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Uuidas on wöimalik Saksamaad paremini orjastada.
Üheltpoolt ja teiseltpooltLond o n i st, 5. märtsil. Tänasel
parlamendi istumisel oli arutusel Briti
wälispoliitika küsimused.

Waielusi algas vabameelne Fischer, kes
juhtis tähelpanu selle tõsise seisukorra
pääle, mida tekitab Kölni piirkonna ewa
kueerimise edasilükkamine ja teatas, et
wabameelsete partei on kindlasti wastu
sellele kaitselepingu seaduse eelnõule Jng
lismaa. Prantsusmaa ja Belgia wahel.
Fischeri arwates annab palju suuremat
kindlustust Saksamaa ettepanek, mis kind
lustab Prantsuse piiride julgeolekut.
John Simon (vabameelne) tähendas
omas kõnes, et kui ei oleks leitud tõsist
oma kohustuste mittetäitmist Saksamaa
poolt sõjariistade mahapanemise asjus,
siis oleks Kölni piirkonna ewakueerimise
pikendamine inglaste poolt seadusewas
tane.

Chamberlaini köne.
Wastamiseks sõna wõttes tähendas
Chamberlain, et Briti valitsuse poliitika
on sihitud selle poole, et kindlustada Sak
samaa sõjariistade mahapa iemist selle
määrani, mida liitlased saawad nõudma,
enne kui nad wõiwad teha mingisugust
muudatust okkupeerimise 15-aastase kest
wuse küsimuses. Kogu liitlaste poliitika
on juhitud Kölni piirkonna wõimalikult
kiire okkupeerimise lõpetamise pääle, nõu
des Saksamaalt tema pääle pandud ko
hustuste täitmist. Praegu on kogu Eu
roopas kindlusetust tunne üldist julgeoleku
suhtes ju mingist tõsisest progressist ei saa

enne juttu olla, kui see hädaoht ei ole
kõrvaldatud.

Euroopa „tösine" jaluleseadmine
Edasi terwitas Chamberlain Saksamaa
wiimast ettepanekut liitlastele. „ Esimesena

sain mina sellest teada mõni nädal tagasi
minule tehtud tõsisest teadaandest. Mina
teatasin siis kohe, et ei wõi neid ettepane
kuid saladusse jätta Inglismaa sõpradele
ja liitlastele. Nüüd, kuna need ettepane
kud on tehtud ka teistele liitlastele, an
nan mina neile tõsise tähenduse ja arwan,
et need wöiwad olla lähtepunktiks üldise
rahu ja Euroopa jaluleseadmise teel. Wa
litsus on walmis tõsiselt arutusele wõtma

Mussolini on parandamatu.
Lond o n i st, 5. mansil. Arstid, kes
Mussolinit arstivad, professor Bostianelli,
senaator Markrafara ja paawsti ihuarst
teatasid, et kindlat aega, millal Mussolini
riiklikkude asjade juure asuda wõiks, nad
määrata ei saa. Tema juure ei lasta ke
dagi, pääle ta isikliku sekretääri.

neid ettepanekuid lootuses, et selles Saksa
maa walitsuse wabatahtlikus sammus wõib

leiduda üleminek kurikuulsast minevikust
enam selgemale tulewikule. Kui sarnast
tagajärge wõib saawutada meie abiga ja
meie abi selleks nõutakse, siis ei puudu
Inglismaal selleks hääd tahtmist kaasa ai

mehe sm. Rõkowi aruannet walitsuse tege

wuse kohta, kiidab istangute järk täiesti
hääks Liidu walitsuse nii sisemist kui ka
wälist poliitikat, saadab palawa tervituse
Taga-Kaukaasia töölistele ja talupoegadele,

tamiseks".

kes wäsimatalt töötawad ülisuurte ülesan

Nagu walitsus nii ka mina isiklikult
waatan küsimust Grey kõne waimus, et
riik, kes on 20 penikoormat mannermaast
eemal, ei wõi ükskõikseks jääda manner
maa riikide rahu ja julgeoleku küsimustes.
Nüüd on veel wähem kui kunagi ennem
wõimalik lugeda ennast -kaitstuks ja eral
datuks muu osast Euroopast. Britannia
kogu suurus ja wõim peab olema juhitud
selleks, et kaasa aidata kõikide konfliktide

S. N. W. Liidu ees.
2. S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa ko
mitee istangute järk, kriipsutab alla, et
meie ainukest töörahwa Liitu igast küljest
piiravad kodanlised riigid jõuawad arwa
misele, et meiega vahekordade jalulesead
misest äraütlemine mõjub raskelt nende
maade eneste huwide pääle. See arwami
ne väljendub nõukoguwalitsuse ainuke

rahulisele lahendusele. Wöimalus selle suure

seks seaduslikuks wclitsuseks tunnistamises

sihi saawutustks kasutada oma mõju sun
nib meid pöörama üleskutsega Briti im
peeria poole, ja mina olen kindel, et Briti

S. N. W. Liidu territoriumil. Kuid S.
N. W. Liidu kesktäidesaatew komitee ei
warja enesele, et normaalsete poliitiliste
ja majanduSliste wahekordade jalulesead
mine toob S. N. W. Liidu walitsuse ette
uued ülesanded ning sunnib teda terawalt

impeeria sellele rõõmul wastu tuleb.

Wastasrind lahkub
Chamberlaini kõnele hüüdis sagedasti
wahele tööliste partei liige Kirkwood ja
ei lahkunud saalist presidendi Sinclaire
käsul. Wiimaks lahkus Kirkwood ja temale
järgnes kogu tööliste partei fraktsioon
ühes Mac-Donaldiga.
Ei saa ilma Wenemaata läbi.
Lond o n i st, 5. märtsil. Lsbirääki
mistel wälispoliitika küsimuses tähendas
parlamendis wanameelne Burn, et IdaEuroopa riikide julgeolek oleneb ära tule
wasest Wenemaa saatusest ja seepärast
peaks walitsus selle küsimuse ühes liitlas
tega läbi arutama.
Kuni on Wenemaa küsimus lahenda
mata, ütles Burn, jääb Ida-Eu
roopas maksma kindluseta olek ja närwi
line seisukord, mis takistab sõjajõudude
vähendamist.

Pääle selle astus wälja wabameelsete
esitaja Sinclair, kes ütles, et walitsus
peab aru saama, kui tähtis on tõmmata
Wenemaad ühte liitu teiste rahwastega.
Walitsus peaks kaasa aitama kaubanduse
edendamisele Wenemaaga, mida praegu
takistab laiema kokkuleppe puudus Wene
maaga.

Täpsemalt Rio-de-Janeiro
õnnetusest.
Lond o n i st, 4. märtsil. Uhed teated
on ärevamad teistest, mis tulevad Rio
de-Janeirost. Selgub, et lõhkemise läbi
surmasaanute arv ei ulata mitte 100 ini
mese pääle, nagu alguses teatati, vaid on
tõepoolest surma saanud üle 3.000 inimese

ning Pääle selle raskesti hawatud ligi 800
Kauge-Jda walged bandiidid
kihama löönud.
H ar b i in i st, 5. märtsil. Walgete ban
biitide tegewus Hiina-Jda raudteel on
wiimasel ajal elawnenud, ühenduses mo
bilisatsiooni wäljakuulutamisega Nikolai
Nikolajewitshi ja ilma keisririigita keisri
Kirill Wladimirowitshi poolt.
Rööwlite salkonna eesotsas seisab kiud
ral Shadojew, kelle staap Tshang-Tshun
gis asub. Säälsamas on ka kindral Lu
kowitshi, Nik. Nikolaewitshi käsiku staap.
Mõlemad staabid omawad sidet ja kaitset
Jaapani wastuluure ja Hiina kindrali
U-Bei-Fu poolt.
Wene walgete wägede politseinikud ko
lawad aguli urkasid mööda ja usutawad
30 rubla kuupalga eest Netshajewi wäkke
astuda. Kindral Netshajewi salk asub prae
gusel ajal Mukdenis.

