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Maha poola tSörahwa
timukad!
Poola seimi (parlamendi) saadiku
sm. Lantshntski surmaotsuse eel.
Pariisist, 17."märtsil. Prantsuse par
lamendi kommunistlik rühm saatis Poola
seimi kommunistliku rühma esimeh.le järg

Pekingist, 18. märtsil. Prantsusmaa
eeskujul avaldasid Suurbritannia, Uhisrii
gid ja Jaapan protesti Hiina walitsuse
kavatsuse wastu, laenu teha kohalikkudelt
pankiiridelt.

mise sisuga telegrammi:

„Poola vabariik tekkis imperialistlikkude
ilmariikide võitude tõttu. Praegu valitse
wad Poolas sõjalased ja mõisnikud. Met
stku terroriga surub Poola walitsus töölisi,
talupoegi ja rahvusvähemusi. Kui aga asi
puudutab kommunistlikke tegelast, siis ei
arva ta hääks isegi oma seadusi tähele
panna. Prantsuse kompartei saab paljas
tama Poola kapitalistide kuritöid. Ta saab
võitlema selle eest, et üles kutsuda 'kogu
töörahvast selle surmaotsus., wastu, mis

Gmkilmkk iiliistttigi eel.
Ateenast, 18. märtsi. Raudteelaste
streik võtab järjest üldisema iseloomu,
tõmmates oma järele ka teisi tööliste ja
teenijate ühisusi.

Mitte sSjaline kokkulepe, ega
Aafia liit.
Ne w - P o r g i st, 18. märtsil. Uus Jaa
pani saadik Ameerikas Mazudaira lükkas
ümber omal esimesel jutuajamisel ajakir
janikkudega teated, nagu oleks Nõukogude

ripub sm. Lantshutski pääkohal."

S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee liikmed Tifliisis paraadil. Esimeses
reas (pahemalt paremale poole: sm. Rõkow, Petrowski, Kalinin, Jeliawa.
Teises reas keskel sm. Ordshenikidse ja Zhakaja.

Liidu-Jaapani lepingus salajane soja
line kokkulepe, samuti ka kuulujutud
Aasia liidust.
Greekamaa astub wäiksesse
Ententesse.
Ateenast, 18. märtsil. Belgradi ja
Ateena lehed arutavad elavalt Greekamaa
väiksesse Ententesse astumise küsimust.
Jugo-Slaawia Ateena saadiku Gawrilo
witshi sõnade järele otsustatakse see küsi
mus väikse Entente konverentsil Buka
restis.
Nälg Galiitsias.
Warssawist, 18. märtsil. Jda-Ga
liitsiast tulevad teated sääl valitsevast
näljast. Taliorased on osalt hukka saanud,
suviviljade külviks ei jätku seemet. Wa
litsus assigneeris külvi tarvis 7 ja pool
miljoni sloti, millest jätkub ainult 1.000
vaguni seemne ostmiseks, tarvis läheb
aga 12.000 vagunit.
Leinapäewad Hiinas.
Peki n g i st, 18. märtsil. Purpuri
mäel, Hangkinis on alganud hauakambri
ehitustööd, kuhu paigutatakse Sun-JatSeni surnukeha. Mitmetest riikidest tule
wad kaastundmuse awalduse telegrammid,

niisama ka sõjaliste wõimude poolt. FuJi-Sjan tuli isiklikult avaldama kaastund
must. Hu>Tsin-Ji ja teised kindralid
assigneerisid suured summad matuste wäl

jaminekuteks ja SuN'Jat-Seni perekonna
ülevalpidamiseks. Ajalehed kriipsutavad
alla faktile, et Tshan-Zso Liu ei avalda
nud oma kaastundmust.

