusid, kui õigus on, ära näi
dates maa murust, maksu summasid jne.
Siis tuleb otsekohe ära näidata, missugust
vallaametnikku joodetakse ja mis eest. Siis

on meil andmed käes. Ka ilma oma nime
ja adressi teatamata ei saa meie sõnumit
avaldada ega tõeks võtta.
X. O-i-p. Teie poolt saadetud sõnum õpe
taja tegevuse kohta ilmus juba varem. Ei
tarw ta.

Proletaaria. Tooge üksikasjalikud tõen

dused ette, inilles seisis teie poolt nimetatud
isiku kuritahtlik tegewus maksude lootmise

asjus. Si s saame kindlamalt wälja minna.
31. London, Altmäel: M hutada teie kir
jatükti „Manni önn" kõige parema taht
mise juu-es e- saa, ei paku suurema luge
jäte ringkonnale huwi. Kui tahate ilukirjan

duse atat edasi jõuda, siis on tarvis hoolega
harjutada sa ilukirjandusega tutwuneda. Näit.
aine tuleb tvõtta laiema tähtsusega, mis ei
piirdu üksikute isikute eluga, Maid on seotud

ühiskondlikkude küsimustega ine. pf
Krimlane, Alam Lindast. Teie sõnumi
kasutame ära. Kirjutage. Saatke enese kui
kirjasaatja kohta lähemad teated.

mM jg ttljülka.
Wint-ader
Wiimasel ajal laotatukie Pöhja-Ameeri
kas rohkesti laiali hunditaolist atra. Hari
rilikule adrale on asetatud nutte suur pet
roolimui abil kaim mootor, mis tööajal
puurib winditaolisena maa sisse. Sarnase
adraga ümbertöötatud pöld küntakse hästi
ühet. õlisena, ja võimaldab kaua aega ene
ses hoida niiskust. Pääle maakündi võib
mootorit kasutada majapidamises ja teiste

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kolmapäeval, 4. märts.

Keskkasse, kohustused tsherw.
„ „ märtnks lOl1/* „
„ „ aprilliks 100 ,
„ „ maiks 6 kuu p 100 „
„ 3 kuu p. 981/2 ~
„ „ junniks 98V2 „
„ „ juuliks 07-/2 „
„ „ augustiks 06 „
Naeliterlingtd 9 rbl. 27 kop
D 1 rbl. 94'»„
kloonid 51 „ 87 72 „
Prantsuse frangid 10 „ „
Zeo nc margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen „ 90 »
1. wöidulaen 3 „ 62 „
«M—JE 'L»'IW »

Eestikeelseid raamatuid
on saada
,»V tib 0 i" raamatukaupluses.

(Palutakse ilmuda kõik teaatri
liikmed).

Neljapäeval, 5, märtsil.
kell 8 „Näojumestuse kursus" (neile
noortele teaatri liigetele, kes
soovivad endid näojumestuse
kursuses arendada).

Reedel, 6 märtsil.
kell V-9 „Kasfijaht" 1. ja 2. vaatus
Wast. instruktor-organisaator.

Puhkepäeval, 3. märtsil, kell 2 l. on Ha
ridusmaja ühise kunstiringi nõu
kogu koosolek. Palutakse kõikide ringide
instruktorid ja organisaatorid koosolekule
ilmuda.

Ü. K. R. instruktor.

Tana teantrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja balcti Lcaator
Akadeemiline riiklik draama teaate;
Akadeemil. riiklik wäike ooperi teaate»
.nnnia.rnoü"

wAinia lipiicrH"

Gilane borje:

Luugas

kell 8 ..Massinimene" (lugemisproow)

Rnrli! suur draamateaatcr

mulnstlitüd tegelased: Kreuks sm arem tape

tud Kr> uksi neend), W. Hammcr ja R
Päljon.

Teadaanded.

Rahvamaja
~30M.1N ropuT*

Punane teaater.
Traaler „K)qMx 3p»Te;ieä".
„He Gu.ro HII rporna, Aa BApyr AJTUU"

Muusikaline komöödia
Passus h
„06.r avaune"

WasLutaw tcimeiai-t: 55. Treufetdt.
WöUaudaja: Eesti KirzastuZe Ühisas

Kuremaa asundus.
Trotski kreisis, Leningradi kub.
Mölab „Edasi" pääle tellimisi
mstn sm. Leebret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Walk
Kusuekki haige-uajg
!ef. 180—52. Wastuwötiu. !õ?:ides spets,

professorite ja assistentide poolt 'eüa
Isi homm. !uni kella 19 öht. Ualised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

kejalgsete
Mtt. ifirel''JaS:
tonsuU. " ' tannne za
Ä.' Ml!» «• Itifjer '&!"
Snzu«Simet«s^^^A'
hamb. Ärsi.de katsvm.

+A*-* a sisemise., naiste-

MtSSOMS. rmm&m*.

lOfte-,. hamba-,
kurgu-, korwa-, nina- ja suguhaigused.

pöteyatgmed, -

Wastunötte tunnid erialadel hom.l. 3
kuni öh. ?. 9 3. Juuli (end.
uui. nr. 42. Scnnoi umgn.l. Te!. 163-31
ja 163-32.

%V fö Vi*sl! A. ;* A'osiaune (end.
il* fells! uul.
.....J* nr. 2, B.Oktob?r

prosp. nuxgcii, teles. 562-3" Wastu
wLte iga pcieu) kella 3—12 a kella
4—L öhml; uaisterahwasteie eraldi.
Praegusaja arstim isadinõud.
(terawak.ia

W*||slv ja t.) ' itpyi i froou liine).

Sugvorgaaniee igakülgne arstimina,

W. SMttÄMMZ
tz. St. Witkun - uuendas

wastuwötmist: nõuanded ja 'bi ras»
kejalgseieie,sunnil jattl.,naistehaigu
sed Kella lv. homm. kuni kella 7 öht.

Troitstaja 11, kn. 7. Sissekäik pr
raaduiieft.

eesmärkide otstarbeks.

lwMHarepH, ssA., EuatepMßro(J>CKaSnp. 87. ileaaHrpajcßsä iyö.«HT iii 5804.

