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proletaarse revolutsiooni
esimene aste.
Kaheksa aasta eest warisesid kokku
Wenemaa rahwaste päälerõhumisel
isewalitsusliku korra troonitoed ning
Wenemaa rahwuste laiemad hulgad
hingasid kergemalt, tundsid ühes tsaari
troonilt heitmisega ka murekoorma
heitmist oma turjalt. Tsaar oli kuku
tatud, Wenemaa wabariiaiks kuulu
tatud.
Warfi nägi aga selle pöörde toime
paneja päätegelane —Wenemaa töö
rahwas, et tsaari kukutamine ei tähenda
weel töörahwa olukorra paranemist,
waid see on ainult kodanluse wõimu
kõwendamise abinõuks. Kodanlus, kes
kogu aeg tsaariga kauples wõimu ja
gamise pärast, kuid kellega tsaar siiski
oma wõimu jagada ei tahtnud, pääsis
pääle tsarismi kukutamist ise wõimu
juure, ronis tsaari asemele troonile,
ja nagu tsaargi, ei tahtnud ta kellegiga
oma wõimu jagada. Tema oli oma
eesmärgile jõudnud ja seepärast asus
ta nüüd rewolutsioonikäigu tasanda
misele. Tema huwides ei olnud enam
edasi minna. Edasiminemine tähen
das järelandmisi töörahwale, tähen
das kodanluse wõimu piiramist, tä
hendas kodanluse kasude jagamist.
Täiesti loomuline, et eesmärgile jõud
nud kodanlus kõikide tema käes ole
wate abinõudega töörahwa poolt tu
lewate nõudmiste wastu hakkas wõit
lema. Juba W. S.-D. T. P. 3. kong
ressil wastuwõetud resolutsioonis nähti
seda ette ära, kus sm. Lenini poolt
wäljatöötamd resolutsioonis muu seas
öeldakse: „Silmas pidades, et walit-

sus enesekaitseks üleelatawal rewolut
sioomlisel ajajärgul, kõwendades hari
lisi surweid, mis sihitud päämiselt
proletariaadi arukamate olluste wastu,
ühes sellega: 1) püüab järelandmiste
ja uuenduste lubamiste teel tööliste
klassi poliitiliselt rikkuda ja sellega
teda poliitilisest wõitlusest eemale juh
tiba; 2) sama eesmärgiga katab oma
järelandmiste silmakirja poliitikat cba
demokraatlikkude wormidega".
See resolutsioon käib tsaariwalit
suse kohta rewolutsiooni ähwardawal
silmapilgul. Kuid sama hästi wõib
seda tarwitada ka pääle tsaari kuku
tamist tema asemele astunud kodan
liku ajutise walitsuse kohta, kes just
ülaltähendatud abinõudega rewolut
siooii edaspidist arenemist peatada
püüdis.
Weebruarirewolutsioon oli kodanlik
rewolutsioon, oli isewalitsuslikus riigis
sissejuhatus proletaarsele rewolutsioo
nile, oli see esimene samm Wenemaa
töörahwa wabanemises, mida sm. Le
nin juba ammu enne ette nägi, kir
jutades„Sotsiaal-demokraatia kaks tak
tikat demokraatlikus rewolutsioonis",
et Wenemaa just samase ajajärgu iile
elab pääle tsarismi kukutamist. Ja
pääle webruarirewolutsiooni näeme
meie, et Wenemaa proletariaat ennast
rewolutsiooni lõpulewiimise wastu
hakkab walmistama, koondades oma
ridu ikka kindlamini enamlaste partei
ümber ja wiis selle juhatusel sama
aasta oktoobris rewolutsiooni täieliselt
läbi.

Majanduslik kriis suurenes eelpool tä
Toiduainete puudust tekitas esiteks külwi-

Pinna wähenemine ja üleüldse põllutöös
tuse nõrgenemine, mille kutsusid wälja sõ
jaolud, aga ka teiseks suurel määral need
wastolud, mis olid kahe kapitaali wõitlu
ses. Ei wõinud ju loota toiduainete kind
lat reguleerimist tsaariwalitsuse poolt, kes

eluliselt oli huwitatud mõisnikkude huwi
dest.

Samal ajal näeme ka Eesti kodanlasi
oma kurssi muutwar. Kui Eesti kodanluse
tüsekam esitaja J. Tõnisson enne sõda zut
lustas pöllutööstuse arendamisest Eestis ja

ei mõelnudki suurtööstuse pääle, siis sõja
olude sunnil muudab ta oma seisukohta.
Nii näituseks kirjutab J. Tõnisson 1916 a.
oma ajalehes selle kohta järgmist: „Ei kat»

suta meil nüüd mitte kawakindlalt sünd
samaid seisukohti tööstuse-ettewõtete asuta

miseks ära tarwitada, sits tulewad wõõcad

ja panewad meie silma all warsti suured
wabrikud käima". („Postimees" nr. 295)
Seda ei teinud mitte ainult
waid sama seisukohta kaitsesid ka teised ko

danlaste ajalehed. Sugupullide ja teiste
põllumajanduslikkude seltside asutamise ase
mele asus tööstuslikkude aktsiaseltside asu
tamise õhutamine..

Selles olukorras arenesid sündmused,
mida rewolutsioonilised parteid ette wal
mistasid ja mis alguse panid esiteks de
mokraatlikule wabariigile ja pärast nõu
koguwõimule Wenemaal. Selles sündmus
käigus oli Eesti üheks wäikseks osaks üle
üldises wõitluses, kus töölisieklass ja ko
danlus oma wõimuwalitsuse eest wõitles.
Kuigi weebruaris wõitlus kodanlusele pi
ruka kätte jättis, siis oli see lühikeseks
ajaks, mis lõppes 25. oktoobril.
Siin tekkib küsimus: mida kujutasid ene
sest enamlaste organisatsioonid enne ja
Eesti enamlaste töö, hinnates olewate
andmete alasel, tõusis kõige kõrgema tipuni

pärast 1905 a. rewolutsiooni üleüldise töö
listeliikumise tõusu ajal 1912—14 a. Sel
leks ajaks tuli ka enam selgemalt nähta

tema eel Eestis.

küllalt olla sellest faktist, mida mõnedki on

Missugused põhjused tekitasid kriisi?

Kuiwõrd majanduslikku kriisi Eestis ei
saa maadelda lahus kogu Wenemaa ma
janduse terwikust, niiwörd peame ülessea
tud küsimusele wastuse leidma üleüldisest
majanduslikust seisukorrast. Sest hilisemad
faktid Eesti kodanluse iseseiswuse ajaloost

esimest rewolutsiooni kaubanduslikku kapi

taali toetas ja kui kaubanduslikul kapitaa
lil kahtlemata otsustaw osa oli sõja algul,
kus wäinade haaramise ülesanne üles seati,

siis alates 1905 a. keskelt muutus seisu
kord.

Tööstus rakendati sõja tarbeteks tööle,
aga see töö andis mitu korda suuremaid
kasusid, kui ennesõjaaegsed tellimised. Sa

mal ajal näeme, kui suured kasud tööstus
liku kapitaali rüppe woolawad, kauban
dusliku kapitaali tegewuse wähenemist, sest
igasuguse wäljaweo lõppemine, mille tekitas

blokaad, rööwis suure hulga kasuallikaid
kaubanduslikult kapitaalilt.

näitasid piltlikult Eesti tööstuse lahutama
tut sidet Wenemaa tööstusega. Eesti lahu
tamine Wenemaast tõi säälsele tööstusele

Sõda nõudis kõigi tööstusalade raken
damist sõjatöösse. See nöudmin: ei kerki
nud mitte ainult wabrikutvöstuse, waid

surma. Eesti ühendamine Wenemaaga tooks
säälsele tööstusele tõusu. Kõige selle tõttu

isegi kodukäsitööstuse ette. Kõik tööstusalad
töötasid sõja tarbeteks.

olid 1916—1917 a. majandusliku kriisi
tekkimiseks Eestis needsamad põhlused
makswad, mis Wenemaa majanduseski,
mille wäikseks osaks ta tol ajal oli.
Tsaristlikul Wenemral pidasid aasta
kümnete wältel üksteisega wöitlust kaks
kapitaali, tööstuslik ja kaubanduslik.
Mõlema kokkupõrkamist näeme

Ja kuigi nõudmine eratarwitaja poolt
tööstussaaduste püüle küllalt suur oli, siiski

ei näe meie selle nõudmise täitmist töös
tuse poolt, kes kasusid ahmis söjatööst.
Päälegi algab kohe pärast sõja algust ta
gasiminek mäetööstuses ja mujal, mille
tõttu üleüldse tööstuses erakordseid pingu

tusi tuli ette wõtta.

Kui Moskvas Kominterni V kongressi
Lumon Romanolvite troonil. Kodanlikud

Peeti, Pildistati kongressi saadik-neeger sm.

ajalehed avaldasid selle Pildi wihaste ähwar

dustega. Jsewalitsuse kukutamise päewal

awaldame meie selle Pildi, et uuesti meele

tuletada kroonitud ja kroonimata W6imu
meestele:

nii sünnib kõikide troonidega

pärast weebruarirewolutsiooni Eestis?

kuid siiski mitte nii selgelt ja järsult kui
Wene sotsiaal-demokraatide juures. Wõib

1905 a. rewolutsioonis ja ka imperialist
liku sõja ajal. Kui tsaari poliitika pärast

Nii sünnib wiktde troonidega.

hendatud alal, kui käsi-käes tööstussaaduste
puudumisega tekkis ka toiduainete puudus.

wale enamlaste eraldumine wähemlastest,

P. Peterson.

8. aastakäik

Glektrimoolu katkestamise tõttu trükikojas jai suurem oja
uuemaid sõnumeid ladumata ja seeparast Ka tänasest lehest
malja.

Enamlus weebruarirewolutfioonis ja

Imperialistlik sõda, mis aastaid wältas,
tekitas majandusliku kriisi. Terawasti an
dissee kriis ennast tunda 1916 a. lõpul
ja 1917 a. algul, kui leiwa puudus ise
aranis suureks läks ja ka teised kaubad
turult kadusid. Kriis oli üle Wenemaa ja
teda ei tuntud mitte ainult Tallinnas ja
Narmas, kus suured j tööstustööliste hul
gad olid, maid ka isegi säärastes linnades,
nagu Tartu, üleüldse terwes Eestis.

Linnade? 1 knn 1 rbl.
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tahtnud ümber lükata, aga mida kunagi
ei lase teha alalolew materjaal, et aja
leht „Kiir" esialgu enamasti, aga pärast
wäiksel määral likwidaatoride seisukohalt
küsimusi waatles. Samal ajal olid ka
enamlased ja wähemlased ühises organi
satsioonis, kusjuures wähemlased enamlaste
suure kogu taha oma wähesuse tõttu warju

jäid. Organisatsiooniline eraldumine tekkis
ainult enne sõda ja seegi üürikeseks ajaks,
sest sõja päewadel räägiti ja tehti praktilisi
sammusid ühinemiseks mitte ükskord.

Lähemalt enamlaste organisatsioonide
kohta leiame teateid käsikäes 1914 aasta
konwerentsiga, mis peeti 15. juunil Narwa
lähedal metsas. Konwerentsi andmetel oli
Tallinnas 125 parleiliiget, Peterburis 60.
Kõik teised linnad (saadikuid oli weel
Narwast, Tartust ja Helsingist), tunnista
wad oma aruannetes, et töö neil weel
palju halwemal järjel, kuid siiski endisega
võrreldes on elawnenud. Streigid, lend
lehtede ilmumised jne., kõik see andis
tol ajajärgul tunnistust löö laienemisest ja
suurenemisest.

Kui esimesed püssipaugud kostsid ja
ilmasõda algas, siis tuli kohe seisak üle
maa. Isegi kõige suurem, see on Tal
linna organisatsiooni kohta, leiame teateid,

et parteiline töö kuni 1915 a. kewadeni
seisis. Sandarmiwalitsus seletas seda selle

asjaoluga, et kõik aktiiwsed parteiliikmed
las väljasaadetud wöi ära sõitnud, wõi

mobiliseeritud. Et seisak oli, seda töen
dab ka see, et 17. oktoobripäew ja 9.
jaanuar läks Tallinnas täiesti waiüelt
mööda ega kutsunud kõige wähemaidki
mäljaastumisi üles. Weel rohkem wõib
öelda. Mitte ainult waikus ei olnud lii
kumises, waid isegi tuntawalt wõtsid
maad isamaalised tunded.
1915 a. kewadel tekkis elawnemine,
kuid sandarmiwalitsus wõttis kõik abinõud
tarwitusele, et jällegi aktiiwsemaid tegelasi
enamlaste hulgast wälja kiskuda ja sellega

liikumist surmata. Enne l. maid. aga
nimelt 4. aprillil korraldatakse erreteeri
misi ja puhastatakse õhku 1. maiks. Ja
sellega, et organisatsiooni liikmed erretee
riti, kes olid ettewalmistustööl 1. mai
korraldamiseks, tuleb seda seletada, et
pärast 1. maid wõis sandarmiwalitsus
rahuliselt teadustada oma ülemusele:
„Töö kõigis wabrikutes, tehastes ja teis
tes tööstuslikkudes ettewõtetes algas 1.
mai hommikul harilikul ajal ja wältas
kogu päew tööliste täielises koosseisus ja
ilma mingisuguste wahejuhtumisteta.
Mingisuguseid demonstratiiwseid wäljaas
tumisi ja ka korrarikkumisi tööliste hulkade

poolt ei olnud".
Kuigi sandarmiwalitsus 1. maiks kõik
kahtlased isikud ära koristas, siiski ei ol
nud waikus mitte kauaks. Üksikud kohale
jäänud organisatsiooni liikmed koondasid
jälle oma jõudusid, tõmmasid enesega uusi

töölisi ja enamlaste töö läks ikka edasi,
mis 1916 aastaks tugewa organisatsiooni
lõid. Organisatsiooni tugewusest andis
kõige paremat pilti nende tegewus tööliste

hulkades, mis suurel määral laienes ja
sügawnes. .
1915 a. lõpul liginesid enamlased ja
wähemlased, lõid sidemed Tallinnas asu-

2
wate Wene sotsiaaldemokraatidega, ja lõid

tehtud. Osalt on ta ka seletav aktiivse

sidemeid nende vabrikutega, kellega veel
seda ei olnud. 1916 a. algul ilmuvad
üleskutsed Tallinna komitee allkirjaga, kus
nõutakse tööpaiga suurendamist kõige wä
hemalt 50°/ o võrra, tükitöö eest seaduse
poolt lubatud tasu väljamaksmist, sõja
lõpetamist ja isevalitsuse kukutamist. Järg
nesid streigid, mis oli 21. jaanuaril
Bekkeri, Noblessneri ja Wene-Balti te

mate jõudude puudumisega, sest kõik nad

hastes ja lõppesid tööliste osalise võiduga.