1. kogudes Liidu kolmandale
istangute järgule, läbi arutades S. N.
W. Liidu rahwakommissaride nõukogu esi

inimest.

Esialgul tekkis tulekahju ühest sõjalae
wasi, mis seisis sadamas Caho saare lähe
dal. Tuli paiskas siit teisele sõjalaevale
ja seejärele alles ladude pääle, mis asusid
saarel.

Niisama ulatab ehituste purustamine
üle waremalt teatatud arwust 3.000.
Terwe rida teaatrisi, mis asusid wörrel
des kaugel Rio-de-Janeirost, said purusta
tud. Sajad arstid ja sanitaarid annawad
abi haawatutele.

nete lahendamise juures, mis seisawad kogu

suguste maade majandusliseks arenemiseks,

ning waielusküsimuste otsustamiseks mõ
lemi poole rahulolemise alusel. Seda sil
mas pidades kiidab S. N. W. Liidu kesk
täidesaatwa komitee kolmas istangute järk

hääks walitsuse sammud, sõlmida diplo
maatlisi ja kaubanduslisi wahekordi nende
riikidega, kes seni seda teinud ei ole.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatew komi
tee tunnistab, et S. N. W. Liidu rahwa
majanduse arenemise üheks tarwilikumaks
tingimuseks on rahu, seepärast kiidab hääks
Punasewäe arwuliset wähendamissammud,

samuti sammud, mis walitsus ette wõtnud
sõjajõudude wähendamiseks rahwuswaheli

ses ulatuses. Niisama on tarwilik, et meie
riigi rahukindlustuseks saaks alal hoitud
Punasewäe wõimsus, tarwilikkude abinõu
de wäljaeraldamisega.-

kaubandusliste wahekordade jaluseadmine

S. N. W. Liidu kesktäidesaatew ko
mitee kriipsutab alla sügawa rahulduse
tundega, et vaatamata süstemaatliku pet
tuse pääle kurnajate poolt, kurnatute sil
mad kogu ilmas awanewad meie Liidu
rahwuswahelise poliitika põhijoonte kohta,
mis tingimatalt tunnistab kõigi rahwuste
enesemääramist. See fakt leiab elawat
Väljendust S. N. W. Liidu mõju kaswa
mises Idamaadel, kus säälsed rahwad näe
wad, kui sügav kuristik eraldab meie wen
nalikku töörahwa poliitikat asumaade kur

S. N. W. Liidu ja kodanliste riikide wa-

namise poliitikast.

walwama selle järele et kapitalistlikud riigid

likwideeritud interventsiooni asemele ei
tarwitaks enam rahulikumaid worme S.
N. W. Liidu sisemiste asjade wahele se
gamiseks.

S. N. W. Liidu kesktäidesaatew komitee
arwab, et normaalsete diplomaatiliste ja

Sm. Preobrashenski tagasisõit.
Pariisist, 5. märtsil. Nõukogude de
legatfiooni esimees läbirääkimisteks Prant
susmaaga võlgade küsimuses, sm. Preobra

shenski jõudis täna Pariisi.
Gibbsoni afi.
Londonist, 6. märtsil. New-Castles
lõppes „kommunisti" Percy Gibbsoni asja
ülekuulamine, keda süüdistati New-Castli
linnamaja ja teiste majade õhkulaskmise
ettevalmistuses. Kohus tunnistas Gibbsoni
lõhkainete hoidmises süüdlaseks ja mõistis
kolmeks aastaks kindlusesse vangi.

Uus kelmus.
Münchenist, 6. märtsil. Münchenist
teatatakse uuest rahaasjanduse kelmusest. On

selgeks tehtud, et Baieri riigipank andis
suured laenud mõnedele äridele ilma min
gisuguse kindlustuseta.

Pank kaotas selle läbi 6 miljoni marka
kullas.

Kodanlus matab Ebertit.
B e r l i i n i st, 4. märtsil. Tänased Eberti

matused olid wälispidiselt wäga toredad.
Wilhelmstrassele, mis piiratud sõjamäega,
ei lastud kedagi. Kell 3 Päewal algas
matuse talitus presidendi lossis, teatud
arw kutsutud külaliste juuresolekul. Riigi
kantsler ja ajutine presidendi asetäitja Lut
her pidas sooja matuse järelhüüde, milles
alla kriipsutas, et „Ebert oli sakslane".
Matusetalitust lõppemisel, kell 4, kan
takse puusärk presidendi kantselei ametnikkude

poolt surnuwankrile. Selle järele algas
rongikäik, mida saatsid ratsa-, jala-, mere
ja suurtükiväe osad. Puudus ühine nmba
riikline lipp.
Määratus rongis oli aga töölisi õige
wähe. Wõis märgata ainult mõnda wäike
arvulist s.-d. tööliste rühma, kes raioonide
kaupa, wabariikliste lippudega marssisid.
Niisama wähe oli s.-d. noortsugu punaste
lippudega ilmunud.

Pääle selle, kui Eberti surnukeha raud
teel Berliinist Heidelbergi poole liikus, pi
dasid sotsiaaldemokraadid endi koosolekuid

Wenemaale wäljawedamise
ühisus.
Berliinist, 5. märtsil. On kinnita
tud eriline ühisus, kes Saksamaa tööstuse

ja kommunistid endi wasrumiitmguid.

valmissaadusi hakkab Wenemaale wälja we
dama. Ühisusel on kapitaali 500.000 marka.
Ühisuse koosseisu iäisid: Üldelektri kompanii,
Bergmanni elektritehased, Scherlingi keemia

Berliinist, 4. märtsil. Saksamaa
kompartei häälekandja „Rote Fane" kee
lati ära kaheks nädalaks Eberti kohta

tehas, Kruppi tehased, Deitzi vabrik jne.
Maja üleandmine S. N. W. L.
saadikule.
Pekingist, 5. märtsil. Esimene Nõu
kogude saadiku sekretäär Pekingis sm. Kus
netsow sõitis Tokio, et wastu wõtta saadiku
maja.l

Päälinna nmberwiimine.
Rio-de-Janeirost, 4. märtsil Bra
siilia walitsus otsustas kokku kutsuda kom
misjoni küsimuse wäljatöötamiseks pää
linna Rio-de-Janeirost ülewiimiseks sise
riiki, kus ehitatakse uus linn.

hel, on üks tarwilikudest eeldustest rahu
liste wahekordade kindlustamises, mitme

Inglismaa kindlustab end
.Waiksel ookeanil.
Londonist.fö. märtsil. Inglise wa
litsus muuretses enesele Singapuris
maaala merekindluse ehitamiseks. Maa
ala läks 1.250.000 dollarit maksma.

„Rote Fane" ärakeelamine.

käiwa kirjatüki awaldamise eest.

Manufaktuuri ostmine S. R. W.
Liidule.
Wars s a w i st, 5. märtsil. Lodsi
jõudis wäliskaubanduse rahwakommissa
naadi kommisjon suure kauba saadetuse
ostmiseks. Lodsi kaubanduse ringkonnad
ja ajakirjandus pöörawad suurt tähele
panu selle kommisjoni pääle.

~Poola Hääl" tähendab, et kaubanduse
lepingu puudumine takistab kauplemist,
mis wõib mõjuda ka selle ostmsie pääle,
millele annab ajaleht suure tähtsuse.

Lauväewal. 7.
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Gesti komnoorte organiseerimise nignsest

on möödunud WNS aastat!

Meie tervitus selle liikumist nurgakivi puuejate-Eesti Tööl. ülikooli W.I.K.ÜÜ kollektiivile!