S. N. W. Liidu täieõiguslik esitaja
sm. Karahan käis isiklikult Sun-Jat-Seni
perekonda waatamas ja andis nõukogude
walitsuse poolt saadetud kaastunde aval

Sm. Pollit! rööwimine.
Faseistid leiawad tarwilist wastu»
Panekut.
Lon d o n i st, 13. märtsil. Inglise kom
partei poliitbüroo ühenduses sm. Polliti
röövimisega avaldas teadaande, milles
kokkuvõttes fascistide tegevust ja kõmmu
nistide wastu sihitud väljaastumisi Jng
lismaal, tähendab:

Need wäljastumised näitavad, et siin
on tegemist hästi organiseeritud liikumise
ga, mis praegu piirdub alles väikeses
sabotaashis ja wägistuses, kuid mis võib
laiendada oma tegevust tööliste klassi
wastu ükskõik millise poliitilise ehk majan
duslise kriisi ajal. Mussolini algas nii
sama tühiselt pääle, kuid ta vajas ainult
ühte sammu teha organiseeritud valgeks
terroriks. Tunnistades fascistliku liikumise
hädaohtu Inglismaal võtab kompartei
tarvitusele kõik tarvilised abinõud.

Saksamaa Rahwasteliitu astu
mise eel.
Berl i i n i st, 18. märtsil. Rahwas
teliidu märgukiri, kus puudutatakse Sak
samaa Rahvasteliitu astumise küsimust,
leiab Saksamaa ajakirjanduse poolt wastu
tulekut. Rahwaerakonna häälekandja „Köl
nische Zeitung" kriipsutab alla, et märgu

abinõud raudtee ametnikkude teguviisi uuri
miseks.

Wastates tööliste partei liikme Wedsh
voodi järelepärimise pääle teatas Hiks,
et politsei on juba astunud Pollitiga
ühendusse, ning juhtumise korral, kui vii
mane soovib ettewõtta tarvilikke samme,
siis avaldatakse talle siseasjade ministri
poolt igatepidi vastutulekut.

Moskvasse Kominterni täidesaatva komi

tee täiskogu istangule jõudnud Prantsuse
parlamendi saadik ja kompartei keskkomitee

liige sm. Vailland-Couturier käis Poola
saatkonnas Moskvas. Parlamendi kompar
tei rühm andis Prantsusmaa töölisteklasst
ja talupoegade nimel edasi protesti Poola
valitsusele Poola seimi kommunistliku saa
dikv, raudteetöölise sm. Lantshutski kohtu
alla andmise kohta.

Siinjuures näitas sm. Vailland-Couturier,
et saadikut süüdistada ärapeetud kõne tõttu
on lubamata nähtus.

Sm. Vailland-Couturier andis saatkonda
teadaande palvega lubada teda välja astuda

PrshemõMis sm. Lantshutski kaitsjana.
Saatkond andis kinnituse, et ta selle teada
ande otseühenduse kaudu Warssawi walitsu
sele edasi saadab.

saadikute kojas, siseasjade minister John
son Hiks teatas, et ta on seni saanud ai
nult ettekande, mis kinnitab, et Pollit röö
witi Edshehille jaamas laupäeval ning

Protesti meeleavaldus.
Londonist, 18. märtsil. Ametühi
süste vähemused avaldasid üleskutse, mil
les teatavad, et sarnane jäme haavamine
ei jää vastamata. Meeleavaldus, mis
ärapeetakse tuleval puhkepäeval Liwerpo
lis, saab koondama enam tihedamalt töö
lisi, kes pooldavad vähemuste liikumise
võitluse poliitikat. Üleskutse lõpus tähen
datakse, et vähemus võtab tarvitusele
kõik abinõud, et asja selgitada.
Inglise fascistide ühisus lükkab ajaleh
tedes väited ümber, kui oleks tema sega
tud Polliti röövimisesse.
Kodanline ajakirjandus püüab kogu asja
naljaks muuta, kinnitades, et kogu asi on

peeti kinni kuni puhkepäevani.

ülespuhutud kommunistide eneste poolt.

tekkis sots.»rewolutsionääride miitingu ajal
kokkupõrge cs.eride ja kommunistide wahel,

Inglismaa „nöuanne" Poola
maale.
L o n d o n i st, 18. märtsil. „Observer"
omas juhtkirjas seletab: „Poolamaa sõber
wõib ütelda talle ainult ühte —ta piirid

24 inimest.

Järelpärimine walitsusele
Lon d o nist, 18. märtsil. Wastates
vabameelse Cenworthi järele küsimuse pääle

Kommunistide wõit.
Berliinist, 17. märtsil. Saksamaal
algasid valimised raudteetööliste tebaste ja
vabrikute komiteedesse.