Ja mitte ainult jaanuaris, vaid kogu
aasta vältel lendasid üleskutsed Tallinna
uulitsatel. Enamlaste töö elavnemine
võttis ka maad teistes linnades, aga ni
melt Tartus ja NarwaS.
Piltlikult kujutab tolleaegset seisukorda
Tallinna komitee lendleht, mis märtsis
ilmus. Lendlehes öeldakse: „Arusaamine
kohutava tapmise koledusest leiab isegi
nendesse kihtidesse teed, keS seni

lise vaimustuse, rahvusliku sallimatuse
kütkes olid. Iga päevaga suurenev näl
ja tont, alatasa kasvav kerjuste ja töö
võimetute hulk, see avab ka pimedatel
silmad. Wabrikud on sunnitöö kodudeks
ja kasarmuteks muudetud. Juba on rahu
tust maa- ja mereväes märgata, juba
tõuseb liikumine, mis hirmsale verevata
misele lõppu ja mõrtsukatele kättemaksmist

nõuab". Sedasama ütleb ainult teiste
sõnadega ja teiste näitustega ka Narva
komitee lendleht, mis 15. märtsi tähtpäeva

kannab: ~Enam kui ükskord löppeS sõja
ajal siin ja sääl talupoegade kannatus
hirmsate majanduslikkude kannatuste all
ja isalik valitsus ei kahtlenud verist kohut
mõista ning vanu raukasid, kelledel pojad
sõjaväljal võitlevad, Siberisse saata ja
üles puua". Ja kõistde nende lendlehtede
hüüdsõnaks oli: „Maha isewalitsus!
Maha sõda?"
Ka 1916 a. tegi sandarmiwalitsus tööd,
et arreteerimistega enamlaste ridasid lõh
kuda. Nii korraldati läbiotsimisi ja võeti
kinni tegevamaid töölisi enamlasi 2. ap
rillil ja natuke hiljem, 25. aprillil. Kui
sm. Käspert pärast esimest arreteerimist
alalejäänud aktiivsemaid organisatsiooni
liikmeid uuesti katsus koondada. Ta kut
sus 17. aprillil kokku nõupidamise, ega
kinnivõtmine järgnes 25. aprillil. Siin
püüdsid mõnedki ilma kaaluvate põhjus
teta, nagu varem ja hiljem ka sm. Käs
pert oma kaasmõttelastega sm. Kastra
suhtes tegi, süüdistades sm. Käsperti pro
wokatsioonis, missuguseid arvamisi. juba
varemalt üksikuid parteiliikmeid ilma was.
tavate faktideta loopisid. Siin oli kaht
lemata sandarmiwalitsus tegev, kellele
säärased kahtlustamisel) kui vesi veskile
oli. Kuid kõik need arreteerimised ja ri
dade lõhkumised ei jõudnud siin enam
liikumise suurust ja laiust maha suruda.
Aasta lõpul oli tööliste hulkades orga
nisatsioon veelgi tugevnenud, mis suurel
määral sündis kõigist rahvustest enam
laste (eestlaste, venelaste ja lätlaste) te
gewuse ühtlustamisest. Suurel määral
avitas masselisele tööle kaasa metallistide

ametühisuse organiseerimine (augustis),
kus enamlased olid enamuses ja ka samuti

haigekassad, mis kogu sõja ajal töötasid.
Side, mis sõja algul ja iseäranis
duuma enamlaste fraktsiooni kinniwõtmi
sel katkestati Tallinna organisatsiooni ja
Wenemaal asuva enamlaste partei keskkoha

vahel seati 1916 a. korda. See side
andis ennast ka tunda massilises tööliste
liikumises, mis väljendus tööliste ühistes
väljaastumistes ühel ajal piiterlastega.
Kuigi Tallinna sandarmiwalitsus veel
alles 12. jaanuaril 1917 a. oma ülemu
sele teadustas, et „töö!istehulkade meele
olu on täiesti vaikne ja mingisuguseid
juttusid mitte ainult tema, vaid ka
põrandaalustes ringkondades, valitsuse
vastu väljaastumisest üles ei ole tõus
nud", siiski tegelikult läks käärimine Tal
linnas ja isegi Narvas, nagu seda oli ka
keskkohas, ikka suuremaks ja suuremaks.
Isegi Eesti kodanlikud ringkonnad, tes
veel veebruarirevolutsiooni ajal püha
liknlt päält vaatasid, et mitte oma käsi
ropaseks teha tsaari isakese kukutamises,
olid terake oma ajakirjanduses julgemad,
vastavalt teiste Wene kodanlikkudele aja
lehtedele.

K«i Peterburis sündmused otsustava
pööre võtsid, siis kajastusid need sündmu
sed ka kohe Tallinnas, Narvas ja tillu
kese hiljaksjäämisega TartuS ning teistes
linnades. Selles pööres ei näe meie siin
enamlaste partei tegevust mitte nii laia
liselt, kui Peterburi tööliste raioonides,
kus ka enne rewolutsiooni suurem töö oli

NeliaUäewal. 12. märtsi! a. Nr ->9

«»« f i

olid asumisel wõi vangikodades. Muidugi
olid Eestis veel mõned üksikud, nagu sm.
J. Anwelt ja t., kes aga Eesti töölis
teliikumise keskkoha Tallinna enam
laste tööst osa ei võtnud.
Tööliste, soldatite ja madruste nõukogu
oli Tallinnas algusel oma suures enamu
ses sots.-rewolutsiouääride käes. Meil puu
duwad andmed esimeste päevade kohta,
kuid veel mai algul oli nõukogus 87 sots.rew., 29 vähemlast, 22 parteitut ja ai
nult 58 enamlast. Samasugune pilt nõu
kogu koosseisu kohta oli ka teistes linna
des. Tihti, nagu Tartus, veel halvem.
Kuid õige kirju koosseisu

läks töö algusel nõukogus üleüldse ühisel
nõul ja alles aprillis tekkivad põhimõtte
lised lahkuminekud. See esialgne vaikus
oli sellega seletav, et enamlaste partei or
ganisatsioon Tallinnas osaliselt ilma selg
roota poliitikat ajas, mis tihti vähem
laste ja sots. revolutsionääride seisukohast

palju lahku ei läinud.
Enamlaste partei kaswiS pärast vee
bruarirewolutsiooni suurel kiirusel. Mõ
nekümneliste organisatsioonide asemele wör

suS poolteise kuu vältel üle Eestimaa sa
jaliikmelised parteiorganisatsioonid. Nii
näeme ametlikkudes aruannetes, mida or
ganisatsioonide esitajad tegid Põhja-Balti
organisatsioonide konverentsil 16. ja 17.
aprillil, et Tallinnas oli 1300 parteilii
get (nad jagunesid kolme sektsiooni—Eesti,

Wene ja Läti), Narvas 400, Tartus
50, Peterburis —lBO, kui pääle selle
olid juba organisatsioonid tekkinud Kun
daS, Aseris j. m.
Kuivõrd need organisatsioonid pöhimõt

üleüldises joones Tallinnas ja teistes lin
nades wankumata enne ja pärast weebru
arirewolutsiooni enamlaste liinis ja tema
paremad pojad asusid enamliku lipu alla.
Suurel määral mõjus kaasa enamlaste
liini sirgeksajamisele vanade parteiliikmete

enamlaste tagasitulek asumiselt, wangiko
dadest ja väljamaalt.
Teravamad kokkupõrkamised olid enam

laste ja väikekodanlikkude parteide vahel
algusel Eestimaa kommissari, esimese mai

pühitsemise ja Eesti sõjaväe osade orga
niseerimise küsimuses. Kõigi nende tera
wate küsimuste puhu! oli töölisteklassi üle
üldine arvamine enamlaste seisukohaga
päri ja ainult väikseid vahejuhtumist tuli
mõnel pool ette, nagu näituseks võtsid
randteewabriku töölised 7. aprillil oma
koosolekul protesti vastu ja nõudsid, et
„meie kubermangu komissar peab tingima

ta kohatisi rahvakeeli mõistma ja et meile
mitte ei määrataks mõnda nmbkeelelist.
kellel kitsas kodanlik silmaring mi* või
mõned teised samalaadilised näitused. Aga
ka Eesti polkude organiseerimise ja esimese

mai korraldamise ja tagajärgede küsimus
tes oli kõigil ühine arvamine. Tallinna
tööliste kogu läks esimesel mail lippude
all, mis nõudsid sõja lõpetamist ja
lasksid elada nõukogusid, kui ainu
kest organisatsioonist!), mis suutelised tõsist

töörahva võimu korraldama.
Eelpool tähendatud nõupidamisest (16.
ja 17. aprillis näeme enamlaste seisukoha
kindlat väljakujunemist, mis täiesti ühines
meie partei keskkoha seisukohaga ja millest
partei oma tegelikus töös järjekindlalt kinni
pidas, aga esimesest maist näeme tööliste,

et nii Tallinnas, aga veel kauem Tartus
vähemlased tol ajal enamlaste organisat
sioonis mitte ühe ega kahe liikmena ei ol
nud, vaid kümnetena. Ka partei koosale
kute otsustes ja enamlaste häälekandja

soldatite ja madruste suurearvulist ülemi
nekut enamluse poole, mis lõpuks meid
selleni viis, et linnavalitsuste ja asutav
kogu valimistel, waatamata piiratud va
limisseaduse pääle, enamlased kõige suu
rema häälte arvuga teised parteid võit
sid. Väikekodanlikud parteid pidasid küll
teatud määral alguses nõukogus vastu,
kuid töölised, soldatid ja madrused paran

veergudel leiame küllalt faktisid, et eelpool

dasid oma vea ja saatsid oma paendlikkude

tähendatud konwerenfini suurel määral
kõikumine tihti maad võttis. Nii näituseks
võeti 23. märtsil Tallinna organisatsiooni
koosolekul sm. Anwelti aruande kohta re
solutsioon vastu sõjaküsimuse kohta, kus
öeldi, et „kuni rahutegemise võimaluse
väljaselgitamiseni tuleb meil enesekaitse

esitajate asemele enamlasi või nende esi

teliselt kindlalt enamluse seisukohtadel asu
sid, siis selle kohta võib see tõendust anda,

sõda edasi pidada", mis tegelikult oli mitte

enamlaste vaid wähemlaste seisukoht tol
ajal. Siis hiljem näeme, 12. aprillil, võeti
organisatsiooni koosolekul otsus vastu,
kus öeldi „ otsekoheselt kogu Wenemaa de
mokraatiaga kes endid tööliste ja soldatite

saadilute nõukogu ümber kogunud... nõu
da 3. Internatsionaali (rahvusvahelise
konwerentsi) kokkukutsumist". Wõi jälle
„Kiire" esimene juhtkiri 14 aprillil, miS
lõpeb kõlava nõudmise ja tunnistamisega,

tajad, nagu seda tihti juhtus, muutsid oma
seisukohta massede meeleolu mõjul ja said
enamlasteks.

Nii võib kokkuvõttes öelda, et Eesti
töölisteliikumises oli sõja ajast, millal tehti
ettevalmistust revolutsiooniks, enamlik sei
sukoht liiniandjaks, kus üksikud kõrwalekal

dumlsed, nagu ikka harilikult igas parteis
nähtub, liikumise üleüldist liini ei muut
nud. Aga alates veebruarist teeb enam
laste partei EeStis hiiglasammusid, wõiteS
seisukoha seisukoha järele väikekodanlikku

delt parteidelt ja viis kogu Eesti tööliste
liikumist, Eesti tööliste ja kehvikute võit
lust, enamluse sihis edasi, raputates oma
küljest maha igasugused põhimõttelised kõi
kumised ja väikekodanlikud elemendid.

et ~ainult asntawkogu, meie endi poolt
valitud asemikud, tohivad meie vabaduste
kitsendamise küsimust arutada", kusjuures

sõnakestki ei ole tööliste ja soldatite nõu
kogude tähtsusest. Nagu lugeja näeb, kir
jutati seda nädal pärast seda, kui sm. Le
nin oma põhilausetega oli esinenud ja tehti
seda esimeses juhtkirjas, mis harilikult par

tei juhtivate liikmete poolt kirjutati, vaid
mitte Müntheri või mõne teise poolt, kes
veel kuud hiljem ~Kiire" veergudel „oma
poliitikat" ajasid, mis tihti partei poliiti
kast lahku läks.

Kõikumine kaob enamlaste partei rida
dest eelpool nimetatud PSHja-Balti konwe
rentsil, kus tööliste ja soldatite saadikute
nõukogu kohta öeldakse, et konwerents tun

nistab „tormiliseks walitsuswõimu täielist
üleminekut sold. ja tööl. saadikute uõufogu

kätte, et tõsist pinda luua nende üleSan
nete otsustamiseks, mis Wene ja teiste
maade tulewased rewolutsioonid päewakor

rale tõstavad". Ehk jälle rewolutsioon
sõja kohta kus öeldakse: „Sõja lõpp on
seda lähemal, mida kiiremini ajutine ma
litsus kukutatakse". Ka praktiline töö pä
rast Põhja-Balti konwerentsi annab tun
niStust, et Eesti enamlased oma poliitika
tõesti enamlikuks muudawad ja jumalaga

WtckuMeniMsiiW.
Töölise mälestused
Tsaarivalitsus otsustas süda kuni woi
duka lõpuni Miia. Selle soja eel kaotasid
vähemlased rahvusvahelise ühistunde
hüüdsõna. Ainult enamlased astusid selle
wähemlaste walelaine vastu välja.
Enamlaste fraktsioon 4. riigiduumas
teatas avalikult, et ta soja vastu välja
astub. Tema hääletas süjakrediitide vastu.
Selle eest saadeti enamlaste fraktsioon sun
nitõõle.

Maailmasõda nõudis määratuid ohw
reid. Majandus ei suutnud sõja nõuetele
vastu panna. Ja ühes majandusliku kor
ratuse süvendamisega hakkas töölisteliiku
mine.

Sm. Lenin seadis hüüdsõna üles: .Muuta

imperialistlik süda kodusõjaks".

Ajalugu arenes just selle hüüdsõna teos
tamise poole. Kurnatuna tsarismist, sõja
raskutest, viskasid rahvahulgad'ruttu Ni
kolai II trooni ümber. See oli võrdlemisi
kerge teha, sest lüüasaamine wäerindadel
tekitas rahulolematust ka kodanluses, kes
sõjast hästi teenida tahtis.
Kodanluse ette tõusis ülesanne, alles
jätawad wähemlikkude seisukohtadega.
hoida vana kapitalistlikku korda, pidada
Enamlik partei, keS sõja raskete olude sõda edasi, kuid nüüd juba ilma Nikolai
pääle waatamata, järjekindlalt tööd tegi 11. Isegi kodanlus sai aru, et tsaariga ei
revolutsiooniliste seisukohtade kaitseks, nõr
saa enam midagi paale hakata.
Tsaari asemele tuleb ajutine valitsus.
gestati enne rewolutsiooni päewast päewa
See oli just see ajajärk, kui kodanlus hoo
oma tegewamate tööliste arreteerimise teel
töörahvale .tolmu, silma pildus.
Pääasjalikult sel põhjusel nägime meie lega
Iga
kodanlane
kisas iga püikuulitsa nur
seisukoha kõikumist enamlaste juures weeb
gal vabadusest, sarnasusest ja wennasusest.
ruarirewolutsioonis ja kuu-poolteist pä
Tööliste ja soldatite saadikute nõukogud
rast seda Eesti piirides. Aga selle pääle wähcmlaste ja es-eride käes. Need olid
waatamata läks klassiteadlik töõlisteklasS aga vahvad kodanluse huvide kaitsjad.

Pühihüüdsõnad, mida ülesastunud rah
was üles seadis: rahu. leib ja maa talu
poegadele, heideti wähemlaste ia ,0t,.-rew.

poolt kürvale. Sõja lõpetamisest ei taht
nud kodanlus muidugi kuuldagi ei taht
nud sellest midagi teada ta lotnd. Selle
hüüdsõna ülestõstjad ja õhutajad enam
laste parteid hakati taga kiusama.
Lenin elas sel silmapilgul Helweetnas
Zürichis. Niipea kui ta revolutsioonist
teada sai, hakas ta tohe Venemaale püüd
ma. Kui Wenemaale sõitmine oli tol aial
Helveetsiast õige raske. Wene kodanluse
juht Miljukow astus sammusid Inglise ia
Prantsuse valitsuste ees. et need mmgu
tingimusel enamlasi läbi oma rilgl Wene
maale ei laseks. Sm. Lenin otsustas aga
maksku mis maksab Wenemaale paaieda
ning soovitas seepärast läbi Sakiamaa
sõita. Nii sm. Lenin kui ka kõik enamlased
mõistsid, et see on hulljulge ja kardetav
plaan, sest kodanlus ja ta teenrid haka
wad kohe huluma, et enamlased Wenemaale

läbi vaenlaste riigi sõidavad. Kuid enam
lastel oli ükskõik, mis kodanlased nendest
kõnelevad. Selleks aga. et töölisteklassi
eest endid õigustada, kutsus Lenin ja tei
sed temaga ühes sõitvad seltsimehed Saksa,

Prantsuse ja Helveetsia seltsimehi ja te
gid protokolli, miks enamlased läbi Saksa
maa on sunnitud sõitma. Saksa valitsus
laskis enamlasi läbi. Nende arvates tä
hendas enamlaste Wenemaale pääsemine
lagunemise suurenemist seal, ja see oleks
Saksamaale õige kasulik.