Miis aastat arganisatslaaai
tijt ja kasmtuslikku taod.
Täna pühitseb E. T. Ülikooli W. L.
K. N. Ü. kollektiiw oma 5-aastast sünni
päeva. Kui palju pole see olemasolu
waewa ja energial wõtnud. Kuid noored,
kes partei seltsimeeste toetusel kollektiiwi
organiseerisid, on seni oma kohtadel
seisnud ja seista püüdnud. Kollektiiw
organiseeriti 14. jaanuril 1920 a. Wahe
pääl suikus ta surmaunele mitmesuguste
tingimuste pärast, nii et tuli uuesti
organiseerida sama aasta 5. septembril.
Sellest pääle on kollektiiw, waatamata
raskuste pääle, elujõulisena püsinud.
Muidugi oli töö alguses raske ja konar
lik, kui igal uuel organisatsioonil, kel
kogemused töös puuduwad. Kuid kollek
tiiw on siiski, meie partei otsekohese
kaastegevuse ja abi tõttu, jõudnud tõusta
sellele tasapinnale, millel praegu asub.
Meie näeme, et kollektiiw on kaswa
und nii arwuliselt kui ka laadiliselt.
Kollektiiwi liikmed on igalpool alati te
dewuses olnud. Kuhu neid ka ei saadeta,
igalpool wõidawad nad lugupidamist,
igalpool töötawad ühiskondliku elu ees
rinnas. Ja selle tõttu näeme ka, et
noorte töö omab koolielus, kooli organi
satsioonilises elus enam pinda: noorte
mõju on kaswanud. Igalpool pannakse
tähele noorte sõna ja tullakse noortele
wastu. Seda wöime ka selle arwesse
kirjutada, et noorte töö, kui niisugune, on
üldse järjekindlale alusele seatud mitte
üksi E. T. Ü. _ kollektiiwis. waid kogu
W. L. K. N. Ü. organisatsioonis. Ko
bamise ajajärgud on möödas, komnoor
sugu on asunud töö süstematiseerimi
sele ja süwendamisele. E. T. Ü. wõime
seda kõige rohkem alla kriipsutada just
paari wiimaste aastate töö tagajärjel.
Pole ühtegi noort wäljaspool poliitilist
õppust. Selleks töötawad mitmesugused
poliitringid: noorte ringidest kuni partei
seminaariumi ringini.
E. T. Ü. noorte kollektiiwist on aluse
saanud õige palju noorte ringe S.N.W.
Liidus. Seda on teinud need liikmed,
kes warustatud wastawate juhtnööridega

igal koolitöö vaheajal maale sõidavad,
E. T. Ü. noorte kollektiivist on alguse
saanud praegu eeskujulikult töötaw
Lenini nim. töökooli noorte kollektiiw.
niisama pioneeride rühm lastemaja
juures. Seni on neid „nooremaid vendi"
alati meeles peetud, nendega sidet pee
tud ja toetatud ükskõik mil viisil. Kibe
datel päevadel, niikui Kroonlinna päe
wil, on kollektiiw alati proletaarse rewo
lutsiooni kaitsel asunud. Alati on kollek
tiiw valmis olnud omi vendi teinepool
nõukogude piire toetama.

Kollektiiw! võtab aktiivselt osa iga
sugustest hoogtöödest, mida meie partei
ja nõukoguwalitsus korraldavad.
Praegu on kollektiiwis liikmeid 118,
kinnitatud kandidaate 31, koosolekul
vastuvõetud, kuid raioonis kinnitamata
kandidaate 38. Arwud näitavad, et
kollektiiw on suutnud haarata kogu
õpilaste-noorte arvust umbes 75 prots.
enda ridadesse. Kollektiiwil jseisab prae
gusel korral ees ülesanne, keeta need
uued tänavu aasta W. L. .K. N. Ü.
sisseastunud noored ' endi katlas läbi,
samuti tõmmata ülejäänud 25 prots.
poliitkaswatuse piirkonda. Niisama seisab
kollektiiwi ees ülesanne üldparteilist,
euamlist kasvatust süvendada kõigi liik
mete seas. See on just eriti ttarwilik
nende segaduste tõttu, millele 15' hoolist
lahkuda tahtjat W. L. K. N. Ühingu
liiget oma taktikata sammuga aluse pa
nid ja mille raioonikomitee likwideeris
paar päewa tagasi. Igatahes seisab weel
palju ülesandeid noore, 5-aastase kollek
tiiwi ees, kuid ajalehe veergudel on
wõimata neid kõiki käsitada. Ühte peab
alla kriipsutama, et iseäranis viimasel
aastal wõime märgata poliitilises õppu
ses teatud tõuget w saavutusi. Jääb
ainult loota, et see ka edaspidi nii saab
olema, et E. T. Ülikooli noorte kollek
tiiw, kui üks osa üldisest tervikust, seisab
ka edaspidi sellel kõrgusel, millel ta seni
püsinud.

Selleks jõudu, edu ja raudset enam
> list tahet. J. M.

Lenin ja naisterahwa
vabastamine.
Klara Zeikin.

(Järg)

Lenini juures ei leia meie pikki kõnesid,
mis pühendatud sellele küsimusele, kuid tema
kõnedes ja tema trükitöödes on laiali pillatud
palju üksikuid mõtteid, kus ta kogu kategoori
likkusega wäljendab naisterahwale täieliste õi
guste andmist, samal ajal kogu kirglikkusega
ja mõjuwusega alla kriipsutades naiste
rahwa kui rewolutsioonilise wõji
luse osanik u tähtsust. Ja tema sõ
nad ei läinud teost lahku. Parteis, mida ta lõi
rewolutsiooni juhtimiseks Wenemaal ja Kom
munistlikus Internatsionaalis, kes peab olema
proletariaadi juhtijaks maailma rewolutsioonis,
esines Lenin algusest pääle lõpuni täielise ühe
õigusluse ja täielise ühesuguse ümberkäimise
eest naisterahwaga, kes wõitleb proletariaadi
ridades. Igal pool seadis ta üles ja toetas asu
tuste loomise tarwidust, mis tarwilised ärka
wale töötajale naisterahwale, tema osawõtu
kergendamiseks rewoluisioonilises wõitluses ja
rewolutsioonilises ülesehituses. Nõukogude riik,
kelle loojaks ja juhtijaks ta on, pani oma sea
duseandluse aluseks naisterahwa täielise
igakülgse üheõigusluse ja kõrwaldas kõigist
oma seadustest kõik selle, mis naisterahwale
oli ühiskondlikult kahjuline ja alandaw.
Ja kas wõis seda enesele teisiti ette kuju
tada? Lenin oli proletaarse rewolutsiooni ka
rastatud juhiks. Tema suur tuline süda tuksus
kõikide ilma õigusteta, rõhutute ja kannataja
tega, tema läbitungiw pilk nägi kurnatud töö
rahwa hulkades rewolutsioonilisi wõitlejaid ja

Seda ootab teilt partei. Ja wõime

Sönntf OlMcfliitt

loota, et kollektiiw tänasest päewast kuuen

Wiis aastat täiub ajast, mil ET. üli
kooli W. L K. N. Ü. kollektiiwile alus
pandi. See aeg on nii ülikoolile kui ka
tema ühe osale W. L. K. N. U. kol
lektiiwile jõudupingutawaks ajajärguks ol
nud. Tahtmatult tõusewad silmi ette ajad,
kus ülikool rasketes tingimustes wiibis,
olgugi, et praegugi weel takistusi on, kuid

damasse aastapäewa astudes oma ülesan
ded lõpulikult teostab.
Edasi leninistliku partei juhtimisel.
Le xi.

5 aastat möitlujt töölis

wõrreldes eelmistega on praegused kui tilk
wett suures ookeanis.

klassi eelt püssi ja raamatuga.

Töölisteklass Wenemaal üleelades wal
gekaardlasie pääletungimise ajajärku, ei
wõinud mõteldagi töörahwa teaduse temp
lite warustamise pääle ja oligi ju see tol
korral wõimatu. Siin seisis päämisem

E. T. U. noorte kollektiiw pühitseb oma
wiiendat aastapäewn. Oma wiie aasta ole

ülesanne walgekaardlaste hävitamises.