Hamburgis said sotsiaaldemokraadid 5
kohta endiste 7 asemel, kommunistid 5 kohta
endiste 3 asemel.

Chemnitzis (Saksamaal) on seni valitud
60 kommunisti, 39 sotsiaaldemokraati ja
10 parteitut.

Kommunistide kokkupõrked
es-eridega.
New-Borgist, 18. märtsil. Eila
kus said haavata 20 inimest ja arreteeriti

Jaapani sojalaewastit teeb reisv.
Tok i o st, 18. märtsil. Aprilli algul
sõidab tugew Jaapani laewastik, millesse
kuulub 65 laewa ja nimelt 6 lahingu
laeva, 6 kerget ristlejat, 8 miinilaewa,
28 miinihäwitajat, 14 wcealust paati, 2
hüdroplaani, 1 mootorlaev, Port-Ar
turi ja Dainerisse, selle järele Tän-Dsini.
Säält edasiliikumise siht ei ole wee! teada.

duse telegrammi edasi.

Raditshi partei mandaadid
annulleeritud.
Wii n i st, 18. märtsil. Parlamendi
mandaatide kommisjon annulleeris 61
Raditshi partei mandaati.

Cenworthi avaldas lootust, et siseas
jade minister võtab käsile ka edaspidised

Sm Bailland-Couturier kaitseb
sm. Lantshutskit

Coolidge andis alla.
New-A o r g i st, 13. märtsil. Kuna
Coolidge ettepanek senatis teine kord läbi
kukkus, andis Coolidge alla ja nimetas
pääprokurööriks John Sargenti. On en
dise ähwarduse tõttu, senati 'otsuse wastu

minna, pani tema silmakirjaks Wonenile
ette pääprokurööriks hukata, millest see
ära ütles, et sellega Coolidge poliitilistest
raskustest päästa.

Sellega läks Coolidgel korda tõsisest
konfliktist pääseda, mis oleks tekkinud Wo

neri pääprokurööriks nimetamisega senati
tahtmise wastu.

kiri on esimeseks ametlikuks kutseks Saksa

Senati wüit Coolidge üle.
New - Yorgist, 18. märtsil. Amee
rika senat kinnitas ilma waielusteta Sar

maale astuda Rahwasteliiw.

genti nimetust pääprokurööriks.

Tööliste meeleawaldused
Madriidis.
Pariisist, 18. märtsil. Madriidis,

on talle surmawaks kingituseks, mille tõttu

ühenduses 8 surmasaanud töölise matmisega,

just Poolamaa ärkamise ajal ähvardab
teda suur hädaoht nii Wenemaa kui ka
Saksamaa poolt. Poolamaale wõib anda
ainult seda nõu, mida anti pääle 1871 a.
Saksamaale arutada läbi küsimus, kas
piirid on küllalt kohased".

kes surma said metsa allalangemise juures,
puhkesid lahti tõsised korratused. Töölised

Chamberlain wahetorrast S. N.
W. Liiduga.
Londonist, 18. märtsil. Waba
meelne saadik Cenworti päris parlamendis,

kas arwab Chamberlain, et pääle Nõu
gude-Jnglise lepingu tühjastamise ka teine
pool ei wõi midagi omalt poolt ette wõtta
ja et sarnase sammu peab astuma ainult
Inglismaa.
Selle pääle wastas Chamberlain: „Sel»
leks, et Inglise walitsus wõiks astuda
uusi sammusid, mis oleksid mõlematele
pooltele kasulikud, peaks wahekord S. N. W.

Liidu ja Inglismaa wahel olema rohkem
sõbralikum ja südamlikum kõigis maailma
osades, kui ta seni on".

tegid katset matust ära kasutada poliitilise
meeleavalduse organiseerimiseks, mida aga
takistas politsei.