Ajalugu näitas, kuidas Saksa krooni
kandja eksis. Warsti pidi ta tehtud sammu
kahetsema, sest ka temal enesel tuli Saksa

maalt lahkuda. Kodanlus tõstis aga kohe
kisa: Lenin ja enamlased on „Saksa spioo
nid".
Kuid sellel ei olnud mõju.
Töölised võtsid vaimustusega Leninit
vastu. Nad tundsid, nad mõistsid, et tul
nud on nende tõsine juht. Lenin ei eksinud
kunagi tõõliSteklassis, kelle eest ta oma
elu andis.
Juba 4. aprillil 1917 a., teine päev
pääle Piiteri jõudmist, esineb Lenin enam
laste koosolekul ning paneb ette oma põ
hilaused. Neis põhilausetes seab Lenin
päevakorda järgmised ülesanded:

1) Wüimu üleminek töölisteklassi ja keh
wemate talupoegade kätte.

2) Mingisugust toetust ajutisele valit

susele.

3) Wõitlus wähemlaste ja sots.-rewolut
sionääride vastu enmuse võitmiseks nõu
kogudes.

4) Kõikide maade konfiskeerimine ja ta

lusulaste nõukogude loomine maal.

5) WennaStamine wäerindadel jne.
Oma aprilli põhilausetes märkis Lenin
lühidalt proletaarse revolutsiooni plaani.
Kuid samal ajal tõstab wasturewolm
sioon pää ja hakkab enamlastega vihast
võitlust pidama. Tööliste hulgad ja talu
pojad saavad kaua oodatud rahu asemel
käsu pääletungimisele minna. Juulis tõu
seb tööliste rahulolematus Petrogradis
kõrgema piirini. Nii Petrogradis, kui ka
Moskvas astuvad töölised välja ning
nendega ühinevad osa soldatisi.

Partei keskkomitee mõistab, et võimu
haaramine oma kätte on veel vara, kuid
töõliStehulgad tormavad võitlusesse. Töö
lised tulevad uulitsale. Kodanlus saab aru,
et seisukord ähvardavaks muutub. Kogu
wasturewolutstooniline ollus ühineb ja
lööb töõliStehulgad taganema.

Petrogradi tuuakse vasturevolutsiooni
lised väeosad, junkrutele antakse käsk töö
liste nottimiseks, 5. juulil rüüstatakse
.Prawda" trükikoda ja tapetakse tööline
Woinow seepärast, et ta trükikojast wal
mistrükituid ajalehti wäljatuua püüab.
Leninil, Sinowjewil ja teistel enamlas
tel tuleb põgeneda, kuna samal ajal vä
hemlased ja sots.-rew. kõikide silmade all
kodanlusega katsutavad.

Septembris korraldab kindral Kornilow
mässu ja juhib sõjaväed Petrogradi pääle.
Selle mässu õhutajaks ei ole keegi muu
kui Kerenski .ise".
Kuid vasturewolutsioon oma wäljaas
tumisega kiirendas rewolutsiooni tulekut.
Lenin kirjutas: .Kornilowlus oli vii
maseks karedaks õpetunniks suures ula
tuses, mis täiendas tuhandaid ja tuhan
daid vähemaid õpetunde, milleks olid töö
liste ja talupoegade petmine kapitalistide
ja mõisnikkude poolt, soldatite p?tmine
ohwitseeride poolt".

Rahulolematus tööliste, talupoegade ja
soldatite hulkades kasvab. Sotside ja ko
danluse liit teeb suuri lubadusi, kuid ei
anna midagi.
Kornilowlus näitas laiematele töörahva
hulkadele, et sotside ja kodanluse liit ei
suuda rewolutsiooni kaitsta. Ja töölised
läksid täiesti enamlaste poole üle ning ku
kulasid ühes nendega 1917 a. kodanluse
ja sotside liidu ning panid maksma oma
võimu. Jaan Wäli.
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Ajalugu kordub.

Mene kodanlane: (1917 aastal Petrogradis) O, kuidas
see meele tuletab Prantsuse revolutsiooni.
Weebruarirewolutfioon petrogradis ja
selle kajastus Väerinnal.
Aleks lea.
Kaheksa aastat on sellest mööda, kui ja nende juhid jäid ülemuse pool*
Leningradi proletariaadi ja rewolutsioo karistamata. Niisama aeti ka meie 116.
nilise sõjaväe poolt Nikolai Werise wa diviis üle Düüna pääletungimisele Fried
litsus kõige oma prassima ja möllawa richstadti linna pääle, kuid diviis hakkas
kodukondsete karjaga, oma ministrite, ku wastu ja ütles pääletungimisest ära
berneeride ja muude mitmel tõugu polit ka see jäi karistamata.
seinikkude leegioniga oma wägewuse tipult
Päälinnast Petrogradist puhkuselt ta
kukutati. Kaheksa aastat tagasi andsid gasitulevad seltsimehed toovad teated,
töölised Vabrikutest, töölised ja talupojad et 14. veebruaril riigivolikogu avamise
sinelites otsustama hoobi Wenemaa hir päeval töölised välja tahavad astuda,
muwalitsusele isevalitsusele.
nõudes leiba ja rahu.
Kuidas söjawäge „ohjeS" hoiti
Petrograd kihab.
Kuid lagunemise protsess sõjamäe ri
Ka teatasid meile seltsimehed, et Petro
dades algas juba 1916 aasta algul, ei gradis politsei on warustatud kuulipil
aidanud tsaariwalitsust päästa ka kõige dujatega ja et isegi majakatustele linna
hirmsam terror, mida Väerinnal maksma wahid kuulipildujatega ülesse on seatud
pandi. Riia Väerinnal seati soldatite ja linnawahid saamad oma teenistuse
tarwis ihunuhtlus sisse, ka kõige wäik eest kõrgendatud palka 60—100 rubla
sema süü korral, nagu püssi pääl roste päemas.
plekk jne., määrati ülemuse poolt 25 kuni
Laotati Leningradi mabrikutes ja te
50 witsahoopi. Polgu staapides seisid hastes Miljukowi allkirjaga lendlehti
alati suured wirnad witsu tagavaras, laiali, milles töölisi üles kutsuti riigi
et neist puudus ei tuleks. Meie polgu wolikogu juure minema, mis ilma mingi
ülem 462 Staritski polgus 117 diiwii kahtluseta politsei departamendis malmis
sis, Balti mõisnik polkownik von Buch, olid wabritseeritud. Selle enneaegse töö
jagas oma kõrgest armust ihunuhtlust liste Väljaastumisega loodeti meel mitte
ohtralt, katsus sellega omale kindrali küllalt kindlalt organiseeritud töölised
aukraadi teenida, kuid see terror aitas puruks lüüa. Kuid õnneks ei läinud see
ainult kiirendada lagunemist sõjamäes, provokatsioon neil korda. 14. weebruari
kõik ootasid parajat silmapilku, et neewd wäljaastumine jäi ära.
tsaariwalitsust kukutada.
Öösel wastu 23. weebruari on Petro
Detsembri pääletungimisel 1916 aastal gradis salapolitsei käsul tööliste juures
Läti polkude poolt Saksa kaewikutele, terwe rida läbiotsimisi ja kinnivõtmist
kus esialgul Läti polkudel wähe edu oli ette wõetud. Narwapoolses linnaosas
ja nad kuulipildujate mäe (nyjieueTHaa on ligi 400 inimest mangi wõetud, Wii.
ropaa) ajutiselt suutsid oma kätte wõtta, buri poolel „Uue Lefsneri" vabrikus üle
silid olid sunnitud peagi oma endistele 60. On meel läbiotsimisi tramwaitöö
seisupaikadele tagasi taganema, sest abi liste juures, kellest mõned kinni wõetud.
wägi reserwid Siberi kütipolgud Kõige selle tagajärjel on 23. Veebruaril
ütlesid pääletungimisest lahti ja selle ainult üksikud tööstuse ettewötted käimas
tagajärjel loeti meile pärast ette 12. ar olnud. Ka pühitsesid töölised 23. weeb
mee püewakäsk, kus teatati, et wastuhak ruaril rahwuswahelist naistepäeva. Kü
taisest ja pääletungimisest äraütlemise dumiswabriku naistöölised Wiiburi poolel
eest on üle 1000 mehe Siberi kütidiwii on üksmeelselt töö seisma jätnud ja kogu
sist maha lastud. See mahalaskmise teade päewa meeleawaldusteft nimetatud linna
tekitas wihn kogu eelliinidel astuvate osa elawamas kohtades osa wõtnud.
söjawägede keskel, igalpool kiruti pea
Olgugi, et Neewa tagustest raiooni
aegu awalikult tsaari ja tema kõrgemaid dest töölisi kesklinna ei lastud, on siiski
ametnikke.
tuhandelisel) rahwahulgad Newski pros
Söjawägi hakkab rahutuse tuube pektile tunginud, kus kogu päew meele
märke awalbama
awaldused kestnud. Streikijatega ühine
Juba jaanuarikuu algul 1917 aastal nud meestöölised ka teistest linnaosadest
laotati sõjamäe osades lendlehti laiali, ja osa tramwaitöölisi. Mõnes kohas kat
kus sõjawäge üles kutsutakse praegust kenud tramwailiikumine. Olnud mõni
korda kukutama ja mässu tõstma rahu kokkupõrkamine rahwa ja politsei wahel,
kusjuures mõlemad pooled inimeste ohw
kasuks (see üleskutse wisati meile kaewiku
Saksa aeroplaani poolt), mäerinnak lii. rid kannud. Südalinna uulitsatel aja
nud kasakad meeleawaldajaid laiali, kuid
küsid kuulujutud kõiksugustest rahutustest
ja mässudest mõlemis päälinnas (Petro kusagil pole nad oma endist kuulust wä
gradis ja Moskwas) ja terwes Wene gistamise agarust awaldanud. Käiwad
riigis, ka sellest, kuidas politsei wägiwalda ringi kuulujutud kokkupõrkamistest kasa
tarwitab kaitseta naisterahwaste ja ma kate ja politsei wahel.
nakeste wastu, sõjavägi oli ärewil, köi
24. weebruaril
gil oli himu sõjast otsas.
Eila
alganud
liikumine on juba mää
- Algasid mitmel pool, nii meie polgus
raiumaks
kaswanud.
Kõik linnaosad on
kui ka mujal sõjamäe osades, näljamäs
sud, sest toit tol korral oli ainult haise kihamas. Jgalpool nõutakse „leiba, leiba
wad kalakesed ja läätsawesi ning seda ja leiba". Hommikul olnud kõik toidu
saime üle kaheksa kuu iga päew ja kaks ainete poed ümberpiiratud. Hiljem kat
naela hallitanud leiba päewas, wäljaköö sunud meeleawaldajad agulitest südalinna
gid löödi kummuli ja ähwardati kõik pu pääseda. Politsei takistusel ei läinud
ruks lüüa, kui paremat sööki ei saa. see esiti korda. Kuid pärast tungiwad
Siis hakati lihasuppi keetma ja anti ka siiski määratud rahwahulgad kõigi tõkete
pääle waatamata Nikolai waksali plat
kahe naela «leiwa asemel kolm naela leiba
päewas. Kõigile oli juba nähtav, et sile, kuhu teistest körwaluulitsatest tuhan
tsaarivalitsus mäda on. Kõik rahutused deid inimesi juure tuleb. Politsei ja ka

Wene kodanlane: (1925 a. Pariisis) O, kuidas see meele
tuletab Wene revolutsiooni.
lakate salgad on jõuetud rahwa liikumist
tagasi suruma. Tramwailiikumine jääb
seisma. Mõnes kohas on vagunid ko
guni ümber visatud ja wagunijuhtidelt
võtmed ära wõetud.
Meeleavaldused kestavad kogu päewa,
kusjuures mõlemal pool ohvrid on.
Kõige rohkem kardab politsei meeleawal
dajate Tauria palee ja väeosade asukoh
tadesse pääsemist. Töölistel läheb see
siiski korda. Ja revolutsiooniline liiku
mine laieneb ühest linnajaost teise. Uulit
sale ilmub rohkel arvul õppivat noort
sugu ja liikumine kasvab iga silmapil
guga ikka suuremaks. Kasakad jätavad
meeleawaldajaid päris rahule, lasevad
paista, nagu oleks nad tegevuses, kuid
õieti on see tegevus täiesti fiktiivne.
Newski pääl tormavad nad suures sal
gas rahvamurru keskele. Kuid noor
kasak olevat töölise mürgise märkuse
pääle tähendanud: „Ei, seltsimehed, need
siin pole 1905 aasta kasakad."
Aleksander UI ausamba juures Nikolai
waksali ees on miiting. Peetakse kõne
sid üleelatavast silmapilgust. Politsei
tarwitab külmi sõjariistu rahwa wastu.
On haavatuid. Läheneb kasakate salk.
Rahvahulk hakkab laiali minema ja lii
gub mööda Newskit linnavolikogu poole.
Liteinõi prospektil lähenevad samuti
rahwahulgad, mis Newski nurgal üks
.teisega ühinevad. Jälle kokkupõrkamine
politseiga. Mitukümmend haavatut.?
Linnavolikogu ümber ühinetakse uuesti.

Kohe peetakst miiting ära, kus saatkond
valitakse linnapää Leljanowi poole pal
wega, et see platsile ilmuks ja linna
toitmise küsimuse kohta tarvilist seletust
annaks. Leljanow aga tõrgub kategoori
liselt välja tulemast. Tema asemel aga
ilmub salk ratsapolitseinikkej ja kasakaid,
kes rahvahulga laiali ajavad.
Osa meeleawaldajaid tungib Kaasani
kiriku platsile ja varsti peab sääl küm
netuhandeline rahvahulk miitingut. Pee
takse revolutsioonilisi kõnesid ja lauldakse

revolutsioonilisi laule. „Leiba, .leiba?"
hüütakse vahele. Kasakad tõrguvad ini
mesi laiali ajamast. Karjutakse: „Hurra!
Elagu kasakad!" Juure tnlnud jalaväe
salk rghub rahvahulga laiali.
Samalt ajal laguneb teade laiali:
Snamenskaja platsil on politseinik möö
gaga üliõpilast löönud. Kõrval seisev
kasak on politseiniku säälsamas piigiga
läbi pistnud, teda raskesti haavates. See
juhus.tõstab meeleolu. Igal pool usutakse
kindlasti, et sõjavägi rahvast mitte
laskma ei saa.

Et meeleavaldusest osavõtjad pää
asjalikult on naisterahvad, lapsed ja
organiseerimata rahvakihid, kel mingi
sugust kindlat poliitilist ideed ühendajaks
pole, siis arvatakse see liikumine taga
järjeta ja kindluseta olevat. Teadlikud
ja organiseeritud töölised seisavad seni
sellest eemal.

25. weebruaril.
Ajalehti ei ole. Eila jäid seisma
«Bep». «Pyccaaa BOJJH», «/LEHB».
Ilmusid ainult «Pent» ja «Hoßaa
Bpeua». Kuid ka neid ei olnud kusagilt
saada.

Öösel on siseministri Protopopowi
käsul paljude majade katusel, kiriku tor
nides, wõõrastemajades, Nikolai waksa
lis ja mujal hulk kuulipildujaid politsei
poolt üles seatud.
Kogu linn on wäeosade wahel ära
jaotatud. Osakondade ülemateks !on pol
kude komandöörid määratud. Samasu-

gused sõjaväelised wahisalgad on aguli
tesse ja tehastesse saadetud.