Alles sõjaliinide likwideerimise järele
läks korda suuremat rõhku sarnaste asu
tuste pääle juhtida, nagu töörahwa kõrge
mad koolid. Ja siin ei paranenud olu
kord ühe hoobiga, waid pikaajalise wisa
wõitluse teel.

Kütmata ruumid, toidu ja õpeabinõude
puudus need olid tõeolud, mis õpilaste
pääle mõju awaldamata ei jätnud. Kuid
siin ei suutnud need takistused õpehimu
lisi hirmutada. Õpiti, tehti tööd ennast
salgawa wisadusega. Kogu töö wäljendus
kollektiivses tahtejõus. Millegistki ei põr
gatud tagasi. Neil silmapilkudel oskas
W. L. K. N. U. kollektiiw siiski tööd
wiljakalt teha, arwestades tolleaegseid
tingimusi. Kollektiiwi otsekohesel juhatusel

oleme saanud terwe rea uusi jõude, kes
praegusel korral mitmetel aladel sotsialist
liku nõukogude wabariigi kindlustamiseks
ja talupoegade arendamiseks kaasa aitawad.

See on teaduslik jõud klassilise arusaami
sega, kes suuteline midagi korda saatma.

Tänasel wiieaastasel juubelipäcwal teeb

kollektiiw kokkuwõtteid möödunud saawu
tuste üle ja märgib edaspidised juhtnöö
rid tulewaseks tööks. Siin tuleb arwele
wõtta kõik puudused, mis minewikutöös
olnud, arwustada, et neid enam ei kor
duks. Päämisem ülesanne on aga W. L.
K. R. U. kollektiiwil wäljakaswatada ise
äranis uutest õpilastest parteile wasta
waid jõude, kel kindel leninistlik alus.

uue ühiskonna organiseerijaid, tema wanku
mata tahe oli selle poole sihitud, ei muuta re
wolutsiooni uliraprogrammilisest, mis määratud
kauge tulewiku jaoks päewa ülesandeks,
elawaks tõeoluks, millele peawad alluma kõik
püüded ja teod. Waat, mille pärast oli tõesti
wõimata, et tema külmalt, ükskõikselt oleks
waadanud poole inimkonna karmi liisu pääle,
et ta töötawa naisterahwa karmi osa raskusest
läbiimbunud ei oleks. Kuid Lenin nägi sellest
rohkem. Töötawa naisterahwa kannatuste ja
alanduste läbi nägi tema naisierahwa ajaloolist
osa, tema loowat jõudu wõitluses proletaarse
rewolutsiooni eest. Tema nägi orjastatud nais
terahwas, kes raskelt kandis oma risti kodan
likus ühiskonnas, leppimata rewolutsioonilisi
wõitlejat, kommunistliku ühiskonna loojat. Ta
oli sügawalt imbunud usuga, et ilma töötaja
naisterahwa osawõtuta ei saa purustada ko
danluse klassilist ülewõimu, ei saa luua majan
duse uusi worme ja ühiskondlikke asutusi kom
munismi alusel.
Oma mõtteid ja tegusid ei piiranud tema
kui rewolutsiooni juht mitte ainult sellega, et
parandada naisterahwa seisukorda, et kergen
dada tema olemist, tema püüdis ka sinna, et
äratada töötawaid naisterahwaid, et kanda ha
riduse tulukest hulkadesse, et panna neid sõ
jariistu ja ettewalmistada nende eneste wabas
tamise asja lõpetamiseks. Tema püüdis äratada
algatuswõimet töötajates naisterahwasies, et
harjutada neid osa wõtma organiseeritud rewo
lutsioonilises kollektiiwis parteilises ja klas
silises wõitluses, et sellesamaga kaswatada
neid kommunismi waimus. Huwitaw on ära
märkida, et esimene wihuke Wene keeles, mis
ilmus minewa aastasaja 90-tel aastatel ja mis
oma ülesandeks seadis naistööliste harimist ja

mas olu ajal on ta°suutnud palju töölisklassi

kasuks teha. Oktoobri wõitusi kaitstes. Ta
on kõik raskused üleelanud, mis töölis
klassil wöitlusteel ees on olnud ja neist
karastatult wälja tulnud. Ta on püss käes
Nõukogude Liitu kausenud ja ühes sellega
teaduse wäerinnal raamat käes pimeduse
wastu wöidelnud. Ja igalt poolt on ta
tõkkeid purustades, wõitjana wälja tulnud.
Tal nn olnud raudne tahtejõud midagi
töörahwa kasuks teha ja selle tahtejõuga
on ta wõitnud, nimelt: ta on annud töö
lisklassile punaseid õpetajaid ja inseneere,
kes teda õpetowad teaduse seisukohalt, juh
tides kommunismile.

Meie, noored pioneerid, wõtamejapea
me wõtma omast wahwast wanemast wen
nast eeskuju, ja wõitluse teel temale jäl
gima, sest tema on seisnud kogu aja kind
lalt Leninist näidatud teel.
16-da 1. mai nim. noorte pioneeride
rühma nimel soowime jõudu E. T. U.
noorte kollektiiwile, kui kangelasele, kes
töörahwa huwide eest wõitleb püssi ja
teadusega.

Lülist „N 0 0 r ehitaja".
16-nes 1. mai nim. pioneeride rühm.

organiseerimist, on Lenini wäärilise kaaslase
tema elu- ja rewolutsioonilisel teel, kes sees
miselt kõige tihedamini seotud tema ilmawaa
tega, sl. Krupskaja sule alt.
Lenin püüdis kõikide naisterahwaste tõeli
sele, täielisele, ühiskondlikule ja inimlikule wa
bastamisele. Igale naisterahwale nõudis ta ühe
suguseid õigusi kui ka soodsaid ühiskondlikke
tingimusi harimiseks ja oma wõimiste kasuta
miseks tegelises elus. Kõgile on tuntud tema
kuulus hüüdsõna: «Iga köögitüdruk peab os
kama riiki juhtida». See hüüdsõna sisaldab
eneses palju enam kui paljas nõudmine ühis
kondlikku üheõiguslust naisterahwale, ükskõik
mis alal ta ka ei töötaks. Ta sisaldab eneses selle
etteseadmist, et see üheõigusluse nõudmine ei
jäänud mitte ainult paberile, waid teostub te
geliselt proletaarse rewolutsiooni käigus. Pro
letaarne rewolutsioon peab keerulisest töö
rahwa orjastamise kodanlikust riigiaparaadist
wälja taguma lihtsa ettewõteie üle juhtimise
masina.
Kommunism päästab naisierahwa
orjusest.
proletaarne rewolutsioon häwiias
kõik need takistused ja eelarwamised, mis ta
kistasid naisterahwast kodanlikus riigis wabalt
areneda, üheõiguslikuks inimeseks saada. Ju
riidiline iiheõiguslus ei wabasta weel täieliselt
töötajat naisterahwast. Seni, kuni teda hinna
takse madalamalt, ei ole ta täiesti üheõiguslik.
Uheõiguslus kodanliku demokraatia ajal ei ole
rohkem kui kullatud pähkel, mis peab katma
klassilised huwid. Kuid isegi wormaalset ühe
taolsust ei julge kodanlik demokraatia naiste
rahwale anda. Seaduseandlikkudes määrustes
lahutamise ja mitteseaduslikkude laste kohta
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Evalt

Pioneerid E. T. Ü.nootte kol

See rahuldustunne ei ole teil saawu
tatud kerge vaevaga, rasketest kooli

Arenege ja kasvage kui rewolutsioonili
selt küps. alati võitlusvalmis, Lenini õpe

leMiwi s.aa§tapSewa puhul.

majanduslikkudest tingimustest on teie selt

tuse alustel põhinev noorsoo eelwägi, täien

E. T. Ü. noorte kollektiivi eestvõttel sai
. organiseeritud lastemajas pioneeride rühm,
kellele ka 11. mail 1924 a. (16. pioneer,
rühma formeerimise päev) lipu kinkis.
Pioneeride kasvatus viiakse järgmise loo

sungi all läbi: „Wahetus vahetusele tuleb",

sest pioneeridest kasvab vahetus komnoor
soole.