Inimlaste kokkupõrge muhamed
lastega.
Londonist, 13. märtsil. Reuteri tea
dete järele tekkis Deelis omavalitsuse va
limiste ajal indulaste ja muhamedlaste
wahel kokkupõrge, mille järeldusel üks sur
nud ja 30 haavatut.
Ungari terroristide arreteeris
mine.
Wii n i st, 17. märtsil. Konstanzas
(Rumeenias) arreteeriti kaks Ungari terro
risti. Nende juurest leiti 20 pakki düna
miidiga. Kaitsepolitsei sõnumite järele
kawatsesid ungarlased silda Donau jõel
õhku lasta.
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Mfamaa Veresaun.
Sündmuste kohta Halles tulevad
lähemad teated, mis kõige paremini ise
loomustawad seda õhkkonda, mis walit
seb Saksamaal preisidendi valimiste eel.
Saksa kodanlusele ja tema teenritele
on veel vähe sellest, et nad valimiste
eel on sulunud üksteist kommunistlikku
päevalehte, et türmides vaevlevad
kümned tuhanded töölised, et paljudes
linnades korraldatakse kohtu kommeti
mänge, mis sihitud proletaarse rewolut
siooni vastu Saksamaal. Saksa kodan
lus laseb tööliste pääle seepärast, et
nad „julgesid" kokku koguda valimiste
eelkoosolekule ning sääl kuulasid teiste
maade tööliste esitajate tervitusi.
See pani liikuma sadasid tuhandeid
Saksa töölisi.
On möödunud ainult neli kuud kui
Saksamaa Dawesi plaani voolu mööda
ujuma hakkas. Fuulus" Dawesi plaan,
mis Saksamaad „normaalsele" majan
duselu vaiksesse sadamasse pidi viima,
hakkab praktikal juba oma eitavaid külgi
näitama. Lahti puhkenud raudteelaste
streik (raudteed on Dawesi plaani järele
väljamaa kapitaali kontrolli all), mida
sotsidest koosnevad ametiuhisuste ladvad
igapidi nurja ajada püüavad, on tule
vaste vapustuste esimeseks pääsukeseks.
Saksa kapitalist on ärevuses. Mitte
juhuslikult ei annud tema politseinikkude
kaudu tööliste pihta tuld. Kapitaal tegi
seda selleks, et vaikima sundida tööliste
eelwäge.

Kuid Saksamaa kompartei, kelle pihta
langenud kõige halastamatud terrori
ohvrid, ei ole sõjariistu mitte ainult
maha pannud, vaid arendab järjest oma
revolutsioonilist võitlust. Tema mõju
kasvab Saksa sotsiaaldemokraatide arvel,
kes kodanluse päikesest täiesti valgeks
on pleekinud.

Mahalaskmised Halles on lüli sellest
organiseeritud terrori ahelikust, mis vii
masel ajal Saksa tööliste vastu tarvi
tusel on, mida õige 'ohtralt tarvitatakse
just preisidendi valimiste eel.
Töölisteklassi organiseeritud ajalugu
ei tunne mitte vähe 'juhtumisi, kus ko
danlus organiseeritult töölisi tapab.
Kuid iga sarnase tapmise pääle on töö
listeklass alati oma reade koondamisega
vastanud.
Halles tapetud 17 töölisel ei ole
enam võimalust Demokraatliku" Saksa
maa eest hääletada. Eelvalimistel hää
letasid nad oma verega kommunistliku
kandidaadi eest, nad hääletasid 8 tunni
lise tööpäeva, palga kõrgenduse, tööta
tööliste walmistusesse tõmbamise, mak
sude muutmise, vangimajades vaevle
wate amnestia, kodanluselt sõjariistade
äravõtmise ja proletariaadi sõjariistu
panemise, proletariaadi diktatuuri,
S. N. W. Liiduga liidu loomise eest.
Need Halles tapetud 17 töölist kir
jutasid oma verega ausa lehekülje Saksa
maa proletariaadi võitluse raamatusse
oma vabastamise eest, oma verega lii
dawad nad veel kindlamini Saksamaa
töö rahvahulkasid kommunistliku partei
lipu alla.

Protest Hatte iveretöõ loast».
Resolutsioon
Oblastiline rahvusvähemuste aktiiv
tegelaste nõupidamine avaldab sügavat
rahulolematust ja saadab needmise sotsiaal
demokraatide mõrtsukatele, kes mahalase
wad meie Saksamaa seltsimehi.
Saksamaa sotsiaal-demokraatide mõrtsuka

töödele peab piir pandama.
Tööliste - võitlejate valatud veri
koondab Saksamaa tööliste ridu veel tihe
damini otsustavaks võitluseks omamaa
kodanluse, järjekordsete werevalamiste
vastu, mida toimetavad Saksamaa timu
kad.