Hommikul jätavad riigikaitseks tööta
wad asutused töö seisma ja.ühinevad
streikijatega. Kõige päält otsustavad seda
Peeter Suure nimelise arsenaali töölised
teha. Kui miitingul sellekohane.otsus
wastu wõetud, liiguwad arsenaali töö
liste hulgad metallitehase poole, kust
tuhandeid töölisi meeleawaldajaile jjuure
tuleb. Säält liiguwad rahwahulgad
Soome waksali poole. Teel ühinevad
nendega töölised teistest vabrikutest.
Soome vaksalist Liteinõi sillani kasvab
rahvahulk 30—40 tuhandeliseks. Silda
kaitsevad kasakate salgad lasevad selle
määratuma meeleawaldajate kogu läbi.
Sild saab silmapilkselt suureks pääde
mereks. Teisel pool silla otsas seisavad
jällegi kasakate salgad. Need astuvad
meeleawaltajadegal läbirääkimisse. Rah
wakogu kinni hoida pole mingit võima
lust ja kasakad sõidavad kohe laiali.
Sääl kostab kõrval uulitsast pristawi
komando ja 50-meheline ratsapolitseinik
kude salk tungib rahwa hulka. Politsei
nikud vihuvad nuutidega ja rõhuvad
armutumalt inimeste pääle. Kannatada
saanud on palju. Mõned on üle käsi
puude alla hüpanud. Rahvas rõhub
omakord politseinikkude pääle. Nende
tegevus saab täiesti halvatud. Pristaw
lastakse säälsamas maha. Rahvahulk
liigub edasi.
Igal pool on rohkesti sõjaväge. Wahe
kord soldatite ja rahahulga wahel kas
vab iga silmapilguga ikka sõbralikumaks.
Ainult paaril juhtumisel on väeosadest
üksikult tuld antud. Kuid surma saanud
ja haavatuid on siiski rohkesti. Esialgu
ei saada aru, millest see tuleb. Lastakse
niisugustest kohtadest, mida silm esiti
kuidagi üles ei leia. Nagu akendest või
majakatustelt näivad kuulid ilmuvat.
26 weebruaril
Liikumisel Leningradis ei ole enam
piiri. Politsei on uulitsatelt pea kadu
nud. Kuid selle eest on soldatist enam
kui eelmisel päiwal. Meeleawaldajad
ajavad nendega seisukorra üle juttu.
Selgub, et nad mitte valmis pole töö
liste pääle laskma. Patrullidele jagatakse
revolutsioonilisi üleskutseid ja tehtakse
vahetpidamata kihutustööd soldatite
keskel.

Peetakse terwe rida miitinguid ära
Petrogradi poolel, Moskwa wärawate
taga, Wassilisaarel ja teistes linnaosa
des. Liikumine on juba enam organiste
ritud. Kuid ka valitsusvõimud wõta
wad energilisemad abinõud tarwitusele.
'Öösel on kõik Neewa sillad söjawägede
ja kuulipildujatega ärakindlustatud. Kuid
hoolimata sellest tungiwad siiski määra
tümad rahwasalgad südalinna. Üleüldist
tähelpanekut enese pääle tõmbab see
asjaolu, et kesklinnas pea kusagil enam
kasakaid ei ole. Nad on agulitesse saa
detud. Nende astmel aga liiguwad Wo
lönia ja-Leedu polkude soldatite salgad.
Hiljem selgub aga, et need soldatid pole,
vaid soldatiriides politseinikud.
Õhtul on hulk weriseid kokkupõrkamist
meeleawaldajate ja waleriides politsei
nikkude wahel. Üle 400 surmasaanu ja
haawatu asetatakse haigemajadesse.

Esimene verisem kokkupõrkamine on
Kaasani platsil. Esiti lastakse õhku,
mille järele rahvahulk silmapilkselt
maha heidab, mille pääle kolm neli ko
gupauku taandatakse. Haavatuid ja
surmasaanuid on üle 60. Tuleb teate, e
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Nikolai vaksali läheduses on kasak pris
tawi maha löönud. Politseinik on re
wolwrist töölist haavanud. Kasakad on
haavatu enese kaitse alla võtnud. Pris
taw ähvardanud selle pääle üht kasakat
rewolwriga. Samal ajal löönud teine
kasakas pristawil mõõgaga pää läbi.
Pristawile . appirutanud linnawahid
ajanud kasakad laiali. Pimeda tulekul
läheb laskmine weel suuremaks. Kuid
selle pääle vaatamata kestab liikumine
uulitsal kogu öö.
Teatatakse, et riigiwolikogu esimees
Rodsjänko ou keisrile päästaapi telegra
feerinud, et seisukord tõsine, ja et tar
wis on viibimata uue walitsuse kokku
seadmine maale usalduswäärilise isiku
kätte anda. Riigiwolinikud istuvad kogu
päewa rühmades koos. Üleüldiseks kesk
punktiks on Kerenski.
Walitsus ei suuda sündmuste tõsidust
weel küllalt selgesti enesele aru anda.
Weel eila on sõjatööstuse keskkomitees
tööliste esitajate koosolekust osavõtjad,
arvu poolest 31, kinni võetud. Nimeta
tud kinnivõtmine on tööliste pääle kõige
raskemat mõju avaldanud, õli tulle wa

vabastatakse kongidest ja lastakse lahti'
Politsei osakonnad pistetakse põlema.
Ka ringkonnakohtu hoonele pistetakse
tuli otsa.

Õhtupoolikul oli Pawlowski kaardiwäe
polgu neljanda roodu wastuhakkamiue.
Root tõrkunud rahwa pääle laskmast.
Kell 3 pääle lõunat läinud ta uulitsale,
et meeleavaldajatega ühineda. Et aga
1500 mehe pääle ainult sada püssi oli,
ei suutnud nad midagi suuremat korda
saata ja olid sunnitud pääle wastastikn
tuleandmift politseinikkudega ja kahe
Preobrashenski polgu rooduga endid alla
andma. Kella seitsmeks on juba kõigilt
sõjariistad ära wõetnd ja mehed wah! all.

haude kohta ühe.

lades.

27. weebruaril
Seisukord ou hommikul alguses wäga
segane ja ebamäärane. Jgalpool uulit
sail seisawad polgud täiesti sõjawalmis
olekus. Mitmel pool on kuulipildujad
ülesseatud. Liikumine uulitsail on äär
museni takistatud, sest et pea kogu linn
on wälja uulitsale walgunud.
Seinadel ja uulitsa-tulpadel on igat
pool kindral Habalowi teadaanne üles
löödud.

Töölisi, kes otsekohe tööle ei asu, äh
wardakse wäeteenistusse wõtta. Kuid
wäeriugkonna ülema ähwardus jääb igal
pool mõjuta. Linnas tekkib mitu kesk
kohta, kust iseäranis hoogsalt rewolut
sioonilained üles kerkiwad.
Üheks neist on esimesena rahwa poole
üleläinud Wolönia polgu kasarmud.
Need piira!akse Semjouowi polgu poolt
sisse. Piiramine kestab pea kogu päewa
ja areneb wäga wisalt. „Wolõnlased"
astuwad piirajatega läbirääkimistesse,
wiimaseid üles kutsudes rahwa poole
lööma. Tulevahetust polkude wahel ei
tule ettegi. Õhtuks on piirajate wäed
päris kokku sulanud ja teiste rahwa
poole üle läinud väeosadega ühinenud.
Liteinõi on sel päewal täieline lahingu
väli. Newski pool seisawad soldatite
ahelad. Siin ja sääl on kuulipildujad
ülesseatud. Kuid samal ajal liiguwad
Liteinõi teises otsas, Schpalernaja pool
rewolutsioonilised wäed lehvivate pu
naste lippudega muusika saatel Dunma
poole. Nende arw kaSwab sel päewal
25.000 pääle. Ule on läinud rewolut
sioonilise rahwa poole pääle Wolõnia
weel Preobrashenski, Leedu, Keksholmi
ja sapööride polgud.
Söjawägi ott rahwaga
On sündinud ime, enneolematu, usku
matu, sõjavägi on rahwaga ühinenud.
Siit ja säält ilnmwad autod sõjariistus
soldatitega, kes õhku lasewad, seega
mõista andes, et nad rahwa poolt on.
Rahwas, üksikud soldatid ja terwed
wäeosad liiguwad murruna Tauria palee
poole. Samal ajal on ka aktiiwne tegeMus käimas. Wõetakse oma kätte arse
naal. kusjuures wastuhakanud kindral
Matussom surma saab. Samuti wõe
takse kurbkuulus .Krestõ" Mangikoda.
Kõik poliitilised Mängid, nende hulgas ka
sõjatööstuse keskkomitee tööliste rühm ja
1905 aasta Peterburi Tööliste Nõukogu
esimees Hrustalew-Nossar lastakse ma
baks.

Rahwa ja sõjamäe kätte langeb ka
eelvangistuse hoone ja naiswangimaja
(Leedu loss). Ärawõetud Peeter-Pauli
kindlus muude!akse rewolutsioonilise sõja
mäe päabaasiks. Kõik poliitika mängid

Riigiwolikogu wötab wöimu oma
kätte.
Riigiwolikogu ette ilmunud wäeosad
ja rahwas nõuab riigiwolikogult seisu
koha võtmist. Riigiwolikogu astub nõu
pidamiseks kokku. Rahwas on ärevuses.
Rahwa waigistuseks astuwad wälja kõ
nedega wähemlased Tshejidse ja teised,
ning es-er Kerenski. Palee wahisalk
lastakse ära. Tema asemele seatakse uus
revolutsiooniliste wägede poolt.
Riigiwolikogu otsustas asutada „aju
tise komitee korra jaluleseadmiseks Pckro
gradis ja läbikäimiseks asutuste ja isiku
tega".

Tööliste ja soldatite esitajad peawad
parteide tegelaste osawötmiscl oma koos
olekut. Asutatakse tööliste ja soldatite
saadikute nõukogu, mis kohe üleskutsega
elanikkude poole pöörab, teatades, et
kell 7 õhtul esimene tööliste ja soldatite
saadikute koosolek ära peetakse. Iga
root saatku saadiku, töölised aga iga tu
Kutsutakse elanikke soldatite toitmise eest
hoolitsema

Kuulutakse wälja ajutine walitsus
würst Lwowiga eesotsas, kohtuministriks

Kerenski.

Wangistakse kõik endised ministrid ja
tered võimumehed.

Rahwahulgad aga liiguwad wõitjatena
mööda uulitsaid, otsides wihatud .sara
oone", nagu polit>eiagente siis nimetati.
ou asjade seisukorrast juba
nähtawasti aru saanud. Ja algava
tagaotsimine ajaks ou juba suurem osa
erariides.

Rahwa wihawaeu timukate wastu on
piiritu. Wladimirski prospektil kistakse
jaoskonna ülevaataja, kes potisepa riie
tes osadesse lahutud kuulipildujat pöö
niugule tassib, otsekohe tükkideks. Otsi
takse kõik politseiagentide korterid läbi ja
lüüakse politseinikud kätte saades kohe
kohapääl maha.

Tööliste ja soldatite nõukogu poolt
laotati üleskutseid laiali, kus kutsutakse
üles tsaari walitsuse wastu lõpuni wõit
lema. Seatakse üles nõudmine kokku
kutwda asutawat kogu üleüldise, üheõig
luse, otsekohese ja salajase walimisõiguse
põhjal.
Õhtuks on pea kõik Leningradi garm
soni wäeosad uue ajutise walitsuse juha
tuse all. Uue sõjawäe korraldamist juhib
liuna komendant riigiwolikogu. liige pol
kownik Engelhardt.
Linnavahtide asemele korraldatakse
linnavoliniku M. Krõshauowski juhatult
miilitsat. Miilitsameesteks auuawad üles
pääasjalikult üliõpilased.
Sündmuste edaspidine käik
Astub troonilt ära Nikolai, tema järel
Mihail ehk õigemini öeldud wisati
rewolutsioonilise tööliste ja talupoegade
poolt. iA. märtsil ilmub „Prawda",
sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Min
laste fraksiooni häälekandja.
Käesolewa silmapilgu - poliitilise pää
ülesande määrab ta oma esimeses
numbris järgmiselt: „ Silmapilgu üles
andeks on asutada proletaarline ja demo
kraatlik kaardiwägi, kes tarwilisel silma
pilgul ühes revolutsiooniliste sõjaväge
dega revolutsiooni wõitusid wõiks kaitsta.
Silmapilgu ülesandeks on laialipillatud
töörahva hulke organiseerida. Silmapilgu
ülesandeks on rahwaulkades meie polii
tilist programmi propageerida".
Ajutine walitsus peab enese pääle
wötma uute ajutiste seabllste walmista
mise, mis rahwa õigusi ja wabadusi
kaitseks ja kindlustaks, konfiskeerima kõik
kloostrite, mõisnikkude ja kabineti päralt
olewad maad ja nad rahwale edasi
andma, peab maksma panema kaheksa
tunnilise tööpäewa ja kokkukutsuma asu
tawa kogu. 5. märtsil teeb tööliste ja
soldatite saadikute nõukogu 1170 häälega
30 wastu otsuseks, et Petrogradi töö
lised oma töö juure asuks, walmis olles
seda esimese märguande pääle seisma
jätma.

Wäerind hakkab liikuma Riia wäerinnale jõudis teade pööre
üle alles 1. märtsil. Kohe kutsusime
ülepolgulife koosoleku kokku, wõtsime
polgu staabi ja sõjariistade ladud oma
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kätte, silmas pidades, et meie polgu üle
mus, kes suuremalt osalt kõik Balti
mõisnikud, kindlad wanakorra poolehoid
jad olid, walisime polgu komitee, lõime
sideme kõigi diwiisi väeosade wahel ja
saatsime Riiga oma saadikuid 12 armee
soldatite' saadikute nõupidamisele. Paljud
kõige ägedamad wanakorra poolehoidjad
põgenesid ära, kuna mõned ka koha pääl
maha löödi. Saime ka Petrogradi nõu
kogu päevakäsu nr. 1, kus teatatakse, et
lipnikust kuni kindralini ainult härradeks
hüütakse, kõik kõrgeausused jääwad ära
ja et alamwäelase nimetus kaotakse ära.
jääb soldati nimetus ja et edaspidi
ohwitseerid peawad soldatitele „teie"
ütlema. See ei olnud muidugi meie
kõrgematele ülematele sugugi meelejärele.

Muidugi silmakirjaks tunnistas ka polgu
ülem ajutist valitsust ja lasi polgu papil
kohe pidulist Jumalateenistust" pidada
wabaduse eest langenute mälestuseks.

Peeti sõjawäe paaradi, kus ajutisele
valitsusele ..truudust" waunuti, meie kol
mas pataljon ütles vandest ära, kartes
et neid jälle lõksu meelitatakse ja uut
tsaari jälle troonile tahetakse upitada,
kuid vähemlase Patuschkini kihutusel an
dis viimaks vaude ära.
Wande andmine sündis suure pidulik
kusega, terve polk ühes polgu ülemaga
ja ohvitseridega andsid vannet korraga,
Weue „õige"usulisi vannutas Weue prees
ter, kuna muulasi nende usu pappide puu
dusel sõjaväe seaduse järel polgu kõman
döör ära vannutas.
Toon siin tol korral ajutisele valit
susele truuduse vaude sõnad:
„Waunun soldati (ohwitseeri) ja koda
niku an juures ja tõotan (nagu näete
ei saa ka siin ilma jumalata läbi) ja
oma südame tunnistuse ees Wene riigile,
kui soma isamaale, köikumatalt truuks
jääda. Wannun, et ma teda kuni wiimase
weretilgani teenin, Wene riigi ja tema
kuulsuse edenemisele igapidi kaasa tööta
des. Kohustan ennast ajutise walitsuse
sõna kuulma, kes praegu Wene riigi
eesotsas seisab, senikaua kui rahva taht
mine asutava kogu kaudu täitmist leiab,
oma pääle pandud teenistuse kohuseid täie

jõupingutusega ainuüksi riigi kasu pääle
mõteldes ja isamaa kasuks elu audes.
Wannun ennast seatud ülemate käsu alla,
nende sõna täielikult kuuldes igakord, kui
minu soldati (ohwitseeri) ja kodaniku ko
hus isamaa ees seda nõuab. Wannun, et
olen aus, hääsüdameline, vahva soldat
(ohwitfeer)ja vannet oma kasu, sugulus
sidemete, sõpruse ega vihavaenu pärast
rikkuma ei hakka. Antud vandele kirju
tan alla".
Tsaari asemele ronis wöimule
Nii näeme, et tsaari kukutamisega ei
saanud töörahwas mitte wabaks. Oli
sündinud ainult töörahvast walitscwate
isandate wahetus, õigemini ühe salga I
järgu isandate langemine, kelle asemele
jalamaid II järgu isandad, Miljnkowide
Gutshkowide ja Kerenskite näol pukki
kargasid, terme endise tsaari wõimu oma
senise kapitalistliku wõimnga ühendasid,
et nüüdsest pääle juba jagamatult töö
rahwakihti koorida ja rõhuda.
Küll kuulutati kohe laial suul köiksu
gused demokratismi põhjusmõtted wälja,
mis lõpulikult ikkagi tööliste klassile ai
niilt ahelaid tõi.
Revolutsioonilisem I-osa töolisteklas
sist enamlastega eesotsas algas juba
weebruarirewolutsiooni esimestest päewa
dest wõitlust sarnase hüüdsõnaga, et nii
kaua kui töölised ja talupojad ei wöta
wõimu oma kätte, jääb kõik endiseks, nagu

tsaari ajalgi oli. Wähe on meel ainult
tsaari kukutada, tarwis kukutada ka oma
mõisnikkude ja mabrikautide malitsust.
Lenin õpetas töölisi ja talupoegi, et mitte
oodata armuandi kodanluse ja es-eride
poolt aga ise.wöidelda oma malitsuse eest.