Pioneeride töö juhtimine sünnib kom
noorsoo abil. Siit selgub, kui tähtis on
teada pioneeride tööd ja weel enam selle
noorte kollektiivi liikmetel, kelle eriala on
kasvatusteadus.

Pionerism, kui uus metood kaswatustea
duses, peab Hästi uuritud saama ülikooli
noorte poolt, mida nad ka teevad: eralda
des oma esitaja waimlise juhi, kelle läl/i
seob noorte kollektiiv ennast pioneeridega,
tutwunedes laiemalt laste liikumisega.

Ülikooli noored on huvitatud olnud meie
tööst, on aidanud, kus võimalik.
Nüüd, 5. aastapäeval, loome weel kind
lamalt sidet teine-teisega.

Et meist kasvaksid tõsised tomnoorsoola
sed, selleks peavad ülikooli noored weel roh
kem õppima, et omandatud teadmisi meile
edasi anda.

16. rühma pioneerid on uhked oma va
nema venna pääle, kes revolutsiooni nõue
tel oskas raamatu vahetada püssi wastu,
weel rohkem nüüd, kus oli Lenini lipu tal
lale kippumine, ülikooli noored suutsid
hoida kõrgel juhi lippu.
Edasi ülikooli noored purege teaduse
graniiti?

Tervitus noorte kollektiivile ta 5. aasta
juubeli päeval.
16. pioneeride rühma nõukogu.

simehed nende aastate vältel, weel raske

dades ja rikastades seega Wenemaa Kom

matesse tingimustesse kohtade pääle oma

munistliku Partei ridasid.

ülesannete teostamisele läinud. Nad on
kui sõjamehed partei ja noorte ühingu
kutse pääle läinud kultuur-ühiskondlikule
wäeliinile, kohtadesse, kus see väerind
kõige nõrgem, seega võitlus kõige raskem
on olnud.
Loodame, et teie ka edaspidi kui üheks
partei ja nõukoguwalitsuse kuivamata ta
gawara jõuallikas saate olema, kelle abil
nemad praeguseid töölis-talupoja sisemisi
vaenlasi, rahvahulkade poliitilist ja
kultuur-ühiskondlikku pimedust ja organi
seerimatust lõpuliselt saavad võitma, ning

inimsoo ideaali kommunismi teostama.
Kuid see suur ülesanne nõuab teilt, et
teie weel ja weel on sisemist tahtejõudu
pingutaksile, et teie weel ja weel kindla
malt, kui teadlikud võitlejad, partei ja
noorte ühingu ümber endid koondaksite, et

neid üksikuid wäärnähtuseid, mis teie rida
des ette on tulnud, jäädavalt ära hoida,
ning et weel suurema hooga eneste kallal
tööle asuda, et omada wõimaliselt täie
liselt seda kurnatute kõige mõjukamat sõja

riista, mida nimetatakse „ leninismiks" ja
kelle ees kokkuvarisevat kõik inimsoo vaen
laste kurnamise kantsid.

Elagu töörahwa vägev õpetus ja sõja
riisi leninism! Elagu leninismiga warusta
tud kuituur-ühiskondlikud töölised, punased

õpetajad! Elagu Eesti Töörahwa Ülikooli
W. L. K. N. Ühingu kollektiiv, kui Nõu
kogude Liidu Eesti noorte eelwägi!

W. K. P. Leningradi kubkomi
agitosakonna Eesti sektsioon.

t K. Siingi (iMailt.

W. K. P. Leningradi kubermangu agit
osakonna Eesti sektsioon terwitab kõiki Eesti

Kallid seltsimehed!

W. K. P. Eesti seltsivani keskbüroo
terwitab teid kõige palavamalt teie kollek
tiiwi wiiendamal aastapäewal.
Teie kollektiiwil, kui esimesel pioneeril
Nõukogude maade Liidu Eesti noorte or
ganiseerimise alal, on kahtlemata suur ning

tänuwäärt osa Eesti noorte üldises orga
niseerimise töös olnud, ning praegu, kus
Eesti noorte liikumine ikka laiemaks ning
masselisemaks muutub, wõite teie rahul
dusega oma töö pääle tagasi waadata.

Töörahva Ülikooli organiseeritud noori W.
L. K. N. Ühingu kollektiivi tuti enda
aastapäeva puhul.
Waatamata rea raskuste ja majanduslik
kude puuduste pääle olete oma tegevust
möödunud aastate vältel edukalt ja taga
järjrrikkalt teostanud. Kuid ühtlast on weel
puudusi, milliste kõrvaldamine järjekindlat,
püsivat tööd ja suuremaid jõupingutusi nõuab.

Wiibides 8. aasta lävel, seadke oma ette
tähtsama ülesandena enesearendamise, po

lülilise kasvatustöö, kindla paendumata
ilmawaate ja klassiteadlikkuse arendamise.

ei ole naisterahwal isegi wormaalset ühetaol
sust. Millest see tuleb? See tuleb eestkätt sel
lest, et kodanlikus ühiskonnas ei ole õigus
mitte inimeste õiguseks, waid ainult eraoman
duse õiguseks.
Seda silmapilku kriipsutas eriti selgelt ja
wärwikalt alla sm. Lenin ja seadis seda töö
taja naisterahwa wabastamise küsimuse kesk
kohta. Kui teie tahate saada wabaks, purustada
kõik oma ahelad, wõidelge eraomanduse kaota
mis eest walmistuse abinõude päält, wõidelge
proletaarse rewolutsiooni eest. See oli olulisem,
seda kordas Lenin alati oma selgetes, mõju
wates kõnedes ja kirjatöödes töötaja naiste
rahwa kohta. Mitte wähema mõjuwusega ei
juhatanud ta neile weel ühte wabastamise tin
gimust, tingimust, mis kõige tihedamalt seotud
eraomanduse õiguse kaotamisega walmistuse
abinõude pääle, kõikide ühiskondlikkude
wahekordade kaotamisega. See tingimus seisis
wäikese perekonna majapida
mise wahetamises suure, kollek
tiiwse majapidamise wastu ja
töötaja naisterahwa tõmbami
ses sinna kollekiiiwsesse maja
pidamisesse. Tema oli kõikide nende
abinõude kõige tulisemaks kaitsjaks, mis wa
bastasid naistöölisi kodusest orjusest.
Usiskonna ümberehitamine kommunismi
alusele on hiigla ülesanne, mida ajalugu kunagi
on pannud mingisuguse klassi pääle. Tema
nõuab rewolutsiooni, muudatust kõikidel aladel:
majapidamises, ühiskondlikkudes wahekorda
des, inimese wahekorras inimesega, inimese
wahekorras loodusega. Sarnast määratut üles
annet wõib lahendada ainult teadliku ja plaani
kindla massilise loowtööga.

Hoidke kõrgel leninismi lipp!
Eesti sektsioon.

E. T. Ülikooli w.e.«.N.Ü.
kollettiiwi 5. aastapäewaks.
Leningradi kubermangu rahvahariduse
osakonna rahvusvähemuste nõukogu Eesti

büroo terwitab teid, komnoorsoolafi, teie
tegewuse ja töö wiiendamal aastapäewal.
Read kindlustuwad. Uued, noored ja
värsked jõud suurendavad meie wõitlusri
dastd. Meie wõime kindlalt ja täie julgu
sega tulevikku waadata, teades ja nähes,
kuidas võrsuvad uued kangelased, kellede
käes mitte ainult kurnatud rahvaste vabas

tus ei ole, waid ka vabastatud rahvaste
uue elu loomine.