Maha sotsiaal-demokraatide valitsus!

Elagu Saksamaa revolutsiooniline töö
rahwas!

Elagu Saksamaa kommunistlik partei!

W. i P. seiliilgraõi fttüfomt
Wtlls

attiiwjete tegelaste nõupidamine.

Berliini „RoteKahne"
toimetusele, Halle liuna
tommunistlikule organi
satfioonile.

Teine päew. (Järg )
RahwuSwShemuste alamosakonua
juhataja sm Tamme aruanne.
Maadeldes tööd rahvusvähemuste kes
kel Põhja-Lääne oblastis näeme, ct 90%
tööst lasub Leningradi kubermangu ja üle.
jäänud osa 10 protsenti Põhja-Lääne
oblasti pääl. Rahvusvähemusi, kellede
hulgas tuleb tööd teha, on 700.000 ela
nikku, kuna tööliskonna arv selleks wõrd
lemisi väikene on.

Laialiste talupoegade hulkade tutvus
tamiseks S. N. W. Liidu sise- ja välis
poliitikaga on tarvilik korraldada ja prak
tiseerida massilisi talupoegade koosolekuid,

kusjuures silmas pidada, et wäljaeralda
takse vastavaid hästi küsimusele ettewal
mistatuid aruandjaid.
Talupoegade konverentside läbiviimist
peab varemalt hästi ettewalmistama aja
lehtede veergudel.

Nagu aruannetest selgus, on hulkade
aktiivsus tuntavalt tõusnud ning rahul
dada töö mõttes rahvahulga nõudeid, on
Väikese arvu töölistega kaunis raske.
Sm. Tamm selgitab pikemalt üksikasja
liste andmete põhjal töö tõusu, võrreldes
mineva aastaga kõikidel tööaladel. Isegi
see tõendab illustreerivalt: võrreldes mi
newa aastaga on „Edasi" tellijate arv
tõusnud 150 prots.
Samuti on kasvanud lühikeseajaliste
parteikoolide, marksistlikkude ringide, aja
lehe sõprade, tööliste ja talupoegade kirja
saatjate jne. võrk 100—200 protsendi
võrra.

Uleininnes propaganda töö juure tä
hendab aruandja, et peame laiendama ja
kindlustama lühikeseajaliste parteikoolide,

Meie ei sea enese ülesandeks koondada

Usuvastase töö süvendamiseks organi
seerida iga kubermangu sektsiooni juure
usuvastane ring. Üldse peab usuvastane
töö sündima ettevaatlikult ja kinni pida

oma alla kõiki tööharusid, vaid päämise
maks on meil agitpropoganda ja poliit
hariduslikud tööd.
Aruandja peatab sama üksikasjalikult
iga sektsiooni tööde, saavutuste ja ettetu
lewate puuduste juures. Mis puutub kõr
gemate koolide komplekteerimisesse, siis
pääle komülikooli, oleme etteseatud üles
andest kõik täitnud, kuid esimeseks jääb
koosseisu poolest soovida. Et tulevikus
agitpropoganda tööd nii sisuliselt kui ar
wuliselt tõsta, peame iseäralist tähelpanu juh
tima hoogtööde piinliku ettevalmistuse pääle.

Parem olgu hoogtöid vähem, kuid hääde
ettevalmistustega. Siinjuures peab rõhu
tama seepääle, et hoogtöödest võtaksid
laialised rahvahulgad kui ka kõik kohali
sed töölised osa.

marksistlikkude ringide jne. võrku.