1917 aasta oktoobril laksid Wenemaa
töölised ja talupojad kindlalt sm. Lenini
poolt ülesseatud teed mööda ja säält
teerajalt ei suuda neid juba keegi kõigu
tada.

Vemolraatlilud
Balti riigid.
Kõigis demokraatlistes Balti riigikestes
on wiimasel ajal nähtawale tulnud kodan
luse wasturewolutsiooniline laine. Werine
kätte maksmine tööliste klassi wastu kas
iga päewada. Wollad, tina kuulid, timu
kad ja kaagitajad asuwad demokraatias
päästmise tööle. Ei suuda nad anda töö
listele tööd ja leiba, ja toidawad töölisi
kantsikutega. Ei jätku wäljamaa „onu"
rahast tööstuse jalule seadmisel;? Waid
jätkub politsei ja wangimajade, sisemise
rahu ja korra alal hoidmiseks.
Toome siin mõned andmed Balti riigi
kestes walge terrori kohta: Walges Lätis
1924 a. septembrikuust kuni 1925 a. 15.
jaanuarini oli 7 poliitilist kohtu protsessi,
kus 29 inimesele mõisteti 116 aastat iun
nitööd ja 17 noorte ühisuse liiget 51 aas
taks sunnitööle.

Jaanuari- ja weebruarikuus arreteeriti
200 töölist.
Poolas 1924 a. septembrikuust kuni 1925

aasta jaanuarini, mõisteti kohut 132 ini
mese üle, neid mõisteti 619 a. wangi.
Wiimase 7 kuu jooksul oli Poola wan
gimajades 32 näljastreiki, mis kestasid
10—12 päewa iga streik.
Walgest Eestist ei maksa rääkida. .Sääl
tapeti maha paale 1. detsembri sündmuste
üle 700 töölise, ilma kohtuta.
Entente ei ole kunagi keelanud Baltirii
kide kodanlust toetamast rahaga, mida oli
tarwis tööliste kaagitamiseks. Wiimastel
aastatel andsid nad küll natuke wähem,
aga selleks olid neil omad põhjused. Aga
nüüd on need põhjused kõrvaldatud. Ka
pitalistid awawad jälle omad rahakottid.
Eestimaa töölisteklassi ülestõusmine awas
„ onude" rahakottid Baltimaa kaagitajatele.

Ustavad kettikoerad algawad jälle oma
tööd.

Tööliste surnukehade kuhjad tõusewad
walges Eestis. Aga nendel ei jätku weel
sellest. Werejanus hullustatud kodanlus
kraaksub, uute ja uute surweabinöude
järele.

Walge Eesti walitsus walmistab sää
dust elawate tööliste jaoks. Surm igale
ühele, kes julgeb tõsta kätt demokraatia
wastu. Sunnitöö igale ühele, kes julgeb
agiteerida sotsialismi eest. Niisugune on
nende seadus. Sellest ajast pääle ei pea
mitte üue tööliste iseseiswat organisatsiooni

olema Eestimaal. Nad pandi kinni liht
salt siseministri kahtlnse põhjal. Sellesi
ajast algates, kui üks saadik tööliste frakt
sioonist riigikogus, ehk kuskil omawalitsuse

asutustes näib olewat „süüdlane" süüteos
riigikorra wastu, likwideeritakse kogu esi
tajate fraktsioon ja kohad jaotatakse ko
danlaste wahel ära. Oh, sa suure au osa
line Eesti rahwas! Sellest ajast pääle
wöid sina oma huwide kaitse rahulikult
usaldada demokraatidele ja „sotsidele!"
Neid enam ei tülita mässulised tööliste
esitajad. Sellest ajast on saanud wangima
jad ja kohtu saalid kinniste ukste taga
ainukeseks Eesti kommunistide lubatawaks
kihutustöö kohaks!
Olgu küll, et mingisugust ..kommunistide"

ülestõusmist sell ajal ei wöinud wälja
mõelda, ei Leedu, ei Poola, ega Läti, aga
siiski oli sääl walitsuse püüe, Eesti timu
kätele mirte järele jääda. Leedus mõisteti
kommunistlise kihutustöö eest surmanuhtlus.

Esimesed teated Eestimaa ülestõusmisest
kutsusid wälja metslise sõjakäigu Riias
iseseiswate tööliste organisatsioonide wastu.

Aga need abinõud näitasid weel wäga nõr
gad olewat. Lätimaa kodanluse ees seisab
omawalitsuse walimised, millest Riias töö
liste ametühisused otsustasid osa wõtta.

Et töölisi nii lihtsalt prowotseerida ei
saa, toimetatakse prowokatsioon

koalisatsiooni põhjal Jotside" ja fascistide
poolt. Kui Jotside" koosolekul pannakse
oma meeste wahel korralik kakelus toime:
siis fascistid jälle omalt poolt peksawad
Jotsa." Pääle selle lähewad „sotsid" tööta
tõöliste koosolekule, kus metslikult peksa
wad pahempoolseid tööliste ametühisuse
liikmeid.

Ainult siis walitsus Jaab aru" et de
mokraatlikus Lätis on jälle tarwis sõja
seadus maksma panna! Aga sõjaseadus
tähendab: iseseiswate tööliste organisatsi
oonide rüüstamist, Riia ametühisuse kesk
nõukogu arreteerimist. 23. veebr. pandi
see ka toime: Riia ametühisüste kesknöu
kogu rahulikul koosolekul piirati sisse ja
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arreteeriti üle 100 liikme, rahu ja kord
.mi jälle majas'. Ja „see õige demokraatia"
toõib asuda rahulikult omawalitsuse wali
mistele. Läti rahwas saab täieliku demo
-kraatlise wabaduse walida fasciste ja
.sotse."

Terwe rida poliitilisi kohtu protsesse
kommunistide, tööliste fraktsiooni liikmete
wastu, tooreid politsei tegusid, tööliste
ametühisuste rüüstamised tõendawad, et
Poolas ka kaswab reaktsioon.
Kus aga iganes waatad demokraa
tias reaktsiooni ohwrid kisendawad wägi
walla wastu, kodanluse ülekohtu wastu,
tööliste klassi ees. Ja need ei ole mitte
juhuslikud.

Meie oleme juba mitte korda näidanud
rahwuswahelise olukorra muutuse pääle, et

wäljamaa kapitalistide rahakotti suud on
pärani lahti, Baltimaa tööliste timukatele.
Timukate wahel walitseb kõige suurem üks

meelsus. Walge Läti minister sõitis Ees
kisse wüõrusele, kuS teda wöeti wastu
„suure päralise tseremooniga." Walge Eesti

wennastab Soomega, Leeduga ja Poolaga,
kus need suruwad jälle südamest kätt,
Eesti timukatele töörahwa weristamise
üle. Läti, Eesti, Leedu, Poola ja Soome
soowiwad üksteisele õnne

wõidu puhul, ei ole juhtumisi olnud, kus
ei oleks täielikult nähtawale tulnud nende
.„rahwuswaheline solidaarsus"... Ei ole
olnud tööd, kus nemad sõbralikult pole
ühes töötanud, kui selles werises reaktsi
oonis, mis on muutunud kogu Baltimaa
üheks kannatamataks reaktsiooni põrguks.

Balti riikide töölised elawad üle praegu
kõige raskemaid silmapilke. Aga nende ri
dades walitseb julge ja eneseohwerdamise
tunne tulewase wõidu sisse. Nende arg
püksid klassi waenlased, on mitu hääd hir
must ööd uneta ja kõhu walus mööda
saatnud. Nüüd on nad tegewusse rake»danud kõik omad jõud: kodanluse reaktsi
ooni pühendatud wäeliinis" ei saa eral
dada „sotsi" Martnat timukast Laidonerist
ja Einbundift, «sotside" juht on nende po
litsei teenistusest «salakuulaja." Nemad
ühinewad ühte reaktsioonilisesse laagrisse,

mille pääle saadab oma pühawaimu ja
häädmeelt tunneb timukaline Rahwasteliit
ja teine «sotside" Internatsionaal.
See on ka parem! Sarnases olukorras

omandab tööliste klass rutem omale kindla

arusaamise, et päästmine tuleb tööliste
klassi enda keskelt, ühise wäeliiniga kodan

luse wastu, päästja ja wõidu pant on
Kommunistlik Internatsionaal!
Maha kodanluse reaktsiooni Eestis, Lä
tis, Soomes, Leedus ja Poolas! Maha
nende teenrid «sotsid" ja kollane Jn
ternatsionaal!

Elagu Eesti, Läti, Leedu, Soome ja
Poola tööliste ühine wäeliin kodanluse
.wastu, kommunismi eest.
Laborist o.
Nõukogude maalt.
Dooni kiwisüsi ennesõjaaegsel
kõrgusel wäärtuse Poolest.
Harkowist teatatakse, Dooni kiwisöe la
boratoriumite juhatajate nõupidamine jõu
dis otsusele, et praegu Doonist saadaw ki
wisüfi, ei anna sugugi järele ennesõjaaeg
sele kiwisõele. Wõeti wastu terwe rida
abinõusid, mille abil wõib söewäärtust
weel kõrgemale tõsta.

Mpor kaugel Põhjamaal.
Tobolskist teatatakse, kaugel Põhjamaal,

Naharatshi külas organiseeriti 30 liikme
line Mopri ringike.
Tugema jõulise elewaatori
ehitamine.
Odessas kinnitati kommisjon sadamasse

tugewa jõulise elewaatori ehitamise kawa
läbiwaatamiseks. Elewaator ehitatakse rii
gipanga arwel.
Nõukogude walimiStestWalimise hoogtöö on Leningradi kuber
mangus täies hoos. Kuni 10. märtsini
waliti 6.977 külanõukogude liiget, kellede
hulgas 646 kommunisti. Niisama waliti
külanõukogudesse 950 nais tera hwast.

Mõnes kreisis on käimas juba wallanöu
kogude konwerentsid. Wõtegorski kreisis
waliti 9 walla täidesaatwat komiteed, mille
desse läksid 29 talupoega, kellest 11 kom
munisti. Luuga kreisis 18 walla konwe
rentsil waliti 68 walla täidesaatwate komi
tee liiget, kelle hulgas 21 kommunisti ja 2

inaisterahwast.
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Kas Väljamaksja tool mitte.

ärtsi algul pidas sm. Losowski ette
kande tsarismi rahwuswahelisest wõlast ja
Oktoobrirewolutsiooni rahwuswahelisest wõ

last. Alguses peatab kõneleja liitriikide
hoogtöö juures, mis kestab Vahetpidamata
edasi mitmesugustes wormides Oktoobrire
wolutsiooni algusest pääle.

Aluseta süüdiStuS. I
Oktoobrirewolutsiooni süüdistatakse sel
les, et ta kõrwaldas demokraatia ja pani
maksma diktatuuri.

Kui see oleks tõeline Põhjus, meie wastu

peetawas hoogtöös, siis mispärast kogu
Euroopa ja isegi Ameerika tunnistasid tei
sel päewal Itaalia fascistlikku diktatuuri?
Miks nad tunnistasid jalamaid kindral
de Rivera diktatuuri Hispaanias? Näh
tawasti astub kapitalistlik ilm wälja mitte
kõigi diktatuuride wastu, waid sarnase dik
tatuuri wastu, mis sihitud kodanluse wastu.
Kogu aeg, alates Okloobrirewolutsioonist,

on meie wahekordade ajaloos selle 8 a.
wältel pääwedruks meie wastu sihitud
wäljaastumistes see, et Nõukogude Wene
maa ütles lahti tsaariwõlgade tunnista
misest ja natsionaliseeris wäljamaa kapi
talistide ettewõtted.

Tsaariwölgade suurus
Prof. Ljubimowi wäljaarwamise järele,
arwatakse wana tsaristliku Wenemaa enne

sõjaaegsed wõlad 8 miljardi 670 miljoni
kuldrubla pääle. Tsaarivalitsust sõjalised
wõlad arwatakse aga 8 miljardi 846 mil
joni kuldrubla summas.
Iseäranis walus on wäljamaa kapita
listidel nende Wenemaal asuwate ettewõ

Saksamaa muutuks majanduSliselt tuge
waks, järglikult ka poliitiliselt. Sel kor
ral aga wöiwad tema maksude maksmised
weel rohkem wäheneda, sest löpusihis rah

wuswahelised riiud ei otsustata ära mitte
aritmeetikaga, waid jõuga.

Sm. Losowski iseloomustab Dawesi
plaani, kui pankroti jäänud Saksamaa üle
määrata hoolekandmise nõukogu ja tähen
dab, et isegi selle plaani järele, mis wä
hendab iga aastaseid makse. Saksamaa
wäljawedu peab suurem olema kui Inglis

susmaa looduslikutest tagawaradest.

Selles keerulises rahalises küsimuses.
Prantsusmaal tõusis üles mõtte, et need
rahwuswahelised wõlad jagada kaheks:
kaubanduslisteks ja poliitilisteks. Kauban
dusliste wõlgade hulka loeb Prantsusmaa
neid, mis antud rahwa majanduse tarbe
teks ja poMtilisteks mis sõja hääks
läinud. Prantsusmaa kaldub isegi selle
poole, et neid sõja hääks tehtud wõlgasid
annuleerida, sest Ameerika sõdis teiste
liitlastega ühiselt.

Niisama kaldub Inglismaa arwamine
selle poole, et neile kriips pääle tõmmata.
Nüüd kawatsewad küsimuse otsustami
seks endised liitlased erilist rahwuswahe
list konwerentsi kokkukulsuda; kuid selle
wastu protesteerib otsustawalt Amee
rika, kes nõus on küsimust lahendama iga
ühega üksikult, mitte aga üldise konwe
Meie jaoks eriline mõõdupuuWastastikuste wõlgade kustutamise kü
simus ripub õhus, kuid meie suhtes, alati

KuidaS wölga nõutakseSm. Losowski tuletab meele esimest
ajajärku wõlgade tagasinõudmises. Siis
taheti meid sundida jõuga. Edaspidisel
ajajärgul tarwitati interwentsiooni ja terwe
rea walgekaardlaste bandede warustamist.

Inglismaa kulutas interwentsiooni pääle
umbes miljardi. Wrangel üksi sai
Prantsusmaalt 100 miljoni rubla.
Edasi puudutab kõneleja muid abinõusid

selles asjas, küll diplomaatilisel küll ma
janduslisel wäerindadel. Ta tuletab meele
Geenuat, Haagi jne. kus meilt nõuti was
tuarwetena 39 miljardi rubla.
Rahwuswaheliste laenude lähen
damise küsimusest.
Edasi kõneleb sm. Losowski, ej S. N.
W. Liidu wõlgade küsimus on tihedalt
seotud rahwvswaheliste wõlgade küsimu

seatakse ta läbirääkimistes esimesele plaa
nile.