Teie, töörahwa ülikooli noored kõmmu
naarid, olete möödunud viie aasta kestel
oma süüteid võitluse wäerindadel karastades

paljugi üle elanud, mida teinekord kogu
inimpõlv po>e tunnud. Meie loodame teist
palju ja selles lootuses, selles kindlas usus
sirutame oma seltsimeheliku käe palavaks
tervituseks.

Kindlalt et asi leninismi lipu all!
Eesti büroo juhataja G. Teiter.

Terwitus
E. T. Ülikooli W. L. K. R. Ühingu
kollektiiwi wiieudamaks aastapäevaks
W. L. K. N. Ühingu keskkomitee Eesti

Terwitus.

kuks tööks noorsoo hulkades.

W. L. K. N. Ü. Leningradi knb.

sektsioonide keskbüroo terwitab teid 5-aasta
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Tervitame W. L. K. N. U. E. T.
ülikooli kollektiivi 5 aasta juubeli puhul
ja soovime uut jõudu, energiat edaspidi
seks kollektiivseks poliitiliseks kaswatusli
Teostage Lenini juhtmõtted!

Seltsimeheliku tervitusega

- W. K. P. Eesti sektsiooni keskbüroo
sekretäär A. Pintsel.
Moskvas, 5/111 25.

Tertvitus.

juubelipäewa puhul, kui kõige wanemat
organisatsiooni ning kui üht alusepanijat
kommunistlikule noorsoo liikumisele Eesti
noorte hulgas Nõukogude Wenemaal. Teie

ring on olnud 5-aasta jooksul noortetöös
jõudude allikaks, kus alaliselt praktilisele
noorte tööle jõude on läinud. On näha,
et komnoorsoo organisatsioon on kasvanud

hulgaliseks liikumiseks ning selles on teie
ringil suur teenus.
Olgu tervitatud meie kõige wanem kol
lektiiw! Loodame, et Eesti Töörahva Uli
kooli W. L. K. N. U. ka edaspidi saab
olema kooliks, kus alaliselt väljakasvavad
noorsoo liikumise leninismi kaswatusetöö
aktiivsemad juhid.

W. L. K. N. Ü. Eesti sektsioonide kesk
büroo uimel: LiukHolm, Rammus.

Waat, mille pärast sm. Lenin nii suurt täht
sust pani naisterahwaste hulkade osawõtmise
pääle kommunistlikust ülesehitusest ja revolut
sioonilistest wõiilustest. See, mis paljudele seni
weel arusaamatuna ja wastuwõtmatuna paistab,
nagu näit. naisterahwa osawõtmine mitte ainult
tööstusest, waid ka ühiskondlikust tööst, algades
ühiskondlikust köögist ja lõpetades osawõtmi
sega walitsuses, kõik see oli Leninile ise
enesest mõistetawaks ja arusaadawaks. Lenin
ootas eriliselt palju naistööliste aktiiwselt osa
võtmisesse tõmbamisest uuest elust.
Saawutusi määratakse mitte ainult selle ehk
teise naistöölise silmapaistwa eduga ühiskond
likus töös, waid paljude miljonite tõmbamisest
märkamata tööle. Lenin andis määratu täht
suse nimelt sellele, päältnäha märkamata prak
tilisele tööle ja oskas wäikeses näha suurt,
osas terwet. Tema teadis kindlalt ja selgelt,
et võitluses ja ülesehituses on igal energial,
igal jõul ja igal tööl määratu tähtsus ja peab
ning wõib ärakasutatud saada kommunismi
ehituse eesmärgil. Waat, mille pärast tema nii
suurt tähtsust andis kommunistlikule tööle nais
tööliste ja talunaisterahwaste hulgas, parteitute
naistööliste ja talunaisterahwaste tõmbamisele
igapäewasele tööle.
Kommunism wabastab ainult siis täieliselt
töötajat naisterahwast, kui selle ülesehitusele
juhitakse miljonite töötajate naister ah waste
tuline tahe ja tõsine töö ühes miljonite tema
wendade tahte ja tööga, siis kui nende rinda
dest tuleb ühine kuise: seda tuleb teha.
Nii tõmbub ring kokku. Lenini seisukoht
üheõigusluse, naistöölise wabastamise suhtes
on tema revolutsioonilise ilmawaate, tema
rewolutsioonilise tegewuse orgaaniliseks osaks,
sest temal oli teooria ainult ettewalmistuseks

Terwitus.
„Säde" toimetuse kolleegium läkitab pa
lawamad tervitused Eesti Töörahwa üli
kooli W. L. K. N. U. kollektiivile viie
aastase juubelipäewa puhul Sammuge
tulevikus töörahwa võitluse ridades sama
suguse energiaga, ennastohverdava visa
dusega töölisklassi wabastamise huvides
edasi. „Säde" toimetus.

Esimese rewolntsiooni aasta
paem.
ISVS aaSta mälestuSPäewa kom
misjonilt.
Sm. Kudelli teatab, et parteiajaloo
uurimise kommisjon laseb 1905 a. 20 a.
mälestuspäevaks välja kõik numbrid, mis
ilmusid 1905 aastal „Tööliste Saadikute
Nõukogu Teatajast". Antakse välja lehed
ja üleskutsed 1905 a. niisama ka tööliste
saadikute nõukogu^protsess.

Wälja on lastud vabriku ja tehaste
tööliste mälestuste kogutöö 1905 aastast
nimetuse all „Meie esimene revolutsioon".
Trükis on teine kogutöö „Töölised—l9os
aastast". Mõlemad kogutööd on warusta
tud päevapiltidega.

Ilmub krestomaatia, mis pühendatud
täielikult 1905 aastale. Selle samale pü
hendatakse kaks nummert „Krasnoi Leto
pis". Põhja-Lääne kinoühisus teeb ülesVõtteid, mis puutuvad 1905 aastale ja
mis puutub 9. jaanuari sündmustesse.
Riigi kino laseb wälja pildi „MässKras
noi Presnis".
Kommisjon teeb ülesandeks sm. Swertsh

kowile ja Tshegolowile kokkuseadida pildi
jaoks kava, mis kujutaks tööliste saadikute

nõukogu 1905 aastal, postitööliste ja
raudteetööliste streiki jne. Kõigis raiooni
des luuakse 1905 aasta mälestuspäeva
läbiviimise kommisjonid, kes sidet peavad
partä ajaloo uurimise kommisjoniga. On
otsustatud pöörata kõikide partei, amet
ühisuste ja teiste organisatsioonide tööliste

poole palvega kaasa aidata materjaalide
kogumisele, mis puutuvad 1905 a.
Mälestusaastapäewa pühitsetakse 20.
detsembril.

tegewusele, oli kindlalt seotud tegewusega.
Kes tahab seda küsimust otsustada, millega on
töötajad naisterahwad kohustatud Leninile, see
peab õppima kõike seda, mida Lenin kirjutas,
peab teadma enamlaste partei ajalugu, Kom
munistliku Internatsionaali ajalugu, peab õppima
meie rewolutsiooni, kes lõi esimese tööliste ja
talupoegade liidu, sest ainult siis wõib näha
Lenini kõiges tema suuruses ja tähtsuses,
mõista tema osa töötaja naisterahwa wabas
tamises.
Määratud rikkused jättis meile meie juht.
Õpime Leninilt, sellelt suurelt, wõrdlemata revo
lutsionäärilt. toome ka meie oma osakese, ai
tame, et tema pärandus muutuks meesterah
waste ja naisterahwaste laiemate hulkade
omanduseks. Teostame tema õpetuse, nõuame
kommunistlikkude parteide ja hulkade enam
lusiamist üleilmliku rewolutsiooni teostamiseks.
Õpime Lenini juures, suure Lenini juures. Temä
pidas ennast alati rewolutsiooni tööliseks, oli
alati ühetaoline ühetaoliste hulgas. Kogu oma
elu ajal jäi ta ühel ajal suureks juhiks ja õpe
tajaks ning teaduse järele janunejaks õpilaseks.
Sarnasena oli ta esimene hiiglam tööline,
proletaarse rewolutsiooni geniaalsem ja wõidu
kam juht. Oleme tema wäärilised ja anname
kogu oma elu wiimase hingetõmbuseni prole
taarse rewolutsiooni wõidu eest kogu ilmas.
Ainult siis wõime meie ülesehiiada seda ainu
kest ausammast, mida ära teenis Lenin ja kõik
need, kes wõidelsid ja hukkusid töölisteklassi
wabastamise eest. Selleks ausambaks on kom
munistlik ühiskond. Selle suurepärase hoone
graniit seintele kirjutawad wabanenud naistöö
lised: «See ausammas on ehitatud ka meie,
naisterahwaste kätega». (Lõpp).
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Nõukogude maalt.

Leiwaküpsetuse mehaniseerimine.
S. N. W. Liidu leiwaküpsetuse meha
niseerimiseks assigneeris rahanduskommis

sariaat Moslwale 500.000 rubla ja
Leningradile 350 000 rubla. Sellega
kawatsetakse kätte saada kindlaid hindu, ilma

et oleks waja seda administratiiwselt teha.

Sarnane mehaniseerimine alandab jahu
hinda 70°/ o ning muid kulusid: tööjõud,
fütc ja kõrwalised kulud 30%.
Teise mootor-weduri tellimine
Eila sõitis Moskwasse Saksamaalt prof.
Lomonossow teedekommissariaadile ette
kanuet tegema Saksamaal ehitatama teise

mootor-weduri kohta. Mootor-weduri ehi
tus lõpeb warsti, ning lähemas tulewikus
jõuab S. N. W. Liitu.
Juudid - Põllutööle.
Homelist teatatakse, linna ja maakon
dade juutide hulgas on märgata tungi
põllutööle asuda. Käesolewal ajal on ette
nähtud 500 juudi perekonna üleminekut
põllutööle, nendes 300 perekonda mahu
tatakse Homeli kubermangu ja 200
Krimmi. Sada perekonda sõitsid juba
wälja Krimmi. Loodi terwe rida põllutöö
artelle.

Tõöwiljakuse kaswust.
Ukraina kommunistliku partei keskkomitee

(K. K.) ja keskkontrollkommisjoni sK. K.
K.) kuulas Uleukrainalise amet ühisus te
nõukogu ja kõrgema rahwamajanduse nõu

kogu esitajate teadaandeid tõöwiljakuse
kaswu kohta. Alates läinud operatsiooni
aasta neljandast weerandist kuni käesolewa
aasta esimese weerandini Ukraina tööliste

lööwiljakus on tõusnud 30 protsenti. Töö
wiljakuse tõstmise hoogtöö leidis elawat
wastukõla ja toetust tööliste poolt.
Lae» elumajade ehituse PüüleUkraina rahwakommissaride nõukogu
pööras Uldliidulise keskkommunaal panga
poole, anda laenu esimeste järjekorraliste
tööde jaoks elumajade ehitamise sesoonil
15.980.419 rubla summas.
Laewasõidu awamiue Dnjepri jõel
Kiievist teatatakse 3. märtsil, et laeva
sõit Dnjepri jõel on täies hoos. Eila sõi
tis esimene suurem aurulaev Ekaterinos
lawi. Lähematel päevadel sõidab auru
laev Dnjeprit mööda Mosõri, Tshernigowi
ja Homeli.
Kirikute kellad kirjaoskamatuse
likvideerimiseksArhangelskist teatatakse, et Surski walla
konwerents otsustas ühelhäälel mahawõtta
kirikute kellad endise Surski kloostrist, need

mahamüüa ja saadud raha anda talupoe
gadele kirjaoskamatuse likwideerimiseks.

Tulekahju bensiini tehases.
Bakust teatatakse, et eila tekkis Mustas
linnas bensiini tehases tulekahju, mis sai
alguse bensiini mõõtjast, mahutuwusega
tuhat puuda. Tuld wõtsid 4 baaki ben
siini ja gasoliiniga. ÜVäljajooksnud bensiin
põles laias ulatuses. Tulekahju kustutati
kiirelt kohalejõudnud tulekahju komandode

poolt. Tuleroaks ei saanud palju ben
siini. Lõhkumise põhjuseks oli elektritraadi
langemine bensiini mõõtja pääle, mis an
dis sädemeid.

Balti riikide terrori waStu
Moskwa „Uhisuste Majas" peeti 1.
märts, ülisuurt miitingprotesti Balti rii
kide walge terrori wastu. ääratu saal
oli täidetud poliitemigrantidega ja Lääne
rahwuswähemuste üliõpilastega. Miitingu
awas Mopri täidesaatwa komitee esimees

partei elu.
Töö naistööliste keskel on partei
tähelpann keskpunktiks.
Rahwuswahelise naispäewa ettewalmis
tusetöõd jõuawad lõpule. Ainult sellest,
kuidas seda ettewalmistusetööd tehti rai
oonides, wöib otsustada, kuipalju on kas
wanud ja poliitilefelt kõwenenud nais
töölised.

Weel aasta tagasi ei olnud meil aimu
sarnasest massilisest naistööliste tõmba
misest aktiiwsele ühiskondlikule tööle, mida

wöime tähele panna nüüd. Meie ei wõinud
arwata, et poliitiline õppus haarab nii
laias ulatuses parteituid töölisnaist, see
annab meile nüüd wöimaluse ligemale
asuda W. Jljitshi põhimõtteliste paranda
miste täidewiimiseks masselist naiste
koondamist sotsialistliku ülesehituse töö

Teadaanded.
Teisipäeval, 10. märtsil s. a. kell 8 äh
t«l, Haridusmajas peetakse ära W. L. St.
R. Ü liikmete-eestlaSte agitprop. tol
lektiiwt koosolek.
Päewakorras: „Kom»oorsoo eetika."
Aruandja sm. Taperson, kaasaruandjad
Luukas ja Tornik.
Ilmuma peavad ühingu distsipliini PSh
jal määratud ajaks järgmised seltsimehed:
Muliin, Ellik, Kuusk, Kalman, Must, Tor
nik, Sakkar, Lunts, Kiisberg, Wetto, Kalda,
K. Tenter, Plütt, E. Hansen, Brandt,
Päll, Promet, Kelner, Pulman, Luukas,
Märs, Taperson, Lauga, Sander, Moos
berg, Rähni.
Kõik, kes puuduvad ning kes seni puu
dunud, andku teada büroole puudumise

rTTTTTTTTm
Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste Haridusmaja.
Laupäewal, 7. märtsil

Setvsapkino uuem film

Esimene seans kell 7, teine feans
kell 9 õhtul.
Piletite hinnad 35 ja 25 kop.
Suurendage „Edasi" tellijate arwu!

põhjused.

Aine käsituseks tarvitada raamatmd:
TpOllKHft „0 HOBOM ÕMTe" ja JIhäOB

Illi! III M

„0 HOBOM ÕMTe."

Leningradi W. L. K. N. Ü.

juure.

Lüngas

Eesti kubkomi sektsioon.

Meie oleme endisest palju kaugemale
jõudnud. Meie koweneme juba käesolewa
tel seisukohtadel. Koweneme selleks, et
weel suurema energiaga, weel laiemas
ulatuses wöitlust jatkata naisterahwaste
wadastamiseks.
8. märts on meile järjekordseks etaapiks

selles suures töös, kus meie teeme kokku-

wad või ametis on, aastapäevast osawõtma
ilmuda.

Mõtteid saavutuste üle ja ülesloeme oma
Iga organisatsioon, iga ettewöte peab
mis on tema ärateinud Wladimir Jljitshi
ühe tähtsama juhtmõtte täideviimiseks,
asudes meel suurema energiaga tööle.

Iseäranis on tähtsaks läbivaatamiseks
see parteilistele organisatsioonidele, kes
mitte minutikski ei tohi unustada, et par
tei täitis Jljitshi juhtmõtteid, seab enesele
töö tõölisnaiste hulgas kesktähelpanu
punktiks.