Selle küsimusega katkes meie leping
Inglis Mac-Donaldi walitsusega, kelle sel
jataga seisid endiste Wene wäärtpaberite
omanikkude ühisus. See ühisus nõuab meilt,

natsionaliseeritud eltewõtete eest 180 mil
et kõik wõlgade nõudmised rahwuswaheli
ses ulatuses, mis ei tugene jõu pääle ei
maksa midagi, sest suurte sõdade tagajär
gedena maksawad ainult wäikesed ja nõr
gad rahwad.
„Meie muidugi endid nõrkade ega
wäikeste hulka ei loe", kõneleb sm. Lo
sowski, „kuid et hoida igasuguste põhjuste

eest, mis konflikte wõiks sünnitada meie
Vahekordades, siis oleme walmis oma pääle

wõtma, katta teatud osa nõudmist neist

Tellimistega ott kindlustatud
Tehase programm on kogu aasta pääle
kokkuseatud 5.800 tuhat rubla. Jshorski
tehasel on kindlaid tellimisi 4 ja pool m.
rubla pääle, millised täielikult warustowad
programmi. Eila kirjutati alla uuele le
pingule „Asneftiga" Baku tööstusele walÜlistamiseks 113.000 puuda walmis toru
sid üle ühe miljoni rubla summas.
Uus walmistus
„Asnefti" poolt tehti ettepanek organi
seerida tehases igasuguste masinate osade

walmistamist nafta tööstuse tarbeks. „As
nest" annab tellimise 300.000 rubla sum
mas.

Tööliste arw kaswab.
Walmistuse suurenemisega kaswab töö
liste arw. Wõrreldes suwega on kaswanud
see kahekordselt. Esimeseks märtsiks on te

hases ligi 3000 töölist.

Meie saavutused.
Ukraina wäljawedn Läheda-Jdasse.
Harkowist teatatakse, et Ukraina-Jda
kaubapalati istangul arutati wäljawaateid
Ukraina kaupade wäljawedamises Lähe
dasse-Jdasse. Selgus, et Türgimaa, Greeka
ja Palestiina awaldawad suuri nõudmisi
metsamaterjaalide pääle.

Wäljaweo walitsus saab paljuarwulisi
nõudmisi suurema partii metsa kohale
wedamiseks.

praegu nõudmisi põllumajanduse masinate

et meie annaksime meie riiklikke wabrikuid

protsente 4 miljardi kuldmarka aastas.
Selleks peab tema kaupade wäljawedu
suurem olema ennesõjaaegsest kaupade
wäljaweost. See tähendaks aga seda, et

Walmistus laieneb.
Walmissaaduste wäljalask tõuseb üle
ettenähtud programmi. Esimesel weeran
dil on wäljalastud 117 protsenti ülesan
dest. Hukatakse walmistama wähema sor
dilist rauda, mille wäljalask ulatab ligi
30.000 puuda kuus.

kasudest, mis saame laenudest, mida nad

ja ettewõtteid nende endiste omanikudele
kapitalistidele tagasi. Selles asjas oleme
walmis andma ainult mõned wabrikud
nende omanikude lepingute alusel rendi
pääle tarwitada. Midagi muud pole „meie
neile pakkunud ja ei wöigi pakkuda".
Sm. Losowski lõpetab wõlgade küsi

mata wõlgade küsimuses.
Saksamaa peab maksma liitlastele ainult

Ishorski tehases.

meile andma peawad rahwamajanduse
tõstmiseks. See muidugi ei tähenda seda,

Maa kellel wõlga ei ole, on ainult
Uhisriigid. Euroopa kapitalistlikkudel rii
kidel on temale maksta 11—12 miljardi.
Prantsusmaa ja Inglismaa 4 miljardi,
Itaalia 2 miljardi. Wana Wenemaa
wõlg Ameerikale on kõigest 202 miljoni
Kui nüüd Ameerika kustutaks wõib olla
omad wõlad Wenemaaga siis peaks ta
sedasama teiste riikidega tegema. Ja see
pärast nüüd Ameerika ongi nii järeland

Rahwamajandus.

joni naelsterlingi.
Kõneleja põhjendades ajaloo pääle ütleb,

sega.

rubla.

15.740.000 rubla Uurali tehastele.
Swerdlowskist teatatakse, et rahwama
janduse oblasti nõukogu andis 15.740.000
rubla Uurali raua ja malmi ümbertööta
mise tehaste ülesseadmisele. Eestkätt suu
rendatakse neid wabrikuid, mis töötawad
pääasjalikult taluboja turu jaoks.

praegu 73 miljardi 550 miljoni kuldfranki
ja laenud 35 miljardi 954 miljoni.
See teeb wälja umbes 40 protsenti Prant

ettewõtteid (Saksa ja Astria ühes arwa

tuhande kuldrublani.

lihatoidust ja maksab kõigest 20 kop.

Prantsusmaa sisemised laenud on suured,

tete natsionaliseerimine. Üldse oli sarnaseid

603 ning kapitaale endid 2 miljardi 12
miljoni rubla. Mõned teised andmed suu
rendawad seda summat kuni 2.242.097

Wabrik-köögi awaminc.
Jwanowa-Wosnessenskis awati naistöö
liste päewal pidulikult wabarik-köök, mil
lest hakkgwad toitu saama mitu tuhat töö
liste perekonda. Söök seisab koos kahest

maa wäljawedu.

rentsi kaudu.

tud) mis wäljamaa kapitaaliga elutsesid
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Niisama selgus ka, et Türgimaa l on
pääle, mis Valmistatud Ukrainas. Wiima
sel ajal on Türgi turul järeltehtud Ukraina
põllumajanduse masinad, mis muretsetud
Poolast. Ukraina põllumajanduse masinate
ehituse trustile on ettepandud arwele wõtta

neid nõudmisi, walmistuse plaani wälja
töötamise juures järgmiseks aastaks.

muse käsitamise järgmise kskkuwõttega, et

wõlgade küsimus otsustakse ära just eest
kätr jõu, kuid mitte õiguse abil.
„Kui meie wastu wötaksime need tin
gimised, mida meilt nõuab kodanline ilm,
siis oleks lõpp meie rewolutsioonil. Meie
peame rahwuswahelise kodanliste walitsuse

õigustele wastu kaaluks seadma Oktoobri
rewolutsiooni jõu et mitte maksta
tsaari wõlge.

Laewatee awawiue Wolgal.'
Tsariitsünist, 8. märtsil (telegrafi
teel). Wolgal algasid esimesed laewa
sõidud.

Edusaawutused nafta alal.
„Grosneft" on saawutanud rekordilise
arwu bensiini saamises naftast 21
protsenti.

Enne sõda oli see arw 7,5 —8 prots.
Sama palju waliti walla täidesaatwate ko
miteede liikmeid Trotski kreisi 20 konwerent

sil. Siin on walitute hulgas 33 kom
munisti.
6 kreisilinnas waliti linnanõukogusid.
Waliti üldse 742 saadikut, kellest 309 kom
munisti ja 119 naisterahwast.
Nii on kogu walimiste ajal Leningradi

märtsil. Lodeinopole kreisis peetakse kreisi

nõukogude konwerentsi 23. märtsil ja lö
puks Wolhowi kreisis 25 märtsil.
Kõigi kreisi nõukogude konwerentsidele sõi

dawad wälja Leningradi kub. täidesaatwa
komitee liikmed. Nende kohuseks on aru
anda konwerentsil, kubermangu täidesaatwa
komitee tegewusest, pääle selle ettekannet

kubermangus walitud nõukogude alamapa
raatidesse umbes 8.000 töölist ja talupoega.

teha S. N. W. Liidu rahwuswahelisest

Kreisiuöukogude walimised algawad
15, märtsil
Puhkepäewal algawad pääle kreisi nõu
kogude konwerentsid, Kingissepas 15.
märtsil, Trotskis 19. märtsil, Luugas
20. märtsil, Oudowas 21. märtsil, Le
ningradi ja Wõtegorski kreisides peetakse

Naispäew MinSkis
Töölisnaiste päew muutus üldiseks töö

kreisinöukogude walimisi puhkepäewal, 22.

olukorrast.

liste pühaks. Minski sõitsid küladest kokku

400 talupoega. Linna raioonis astusid
parteisse 38 töölisnaist.

Teistest rajoonidest saadakse palju tea
daandeid parteisse astumiseks.

Punased nurgad, klubid,
seltsid ja ringid ivöimad
saada
liikmekaarte.
Hind 2 kop. tükk, saatmine tel
lija arwel.
Eesti Kirjastusse Ühisus Lenin
grad, Fontanka 27.
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= Eestlased S. 11. W. Liidus. =

Jõukamad, kel rohkem võimalusi ja
Wstegewufe kaswamine Eesti

raha, on ümberkaudsete kooperatiivide liik

asundustes.

Teie eest ei tee keegi midagi ära. Ühinege,

Gruhowklased näitama** mida maid talupoegadele paltnda
korralikult tootaw kooperatiiw.
Nurmekunde kooperatiiwi elukäik näitad seda, kuidas maike
kildkond kasutad kuritahtlikult kooperatiiwi oma hnwides.

med. Kehvematel aga ei kusagilt võtta.
Kehwemad talupojad, oodata ei maksa.
pange oma väike kapitaal kokku ja sellest
saab juba hää summa tegevuse alustami
seks.

enda elu avalduseks. Nüüd paar-kolm kuud

seemnetega kevadeks.

hiljem võime näha hoopis uusi väljamaa
teid ja ütelda: kooperatsioon on seadnud
omale ette uued teed ning ülesanded ja
saab seda kiires korras täitma palju te
mal selleks jätkub võimalusi. 11. jaanuaril

Need olid ülesanded, mida peab uus ju
hatus täitma oma valijate huvides.
Nüüd on vaevalt kuu aega möödas vaa
tame kuipalju on sellest ülesandest juba
täidetud. Uus juhatus avas kohe peene
kraami kaupluse, sääljuures raha asemel
vastuvõttes vilja, seemneid, linu ja muud.
Jõudumööda ostab üles põllu- ja karja
saadusi ja saadab Lokna kontori kaudu

Kui kooperaliiw avaldab tegevust, siis
võib saada laenuks kaupasid raha.
Kooperatiiwi kaudu muretseme omale
põllutööriistu. Siis ei tule minna jõu
kama poole'palvega ja oodata, kuni ta
oma töö ära lõpetab.
Seepärast asuge tööle. Ühistööga või
dame häda ja viletsuse.
Pri i d u
Kooperatiiw tegutseb(Jwanawost, Omski kub).
Et Kalatsinski kooperatiiv otsustas
Jwanowos seni töötanud poodi sulduda,
otsustasid Jwanowos olevad liikmed, et
küla mitte ilma poeta jätta, omal jõul
poodi avada. Tehti kooperatiivi liikmete
üldkoosolek, kus Kalatsinski tarvitajate
ühisusest lahti öeldi ning oma ühisus
loodi. Waliti isegi juhatus ja rew. kom
misjon ära. Et osakapitaal väike on
(umbes 200 rbl.), otsustati piimaühisuse
poole pöörata, et säält võid müügile
saaks. Wiimane tuli wastu ja pood al
gas tegevust ehk küll esialgul väiksel vii
sil. Wöiwabrikust võetakse või, mis
kraami wastu vahetatakse. Piimatoojad
saavad siis toodud piima eest kaupa ehk
raha, kui kraam müüdud.
Loodame kindlasti, et ühisusele sel teel

edasi.

tubli aluse paneme.

Kee tõendad weel kord, et kooperatiiw tootad ftis kogu
talupoegade kasuks, kui temast wotawad kolk talupojad osa,
iseäranis ta kehwemad kihid, aktiiwselt osa.
Kooperatiiw säädis omale suured
ülesanded ette.
(Gruhowka as., Sõlmi kr., Pihkwa kub.).
... e
Asutatakse telltSkiwi wabrik, auru jahuweski, wöi ja juustu wabrik,
muretsetakse pöllutööriistu. Töö sel alal anuab häid tagajärgi.
Mineva aasta lõpul ilmus ,Edasi's" kehvemad talunikud eestkätt vöiks vähese
kirjeldus meie asunduse kooperatiivi töö I maksu eest masinaid tarvitada võtta; 6)
alalt, kus näha võis, et kooperatsioon sui varustada kõige päält oma liikmeid tar
gub alles surma unes ja ei leia teesid wilikkude põllutöömasinate ja suvevilja

oli .põllumajandusliku ühisuse" üldkoosolek,

kus ka uus juhatus waliti. Uude juhatu
sesse said: Seedin, J. (parteil.), Mõik, A.
(parteil.) ja Töllak, A. (parteitu). Rewis
joni kommisjonis on üks parteilane, üks
komnoorsoolane ja üks parteitu. Üldkoos
olek seädis uuele juhatusele ette järgmised

ülesanded: 1) tuleva 1925 aasta jooksul
asutada asundusesse telliskivi vabrik;
2) ehitada auru jahu veski, mis suudaks
esiteks asunikkude tarvidust ja ka teiste
ümberkaudsete külade nõudeid täita; 3) ehi

tada või ja juustu walmistuse vabrik.
(Siin tuleb tähendada, et asunduses on
140 talu ümber, kellest väike protsent keh
wikuid. Koorelahutajaid on olemas ainult
ühel neljandikul ehk weel vähem talunik
kndel ning algaegse piima ümbertöötamise
viisidega annab lehmapidamine väga vähe.

Siin toob aeg ise arusaamisele, et seda
viisi edasi kesta ei või ning piima ümber
töötamise küsimus on jäädavalt otsusta
tud); 4) muretseda 1925 aasta jooksul
auru rehepeksu masin ühes katlaga; 5) asu

tada põllutöömasinate tarwituspunkt, kust
Ühiselt PSllutööStuse tõstmisele
(Masnikowa asundus. Luuga kr., Lenin
gradi kub.).
Läinud aastal otsustati siin piimaühisus
asutada. Organiseeriti kolmenädalised põllu

majanduslikud kursused. Loomaarst waa
tas asunikkude loomi ja tegi näpunäiteid.
Ühelt asunikult üüriti vaba ruum või
vabrikuks, mida lubati 15. veebr, käima
panna, kuid masinate puudusel jäi see tege

mata. On loota, et see warsti sünnib.
Asunikud, pidage silmas, et ainult ühi
sel jõul saame meie oma põllumajandust
tõsta. Aluskiwi on pandud, tarvis tööd
jatkata. P e l t s e p u u l.
Kooperatiiv, Peab Põhjenema liik
mete isetegewuse Pääle.
(Gorbowo asundus, Wiitebski kub).
Meie põllumajandusliku kooperatiivi
„Kündja" eestseisus ei taha oma liikmeid
tööle tõmmata, nende kaasabi tarvitada.
Selle tagajärjel tekkivad mitmekesised va
hejuhtumised. Näit., eestseisus valis pii
maühisusele sarnase koha, mis temale mitte

kohane ei ole, ta ei ole mitte küla
keskel.

Kooperatiivi eestseisus peab teadma, et
ta töö võib edeneda ainult lähedases koos
töötamises liikmete hulgaga.

On ju kooperatiiv laialiste hulkade ise
tegevuse organisatsioon. Asunik.
UuS põllumajanduslik krediitühisuS.
(Adojewo asundus, Demjanski kr., Nov
gorodi kub.).

Hiljuti avati Adojewo põllumajanduslik
krediitühisus „Sarja". Praegu on 65
liiget eestlasi ja venelasi. Üldkoosolek

Kreisi põllutöö osakonnalt on saadud ja
kohale toimetatud aurukatel, mis veski
jaoks ehk piima ümbertöötamiseks võib
tarvitada. On ostetud' ja kohale toimeta
tud kaks suurt küüni, mis tulevase veski
ja piimaühisuse ruumideks määratud. On
tellitud hulk pöllutõömasinaid, mis warsti
kohale jõuavad. Kõik kohale toimetused on
ilma maksuta asunikkude poolt tehtud nagu

aurukatla ja küünide vedu, mis iseäranis
hääd vastutulekut leidis. Ärkab seitse re
wolutsiooui aastat surma unes suikunud
küla, arusaades ülesannetest, millega oleks

ammu juba pidanud algust tegema. Jõudu
tööle! Teie algatud tööd tuleb ainult ter
vitada. Kõik asunikud põllumajandusliku
ühisuse liikmeteks, siis võime ütelda,
et tulevik on meie päralt.
Kü l akirj asa atja nr. 22.
volitas juhatust võtta Demjanski raiooni
ühisusest kaupasid võlgu 4.000 rbl. suu
ruses ja põllupanga. Novgorodi osakonnalt
2000 rbl. rahas võlgu.
Otsustati wälja tellida 800 puuda
kunstsõnnikut ja mitu partiid põllutöö
masinaid.

Kõik talupojad võtavad energiliselt
juhatuse tööst osa. Nad teavad, et oma
majanduslikku seisukorda suudavad nad
tõsta ainult omal jõul ja nõul.
Üks asunik M.
Wöiwabriku awamine.
(Masnikowa asundus, Leningradi kub.).
Meie piimaühisus on kindlalt ja edu
kalt tööle hakanud.

Warsti hakkab töötama ka wõiwabrik.
Ruumid on kohalikult elanikult üüritud.
Wabriku sisseseadmiseks ja masinate ost
miseks saadakse Sosednja krediitühisuselt
3000 rbl. laenuks.
Talupojad näevad juba nüüd ära, kui
suur kasu on piimaühisusest. Nad veavad
praegu piima ümbertöötamiseks B—lo
wersta taha Luuga-Serotkasse. Asunikud
sammuge kindlalt ja julgelt edasi, sest
ühistegevus aitab teid paremale järjele ja
viib uue elu kindlustamisele.
Teataja.
Pääsetee on ühinemises.
(Uue-Eesti as., Kaukaasias).
Juba minewal sügisel hakkasid meie küla

elanikud kooperatiivi organiseerimisest
kõnelema. Kuid seni ei ole weel kuhugile
jõutud. Elanikud käiwad mitmekümne
wersta taha tarvilikke kaupasid ostmas ja
maksavad lüakasuwõtjale palju rohkem,
kui kusagil ühisuse poodis.

Ohakas.
Wötke eeskuju
(Bugri asundus Trotski kr., Leningr. kub.)
90 prots. asunikkudest on artelli liikmed.
Wägewa tormihoona tungib Oktoobri
revolutsioon külasse. Kulakulisele ele
mendile on ta kui surmav kihvt, aga
töötava talupojale on ta lootusrikaks
kevadiseks päikesekiireks.

Nii ka meil, Pugris, 90 prots. asu
nikkudest asutasid wõiartelli „Uustöö",
et ühiselt oma majandust tõsta ja piima
saadusi müügile toimetada. Praegu on
jääekeldri ja meierei ehitus käsil, mida
artelli liikmed kollektiivselt .ise ehitavad.
Eriti rõõmustav on energia ja üksmeel,
mis artelli liikmete seas valitseb. Esi
algseid raskusi sünnitab meierei jaoks
sisseseade muretsemine, sest asunikkudel

selleks raha puudub. Loodame, et was
tavad asutused meile selles asjas appi
tulevad. Ärgu hirmutagu meid esialg
sed raskused, vaid julgesti sammume
punase Oktoobri lipu all hiilgavale töö
rahva tulevikule vastu.
Selleks jõudu! Takjas.
Rohkem tähelpanu
(Nurmekunde asundus, Tveri kub.)

Hiljuti oli Konkova külas talupoegade
wastastiku toetuskomitee juhatuse ümber
valimised. Waliti sinna kaks komnoorsoolast.

Küla vaesem kiht jäi arusaamisele, et
nende paremateks toetajateks ja kaitsjateks
on noorte ühingu liikmed.

Tuleb weel suuremat rõhku panna talu
poegade wastastiku toetuskomitee töö eden

damisele. E. W iib u s.
Tuleb astuda otsustaw samm.
(Nurmekunde asundus, Tveri kub.)
Viimasele kooperatiivi üldkoosolekule olid
kokku aetud kõik vana kompanii mehed,

kehvikud ja teised tulla ei sest
Ennok liigub asunduses ümber ja ähvardab

kõiki ära .neelata", kes julgeb luuavarrest
kinni hakata.
Rewisjoni-kommisjoni akt oli otse surmav,

kuid koosoleku „enamus" .hääletas" selle
Ennoki ettepanekul mitte õigeks, seepääle
vaatamata, et asi kohtuvõimude käes
tusel on.

Juhatusesse waliti jälle vanad .äritegi
jad" R. Kärt, P. Hellart ja Sauerberg
tagasi.

Nii Nurmekunde mehed! Nüüd ei või
enam keegi külmaks jääda.
Sarnase seisukorrani on meie kooperatiiv

läinud suurema osa asunikkude loiduse ja
leiguse tõttu.

Nüüd on tarvis kahjulikud ja võõrad
elemendid asja juurest lõpulikult kõrvaldada.

Asunikud, see peab teie eestvõttel sün
dima. —w.

Ei oska erakauvmehega wöistelda
(Sulev, Kaukaasia.)
Walla kooperatiiv (Piknikowos) ei oska
erakaupmehega võistelda. Näit., ploomide
kokkuostmises maksab viimane puudast mõni
kümmend kopikat rohkem kui kooperatiiv ja

selle tagajärjel sõidab talumees ploomikoor
maga kooperatiivist mööda.
Wiga tuleb parandada.

J. Wapsik.
Esimene samm.
(Koidula asundus, Kaluuga kub.)
Veebruaris oli meil agronoomi osavõttel
nõupidamine, kus otsustati asutada põllu
majanduslik kooperatiiv. Nõnda hakkab
meil arenema metsatööstus, söe põletamine,

avame põllumafinate tarvitamise punkt,
säeme sisse ühispiimatalituse.

Õpilane
Tähtis tegur asunduse elus
(Estoonia asundus, Abhaasias, Kaukaasias.)
Kogu asunduse elu keerleb praegu koope

ratiiwi ümber. Kooperatiivi pääülesandeks
on sm. Lenini nimelise kopsuhaigete saua
tooriumi varustamine piimaga.
Suveks kavatseb kooperatiiv laiendada
oma tegevust kauplemise alal. On avatud
tubaka kokkuostmine. Abhaasia kooperatiivi
ühisuse ülesandel ostetakse igasuguseid mets

looma nähku. Ou huvitav, et näit. on
odavam osta küpsetatud leiba kooperatiivist,
kui ise küpsetada.

Oleks soovitav, et asjaajamises oleks
tarvitusel Eesti keel, sest asjaajamise ja
arve osakonna juhataja ei oska Eesti keelt.
On Jo h.

Meie teine ülesanne seisak kultuurilises töös
talupoegade keskel. Ja see kultuurilise töö ülesanne
talupoegade keskel oma majandusliku lllji seisukohalt
on nimelt koopeererimine. Täieliku koopereerimise
tingimustes seisakstme meie juba mõlemate jalgadega
sotsialistlikul pinnal. Lenin.
Leningrad.

kuid oskamatus ja jõuetus oludega sobida
ning olemasolu eest wõidelda, on tema ise
loomustawamad jooned. Soodsatel tingi»
mustel oleks tema palju ära teha suutnud,
annet ja tahtmist temal selleks jätkus, kuid

5. vürtsil suri haigemajas siinse Eesti
teaatti agar tegelane Jaan Andrejew. 1921
aastast pääle, mil Andrejew Eestist siia sõi
tis, on tema wahetpidamata ainult teaat
rile elanud. Küll siinsetes näiteseltskonda
des kaasa mängides, küll Wene teaatrikoolis

õppides. Suur vaimustus teaatri wastu.

tema oli liig nõrk, et ka halbadel tingimis
tel läbi lüüa, ja tema jäi elule alla ning
suri noorelt oma õppimise tee algul. Kuna
meil nii vähe on neid, kes tahavad ja
suudavad end täielt pühendada Eesti teaat

rile, siis on sm. Andrej«wi kaotus meile
seda tuntavam. Sxeetxttvr.
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Tööliste elu.

Kuidas edeneb tauamue
rahluapidude etteuialmstus?
Mineva aastased rahvapidud, ehk nagu
neid sel korral nimetasime laulupidud,
jätsid seepääle vaatamata, et nad wõrd
lemisi puuduliku ettevalmistusega ol,d,
kena mulje.

Nad näitasid ühtlasi ka selgelt, et sar
naste ühendatud pidustuste vastu asun
bustes huvi olemas on, kuna ühtlase
soovina oli, et sarnased pidustused mitte
Viimasteks ei jääls, vaid järjekindlalt iga
aasta korduksid.

Seda kõike arvesse võttes ja soovidele
vastu tulles asus pidustusi ettevalmistuse
korraldav kommisjon juba sügisepool
talve tegevusesse, et seega kohtadel rohke

mat aega ettevalmistusteks võimaldada.
Tagajärjeks ongi, et laulu noodid, mis
kõige enam ettevalmistust vajavad, juba
veebruari keskpaigas kohtadele kättesaadeti.

Nagu juba varemalt avaldatud, kor
raldatakse pidustused seekord kolmes maa

konnas: Kikeerinos, Trotski ja Kingissepa
maakondadele. Punases Strugis Luuga
maakonna ja Pihkva kubermangule ja
Oudowa linnas tema all oleva maakon
dadele. Kommisjoni väljavaated liuna
osavõtu kohta on kaunis suurejoonelised
ja soovida jääb, et need ettenähtud kujul
ka täide läheksid. Kavatsus on nii Ki
keerinosse kui ka Punase-Strugisse ekskur
sioone korraldada, et seega linna laiema
tele töölishulkadele elavat sidet asunikku
dega võimalikuks teha. Külakostina võik
sid rad omaltpoolt „Kõbusa talupoja
ja rida teisi, vähemaid palasid. Mis puu
tub Oudowasse, siis sunnib kaugus siin
kokkuhoidlikum olema, ehk küll palavam
soov on ka sinna suuremu! hulgal sidet
looma sõita. Kuid teatud osa ei jää ka
sinna sõitmata. Kogu ettevalmistuse tööd
on suurelt takistanud aineline seisukord.
Alles viimasel ajal läks kommisjoni! korda

Korterid töölistele.
Leningradi tööstus kasvab ja laieneb
iga päevaga, ühes tööstuse tõusuga kasvab

edaspidiste pidustuste korraldamisteks abi

tarvitada. Arvatavasti ühinevad maa
konnad selle otsusega. Tähendatud fond
võib pääle muu, muidugi selle järele, kui
suureks see summa kogub, ka teisel teel
asundusi teenida, s. o. eestkätt kultuurilisi
nõudeid rahuldada. Kuid praegu
rääkida, oleks varajane.
Tähendab, ettevalmistused on käimas.
Et ka maal laialisemat osavõttu või
maldada, oleks soovitav, et maa klubid
ja punased ringid juba aegsasti erilisi
summasid pidude kaudu kõrvale panema
hakkaksid, millega eestkätt tegelaste osa
võtmist kergendada. Lõpuks tuleb neile
asutustele meeletuletada. kes seni nootisid

ei ole saanud, et nad kiiremas korras
endid üles annaksid.

Ego.

Leningradi teated.
Rohkem mõnusust sanatooriumi
deSse sõitjatele
Kõigis Leningradi raudtee sõlmedes on
võetud abinõud tarvitusele haigete tööliste

ja teenijate sõidu kergenduseks, kes sõida
wad arstimisele Kaukaasia, Krimmi ja
Wolga kurortidesse.

Teede rahwakommissariaat suurendab
reisijate rongide arvu Põhja-Kaukaasia,
Kuubani ja MuStamere kallastele. NishniRowgorodis, Tsariitsõnis, NoworosiiskiS,
Sewastoopolis ja teistes sadamate linna
des sobitakse laevade sõidud kokku raudtee

sõitudega. Mustal merel ja Krimmi kal
lastel sõidavad laevad igapäev. Laeva
dele antakse kindlad kohad kurorti sõitvate
haigete jaoks.

Seatakse sisse otsekohesed raudtee ja
veetee sõidu piletid. Sõlmejaamades an
takse raudteel kurorti sõitvatele haigetele
kindlad kohad, niisama määratakse kindlaks

piletite väljaandmise kord haigetele, kes
pääle arstimise tagasi sõidavad.
Kõvad istekohad raudteel varustatakse
magamise asemete ja pesuga kuni 900 kohta
nädalas.

Kohtusse väljakutsutud tunnistajate
tõenduste järgi e: ole Ott sugugi kõmmu
nistliste kalduvustega olnud, vaid muidu
seltskonna tegelane, tööliste elujärje paran

duse püüdja. Oma vaadete poolest tunnis
tas Ott ennast kristlikuks-sotsialistiks."

ka vabrikutes ja tehastes tööliste arv.
Tööstuse tõusu ja tööliste arvu kas
wuga on tunda tööliste rajoonides suurt
korterite puudust, on kommunul majapi

TeM ja tellmkll.

damine otsustanud eestkätt tööliste raiooni

des hakata tänavu kewagel majasid ehi
tama. Majade ehitamine algab kava jä
rele Narva väravate raioonis, .Punase
Putiilowi" tehase ümbruses maikuus pääle
ja tahetakse ehitustöödega löpule jõuda
oktoobrikuus.

Nimetatud raiooois.'ehitatakse 25 kahe
ja kolme kordset maja; korterite arv
igas majas saab olema 12—18 korterit,
üle 500 korteri.
Korterite ehitamise plaan sünnib töö
liste enda soovi järele. Iga korter saab
ehitatud kahe toaga, köök ja vannituba.
Ja mitte üle kolme korra kõrged majad.
Et ehitustööd kiirendada, on kavatsus
kahes vahetuses tööle asuda. Majade ehi
tamise eeltööd on juba käimas: telliski
wide vedamine algas tänavu aasta algul
täies hoos pääle. Niisama ka vundamendi
kivide raiujad on oma tööd alganud.
1924 a. suvel hakati .Punase Putilovi"
lähedal suurt parki ehitama. Uue pargi
ümbrusesse ehitatakse kõik need uued majad.

Iseäralist tähelpanu äratab park omale
sellega, et pargi uulitsapoolne aed on
tsaari talwelossi aed. Selle aia taga, kus
tsaar maitses igasuguseid mõnusust ja
unistas oma igavesest elust. Aga nüüd
on aed tööliste puhkuse paigaks, kus töö
line oma väsinuid konte võib värske õhu
käes puhata, et jälle uue energiaga teine
päev tööle asuda. Nii on ajad muutunud?
Laborist o.
Timukate Testist.

muusikakoori nootisid muretseda, mis nüüd,
nende päevade sees kohtadele kättesaade

takse. Et järgmistel kordadel sarnasest
kitsikusest üle saada, otsustas kommisjoni
juhatus tänavuste pidustuste puhast üle
jääki alaliseks fondiks organiseerida, kust
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„Puhast«S" keStab.
6. märtsil otsuStas siseminister sõjaring
konnakohtu kätte anda Liine Käsperti ja
Helene Tellingi. Neid süüdistatakse selles,
et nad 1. dets. Balti jaamale kallale tun
gijat K-d on varjanud. Wiimane on
aga ülesleitud ja maha lastud. Nüüd tahe
takse seda ka kahe varjajaga teha.

Soome, tule aita
Riigikassa seisukord on nii tõsine, et
Inglismaa laenusaamise otsust enam oo
data ei jõuta ning otsustatud kiires korras
paluda Soome käest 2 miljoni marka
laenu.

Ka Tapal arreteerimised
„Pvl." kirjutab:
.Sõjaringkonnakohtu otsusega 27. nov.
l. a. „149 kommunisti" protsessis tunnis
tati kõik organisatsioonid, mis kuulusid
.ühisesse wäerinda" riigiwastaliseks.