MerjailMka klllbis

E. T. U. W. L. K. N. U
kollektiiwi büroo.

jõude.

enesele sel päewal ülesseadima küsimuse,

Eestikeelseid raamatuid
on saada
»»Vr i b o l" raamatukaupluses.
TTTIJ Lillil

Täna kell 7 õhtul korraldatakse E. T.
Aikooli saalis (Wassiilisaar 1 liin 52)
W. L. K. N. Ü. kollektiivi aastapäeva.
Kollektiivi büroo kutsub köM meie en
diseid kollektiivi liikmeid, kes mujal õpi

Trotski kr. wõetaksL „Edasi"
pääle tellimisi wastu ja
müüakse eestikeelset kirjan
dustLugemisetoa juhataja: Piiber.

Puhkepäewal, 8. märtsil, kell 2 l. on Ha
ridusmaj a ühise kunstiringi nöu
kogu koosolek. Palutakse kõikide ringide
instruktorid ja organisaatorid koosolekule

Oudowas
Eesti Haridusmajas wõtab
„Edasi" pääle tellimisi wastu
sm. Mahlaks.
Säälsamas ott müügil poliitilist,
pöllnm aianduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On

ilmuda.

Haridusmaja wiiuli stuudiumi harjutu
sed on edaspidi stuudiumi instrukturi sm.

Tapersoni juures (Mohowaja 27, k. 39) igal
esmaspäewal ja reedel kella 6—9 õhtul-

Juhatus.

Teifipäewal, 19. märtsil kell 8 õhtul kut
sutakse Haridusmajasse kõiki Leningradis

elawaid eestlast eelöppurlasi ja territorriaal

Leningradi teated.
Kaubanduslik lühenemine Rootsi
maaga.
Põhja-Lääne riiklik kauplus tegi lepingu
terve rea Rootsi äridega S. N. VZ. Liitu
saatmiseks metallist valmissaadusi sobiva
tes tingimustes. Uks äridest avab Le
ningradis kudumisemasinate ladu. Teine
äri avab separaatorite, mitmesuguste masi

nate, tööpinkide ja tööriistade ladu.
Tööpuudus Leningradis.
Esimeseks märtsiks oli Leningradis töö
börses registreeritud 16.302 töötatöölist,
s. o. 2.168 inim. rohkem kui weebruari
kuul. Töötatööliste arw kaswas seepärast,
et algas uute eriametite registreerimine, kes

seni weel registreeritud ei olnud. Püüle
selle on tööbörsesse üleantud töötatöölised

ühisustest. Kuu jooksul registreeriti uuesti
7.102 töötatöölist. Töödele on saadetud
21.839 inim, neist plaani järele 7.764
ja registreerimise järjekorras 14.075 inim.
Tööle saatmine kaswas wõrreldes weeb
ruarikuuga 25% wörra.
Wäärtasjade wedu postwagunites.
Raudtee postiosakondades Leningradi
ja Moslwa jaamades Oktoobri raudteel on

kutsutasse: sm. sm. Torpan, «Toomingas,

aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliõpi
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele «oo
tisid Paljustada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarwis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. M a h k a t s i l e.

Juurup, Eljas, Soome, Marmor, Karpa,
Rähni, Treufeldt, Klimberg, Pajupuu, Ren
nike ja Wink. Ilmuda punktipäälselt.

Kumma asundus.

Rahwapidustd korraldawa kommisjoni üld

koosolek on teisipäewal, 19. märtsil kell 8
õhtul Haridusmaja kantseleis- Päevakord:
kultuurfondi küsimus, linna tegelaste osa

võtmine pidustustest, eeskava küsimus, teh

nilis-maiandusliku kommisjoni organiseeri
mine ja mitmesugused küsimused. Osawõtma

Schneider, Saviauk, Rätsepp, Seljak, Saan,

Kommisjoni büroo.

osakondades.

Trotski kreisis, Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
toa§tu sm. Leebret.

Taua teaatrites:
Akadeem riiklik ooperi ja baleti teaater
«JsrchpsA» vorov»
Akadeemiline riiklik draama teaater

Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk

«Lo.iibs A7MS».

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater

tööta Eesti asunduses
Luuga tr., wõtab „Gdast pääle
tellimisi wastu
sm. R. Mi r s o«.

Riiklik suur draamateaater
„ÄHHa KpHCTH"

Punane teaater.

„TOBapum CeMHB3BOAHHÜ".

Wnstanije (end.

Rahwamaja

M. mmm Snamens^uul.

„lleTp III"

S nr. 2, 25-Oktobrt

Teaater „K>hwx 3pHTejieH".
Muusikaline komöödia

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wöte iga päen? kella 9—12 a kella
4—B õhtul; naislerabwastele eraldi.

BMapHpa."

Praegusaja arstimi sabinöud.

wlloxo2cji,eHHa ToMa Coflepa."

awatud kodanikkude käest wäärtasjade, do
kumentide jue. wastuwõtmine, kes sõidawad

kiirrongiga. Kohe kui rong kohale jõuab
Leningradi ehk Moskwa, antakse asjad
reisijatele wälja kohalistes raudtee posti

saadawal ka weel kalendrisid 1925

söjatväelasi söjawäe nurga awamifele ja
ringi asutamisele. Juhatus.

PaSsash

Misffäi-tchDSV

BHenoKopHaau

Snguorgaanide igakülgne arstimine.,

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

M. Ulsktt-mmtimis
H. N. Witkun Kolpakowa uuendas
waStuwötmist: nõuanded ja abi ras

sm. Lapeschinski, kelle ettepanekul miiting

austas langenuid seltsimehi püstitõusmi
sega.

Inglise kompartei keskkomitee liige sm.
Brown terwitas miitingut Inglise töö
rahwa nimel ja näitas, et Balti maade
kui ka teiste maade terrorile, tuleb wastu
panna, wõitlewate tööliste proowitud abi
mees —Mopr. Tshehi-Slowaakia, Prant
susmaa ja Balkani poliitemigrantide esi
tajad ühendasid endi häält teiste protes
tide juure ennekuulmaia wastu,
mis walitsewad Balti ri kides.
Wastuwõetud resolutsioonis pööratakse
Inglise ametiühisuste päänõukogu. Pariisi
töökonföderatsiooni komitee, Amsterdami
ametiühisuste Internatsionaali büroo tähel
panu Balti riikide möllawa walge terrori
pääle. Balti riikide poliitwangidele saadeti
aga terwitusekiri.

kejalgs etele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuur kella 7 öht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

raaduksest.

Uuendage aegsasti „Ldasi" tellimisi!

1 Sm. W. AngisseM oim. kesti tööliste hackosmaja. I
§H Puhkepäewal, 8. märtsil s. a. D
> Rahwnswahelise uaistepäewa Puhul jj
1 Kontsert miiting |
B Eeskawas: 1. Kõne 8. märts rahwuswaheline naistepäew W
m - sõneleb sl. L. Peterson.. ~ =
== 2. Kontsert-osa. =
W 3. Näitemäng: «Paragraaf S 18". Agit-näitem. 4 pildis. W
m Algus kell 6 õhtul. Sisfemtitcf kõigile Vaba. W
W W.IK. P. Lening. kubkomi agit-prop. osakonna Eesti W

Wõimsatel „Jnternatsionaali" helidel
lõppes ülisuur protestmiiting.
KoMHHTepn, TocyÄapcTßeHHoe «ZA.. EKaTeprarotpcKH# np. 87. üeMHrpaacKH# TyÖJiBT Jfi 5807.

t»»«etihi haigemaja
!ef. 180-52. Waswwötm. kõikides spets,

professorite ja asflsientide poolt kella
lv homm. kuni kella Ivöbt. Alalised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'?Ä «et.
S; Sisili, 5«; tripper
Snantnotmfins elektris., ham»
hamb. Arstide kutsum. kodu.

kurgu-, kõrwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis WAK, tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. 1.9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