Giellele otsusele järgnevate korralduste
põhjal võeti vastutusele kõik .ühise väe
rinna tegelased" U. n. s. § 102 järgi.
Tapa alevis võeti kinni .ühise väe
rinna" mehi Gustav Äansmer, Karl Soon
ja Aleksandor Ott, kelle tegevuse kohta
teati, et nad olid Tapal igatepidi püüdnud
teostada kommunistlise internatsionaali PS

himõtteid ja tegutsenud maksva riigikorra

kukutamiseks.

Hansmer ja Soon olid üheskoos tegutse
nud põranda alla kadunud keskorganisatsi
ooni tegelastega Silmiga ja Estrangiga,
laiali laotanud kommunistlisi lendlehti ja
omas korteris pidmmd riigiwastalisi koos
olekuid. Ühel koosolekul pidanud Soon ko
net, kus rõhutanud üürnikkude ja kutse
seltside asutamist, kuhu ainult kõmmu
niSte väiks vastu võtta. Organiseeris Tapal

mingisuguse ametiühisuse, mis tegutses
kommunistlise Prosinterni platvormil.
Hansmer tegutses tuntud põrandaaluse
tegelasega Heidemanniga, kes Tartust sinna

organiseerimise tööle oli saadetud, pidas

tihti enda ja 149 protsessis süüdimõistetud
Rootsi korterites põrandaaluste tegelastega

koosolekuid. Kognnud kohaliste maata
meeste ja raudtee tööliste seas omale poole

hoidjaid, kellele kommunistlist aabitsat se

letanud.

Aleksander Otti süüdistati riigiwastalise
kihutustöö tegemises raudtee tööliste seas

ja abiandmises wangistatud riigiwastaste

Prof. RiSleri külm walgus
Prof. Risler (Pariisis) valmistas uue
lambi, mis sisaldab eneses kas hästi õren
datud õhku või mõnda muud sarnast gaasi

ja mis valgust annab kui temast läbi laSta
õige tiheda löökidega vahelduvat voolu.
Erineb see lamp pääasjalikult varemalt
konstrueeritud lampidest seega, et tema sisse
asetatakse koosseisu osaks tükk klaasi, millel

omadus valgust anda. Sarnane 12.000
küünla valgusega lamp tarvitab ära kõi
gest 2 ja pool kilovatti, ehk ligikaudu
umbes üks viiendik vatti küünla pääle.
Praegusaja paremad lampid nõuavad
aga pool vatti küünla pääle. Lambid oma
hää sisseseade poolest töötasid katsel 9000

kuni 10.000 tundi ilma walguse jõu tu
menemata. Endiste konstruktsioonidega tuli

lampidele iga 100—150 tunni tagant
sisse lasta uut gaasi hulka, mis aga su
gugi hää ei olnud.
Risleri lamp võib anda kaunis suur
hulk ultra-wioleetilisi kiiri. Sellega omab
ta suure tähtsuse valgusega arstimises.

Woolust eraldamise juures valgustab
lamp edasi silmale vastuvõtliku valgu

wate dokumentidega, kandideerivad hulgana

kohtade Pääle, kus nädala Palk ainult taks
naelsterlingit Arstide üleproduktsioon on

Praegu nii suur, sajad hääde diploomidega
arstid peavad lootusetul kohajahil nälgides
mööda Londoni uulitsaid jooksma. Ajalehed,
mis juhtivad arstide üleproduktsioonile tähe

lepanu, nõuavad, et praegu, kus üksi Lon
lides arstiteaduse üliõpilaste vastuvõtmine
ajutiselt seisma jätta.

Kohata arstide seisukord on äärmiselt

traagiline. Paliud, kel pole pääwarju, peavad
öösel uulitsal magama. Nähtus seisab osalt
ühenduses üldise tööpuudusega Inglismaal.

Suuremad põllumehed - kapitalistid
maailmas.
Sir Sidney Kidman, kariloomade kuningas
Austraalias, on kõige suurema farmi (mõisa)

omanik ilmas. Ta farm on nii suur nagu
terve Inglismaa. Kariloomade omanikuna

aga Peab ta andma esimese koha don Luis

Terazzale Mexikos, sest tema 100.000 hobuse

ja sarvlooma vastu on don Luisel miljon

sarvlooma, 700 000 lammast ja 100 000 hobust.

Kolmandale kohale tuleb üks kariloomade
kuningas Uhisriikides, kellel on 30 Inglise

Penikoorma pikkusel, okastraadiga ümberpii
ratud maaalal 200.000 veist, Pääle selle veel
pääratu suured lambakarjad.

Kirjamastnsed.
Piiältwaataja, Begunitsas. Omas ko
peratiiwi koosoleku kirjelduses puuduvad

andmed ja näitused ja seepärast näib ta sisutn

olevat. Tehke ülevaade kooperatiivi te
gewusest.

sega.

Wähjahaiguse arstimine soolaga
Wõitluses selle hirmsa haigusega, pan
dakse igakord ette arstimiseks midagi uut.

Üheks uueks abinõuks vähjahaiguse arsti
miseks on Saksa arsti Anderseni uurimse
järele mere sool. Nagu Andersen teatab,
said kolm haiget nimelt selle läbi terveks.
Neil oli väljaspool asuv rinna ja pale
vähk. Arstimine on väga lihtne. - Sool,
mis saadud mere veest ärapuhastatuna,
pandakse ihu pääle, kus kohal on paise,
millejuureS ihunaha päälmine kord kergelt
ära õerutakse.

u«s walguse laialilagunemise
mõõtmineWalguse laialilagunemise täpne mööt
min? on meie aja tõsisematest ülesannetest.
Keskmist walguse kiirust arvatakse 186.330

Inglise penikoormat sekundis, selles sum
mas võib eksida ainult 20 kuni 30 peni
koormat. Kui eksimist oleks võimalik wä
hendada kuni 1 penikoormani sekundis,
siis oleks võimalik enam täpselt kauguse
suurust ära mõõta kuni 50 ehk 100 peni
koormani.

1923 a. suvel säeti valguse kiiruse
mõõtmiseks Ameerikas üles erilised apa
raadid 22 penikoorma kaugusele. Suitsuja
nafta udu ja metsade tulekahjude tõttu ei
olnud neid katseid võimalik läbiwiia.
Seepärast korrati seda 1924 a. suvel
nuesti ja siis andsid need paljulubatawaid
tagajärgi. Nendesse aparaatidesse seati
üles harilikud peeglid paralleell tasapinda
dega, ja nendes võeti tarvitusele vastu
peegelduse süsteem, mis juhtis eemale kõik

kõrvalt tulevad valguse kiired.
Üldiselt tulid selle konstruktsiooni järele
väljasaadetud valguse kiired oma endisele

kohale niivõrd hästi tagasi, et edaspidist
aparaatide konstruktsiooni ei olnud vaja
parandada. Nad töötasid kahe kuu jooksul
ilma mingisuguse remondita. 1924 aastal
tehti katseid ja kaugus määrati nende
aparaatide varal 35.429,3 meetrit (ligi 22

M. K. P. Leningradi kndkomi
agitosatonna Eesti settfioon
soomitad opeadinöndena poliit
ringides ja partei toolides
järgmist eestikeelset kirjandust.
1. Bubnow. Pääsilmapilgud W. K. P.
arenemises.

2. W. K. P. põhikiri.
3. Lenin. Riik ja revolutsioon.
4. Sinowjew. Lenin. .
5. Peterson. 9. jaanuar.
6. Lenin. Kirjad Gorkile (Oras nr. 2,
1924 a.).

7. Palwadre ja Treufeldt. Imperialistlik
sõda.

8. Lenin. Weebruari revolutsioon.
9. Treufeldt. Juulipäewad 1917 a.
10. Lenin. Asutawakogu valimised.
11. „ Oktoobrirevolutsioon.
12. . ToitlusmakS.
13. „ Punane sõjavägi.
14. XII 38. K. P. kongress.
15. 88. K. P. 13. kongressi resolutsioonid.
16. Kommunistliku Internatsionaali reso
lutsioonid ja põhikiri.
17. Lenin. Enamluse taktika.
18. Kowalenko. Poliitilise kirjaoskuse käsi
raamat.

19. Tõõlis-talupoja käsiraamat.
Normaal parteikoolis wöib tarwitada
Meel:
1. Palwadre. Uuem ajalugu.
2. „ Internatsionaal.
3. „ 1. mai.
4. „ Trotskism ja leninism.
5. PokrowSki. Wenemaa ajalugu kõige kit
samas ülevaates.

6. Buharin ja Preobrashenski. Kõmmunismi aabits.
7. Ewart. 9. jaanuar.
8. Lenin. Ühistegevus.
9. „ Pahemluse lastehaigus kommu
nismis.

Teadaanded.

penikoormat), täpsusega kuni 0,000002.

Üksteisest lahus olevad uurimised tegid
kindlaks valguse keskmise kiiruse õhuta
ilmaruumis 299, 820 kilomeetrit sekundis.

Eesti Kirjastuse Ühisuse juhatuse koos
olek on neljapäewal, 12. märtsil, kell 12

päeval. Päevakorra tähtsuse pärast kõikide
juhatuse liikmete ja kandidaatide ilmumwe

tarvilik.

Mitmesugust.
Batteeriate juubel.
Bakteeriad ja infusooriad pühitsevad 19W

aaStal juubelit. 250 aaStat tagasi ledis hol

landlone Leeuwenhock nad üleS Enne seda
polnud inimsool nende olemasolust aimugi.
Kuna nad on silmale nägematud, pidi nende
ülesleidmiseks kõige päält mikroskoop üleS

Haridusmaja teaatri harjutust
järjekord.
Ne lj aPäew a l, 12. märts.
kell 2 p. „Wastutava töölise naine"

» 3 „ .Provokaatorid'

WaSt. instruktor-organisaator.

leitama. Küll tunti klaasläätia juba ammu

enne seda, aga alleS hollandlasel
läks korda 1590 a. suurendnst mitme läätsa
kokkupanemise läbi kõwendada 1660 aaStal

randaalusest riigiwastalisest ühingust toen

leidis siis Hooke taime rakud, millele järgnesid
kiirelt teised leidused. Nii leiti 1675 aaStal ka
bakteeriad ja infusooriad.

datud ja ta mõisteti 4 a. sunnitööle.

Londonist kirjutatakse: Uhes osas akadeemi

listes elukutsetes Inglismaal valitseb kurb
seisukord. Täiesti tublid arStid, kõigi vasta

dotiiS on 5000 tegevuseta arsti, tuleks ülikoo

perekondadele kui mopr'i liige.

Asja harutamisel sõjaringkonnakohtus
sai ainnlt Sansmeri siin osavõtmises PS

Arstide raske seisukord Inglismaal.

WaStutaw toimetaja: K Treufeldt
Wäljaudaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS
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5. märtsil s. a. suri kopsupõlendikku siinse Eesti teaatri agaram ja
waimustatum tegelane

Jaan Indrejem

saadawal ka Meel kalendrisid 1925

aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliöpe
tajatele ja klubidele:
KeS soowiwad laulukooridele noo
tifid paljastada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarwis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. M a hka t s i l e.

Sügamas leinas
Sm. W. KinMtpll mm. HllckksmW teooter.

Sm. lv Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Laupäewal, 14. märts. s. a.
Sideöhtu
Haridusmaja ja Pet.-Wiib.
poole Eesti tööliste klubi
:: :: liikmete wahel. :: ::
Eeskaw. efinewad mõlemad pooled.

Harmaja ja Pet.-Wiib. poole

tööliste klubi liikmetel sisseminek

waba. Wõõrastel 50 kop.
Algus punkt kell 8 õhtul.
BBBB3BBBBB(I]
Sm. w. Kingissepa nimeline
Cesti tööliste haridusmaja.
Puhkepäewal, 15. märtsil s. a.
Sewsapkino kuulus film
Fiss j« Kindlus

Oudowas
Eesti Haridusmajas wütab
! „Edasi"Pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sä lsamas on müügil poliitilist,
põllumajanduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On

Draama isewalits. ajast, l 2 osas.
Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.,
wõõrastel 40 kop. Juhatus.
00800808000

Eestikeelseid raamatuid
on saada
,»V rib o i" raamatukaupluses.
m
Supi usuuduses,
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Meris»»
Lopuhinka postijaamas.
«MsMi >s»UstS
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab Pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. K. Koowits.

Kuremaa asundus.
Trotski kreisis, Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. Leebret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk.
WerjanMg klubis
Trotski kr. wõetakse „Edasi"
pääle tellimisi wastu ja
müüakse eestikeelset kirjan
dust.

Lugemisetoa juhataja: Piiber.
tööta Eesti asunduses
Luuga kr., wõtab „Gdast pääle
tellimisi wastu
sm. R. Mikson.
Zustrebino p. t. artellis

** nr. 2.25.0tt0bri

I

prosv- nurgal, teles. 562-3" Wastu

wöte päew kella 9—12 a kella

z Kalender Z

Snguorgaanide igakülgne arstimina,

g koigi tarmiliknmate kalendri teadete ja N
markidega. g(
Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese
« warjutused. Tabel-kalender. Kalenbaarium. SBanab töpt- «
öv päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päewa W
QQ pikkus. Näpunäited ja tarwilikud teated põllumeestele.
« Meetrisüsteem. Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender. S»
Ev Jahikalender. Eesti keskasutuste adressid. Riiklikkude kesk- W
asutuste adressid jne. M
gg Hiad 15 kop. M
® Eesti Kirjastuse Ühisus, K
Leningrad, Fontanta 27

„Töö ja Teadus"
(end. „Kündja)
Wõtab „Säde"
jne. pääje tellimisi wastu
M. Kerbat.

WöäSSE"
turgu-, körwa-, nina- ja suguhaiguwd.

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

Kosuktsdi haigemaja
lef. 180—52. Wasiuwõtm. kõikides spets.

vrvieSszrite ja assistentide poolt kella
19 domm. kuni kella Id ödt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

"Ä ilnnnattl
Sisiis;;; trg>?n
Snamoöimefns mo*bIa eleltrif-'OOOl4

Solkino asunduses
Oudo w a kreisis
wõtab „Gdast pääle
tellimisi wastu
sm. Albert A n t s o n.

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

1923 a. I

„Siberi Teataja"
(Asvpeu » upeuoeii.)

Luugas

&aat!gttm> ja kunüli'
haw.b. Arstide kutsu?n. kodu.

M. ««Mr-mmtMil
üksikuid numbrid müüakse „Cdasi" toi
metuses, Lontanka 27.

tz. N. Witkun - Kolpakowa uuendas
toastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgf etele, sünnitajatele, naistehaigu
seo. Kella 10. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

f Eesti Kirjastuse Ühisuse J

I 1935 aasta veebruarikuul ilmunud uudised: %
Mw
Li— 1 L
S N z—w (W. J. Illsax-w) N> A—w (M. J- Ulja«»w) N- T-w (M. J. Uljanow)
1 Cimlch Illktikli puanr fijpiigi §
£ Tõlk. H. Pöögelmann U?
4O lhk. Hind 18 kop. 124 lhk. Hind 70 kop. 8 lhk. Hind 8 kop. ]df
J 4r
2 ~\ 4f
Klarit Uiebig G. Sknowsem Martin
$ Pr»>ettan.crew°l..tsio»n HOU)Clliö |
Vfc Tõlk. A. Saan. f(t füllltilliCtltlrtCnOllU 43 Tegelasi: 1 meesterahvas, 8 naisterahwast. IW Tõlk. K. Dixi 4f
tütarlapsed. Tegewus: enne suurt maailma W,
K $%,. hind 35 l.», 96 Öinö 60 '°p- 32 biud 15 k°P. J
P£
« FontanKa 27 «
jj
K
Tinorpa<{)M KoMHHTepH, rocyflapcTaeHHoe »ZA., £K&TepHHro<t>CKiil np. 87. JeajwrpaÄCKHi TyÖJiiT /ü 5812