Uks pääülesannetest on kõikide ringide
juhatajate nõupidamiste läbiviimine, ning
igal sektsioonil tuleb luua enesearendami

Kallid seltsimehedl
W. K. P. Leningradi kubermangu ko
mitee täiskogu istang ühendab oma prole
taarliku protesti, wiha ja pahameele hääle,
kodanliste sotsiaaldemokraatia timukate we

rise wägiwalla wastu Halle tööliste üle.
Awalikult kokkukutsutud walimiste eel
koosolekul laskmise fakti wõime lugeda ai
nukeseks isegi Saksamaa Eberti-Noske we
rises ajaloos.
Sõjariistuta tööliste südamesse sihitud
püssipaugud kõlawad wastu tuhande hää
lelise kajana kogu proletaarlikus ilmas.
Las see uuesti walatud tööliste ja nais

seks täiendavad kursused.

tööliste weri köwendab teie kommunistlikke

Pihkva organisatsiooni kogemused näi
tafid, et konverentside organiseerimised
partei liikmetele kreisides ja valdades and
sid häid tagajärgi ja aitavad palju kaasa
poliittasapinna tõstmiseks. Seda on tarwi
lik läbi viia ka külas töötavate rahvus

ridu wõitlemiseks jultunud kodanluse ja
nende 2. Internatsionaali sabassörkijate

vähemuste parteiliikmete hulgas kohtadel.

ma keskkomitee ja kubkomide juhtnööridest.

Organisatsioonilises küsimuses tuleb koon

dada tööjuhtimine oblasti keskkohta ning
Välja eraldada seltsimehi töö juhtimiseks
üle oblasti.
Tarvis on välja selgitada aktiiv-te
gelaste jõud kubermangus, kreisides
neid arvele võtta ja tõmmata aktiivsele
tegevusele rahvusvähemuste hulgas.

wastu.

Las teie kangelaselikult langenud wõitle
jäte asemele astuwad parteisse uued tu
handed ja tuhanded proletaarlised wõitle
jad, kes häwitawad kord lõpulikult kapi
taali ülemwalitsuse Saksamaal ja igawesti
mahamatawad Saksamaa kapitalismi ainu
keje toe sotsiaaldemokraatia.
Leekiw terwitus Halle kaugelaselikule
proletariaadile:
Tihedamalt read Kommunistliku Jn
teruatstonaali lipu alla!
Maha kodanlikud ja sotfiaaldemo
kraatlikud timukad:
Elagu proletaarne rewolutstoon Sak
samaal:
Elagu Saksamaa kommunistlik partei:
M. K V L-«wgradi
kubermangu komitee.

Silmas pidades, et mitmes kubermangus

puudub rahvusvähemuste parteitute ta
lupoegade aktiiv, mille põhjal nõrgalt
viiakse läbi partei mõju laialiste rahvus
vähemuste rahvahulkade pääle, tuleb ko

W S F N W Põhiseaduse uus tekst.
Ülevenemaalise kesktäidesaatva komitee

Meil on puudunud seni täpne töö ar
welpidamine ja kogemuste saavutamine,
siin tuleb tehtud töö arvepidamine ja ko
gemuste omamine löökülesandeks ülessr

halistel sektsioonidel algada energilist tööd
laialiste talupoegade parteitute aktiivi koon
damiseks, lugemistubade, punaste nurkade,
küla nõukogude jne. ümber.

presiidium kohustas omal ajal sellekohast
erikommisjoni välja töötama W. S. F. N. W.
põhiseaduse uut teksti. Kommisjon lõpetas

Laialiste tööliste ja talupoegade tõm
bamiseks poliitiliste, parteiliste ja majan

Kohalistes vabrikutes ja tehastes or
ganiseerida partei liikmetest aktiiv, kes
kaasa aitaksid sektsioonide töös.

maalise kesktäidesaatva komitee ees. Wii
mane andis teda edasi W. S. F. N. W.
rahvakommissande nõukogule läbiwaata

feada.

duse ülesehituse küsimuste lahendamiseks

ja otsustamiseks on tarvilik organiseerida
haridusmajade, lugemistubade, punaste
nurkade ja teiste kultuurhariduslikkude
asutuste juure „küsimuse ja kostmise" õh
tuid, nende õhtute kaudu suudame rahva
hulki tõmmata aktiivsele tegevusele ja
neile abiks olli igapäevaste üleskerkinud

Lõpuks peatab aruandja üldoblastilise
tööliste ja talupoegade kirjasaatjate kon
werentsi kokkukutsumise ja teiste küsimuste

juures, et laiendada kirjasaatjate liikumist
nii linnas kui maal.
Pääle selle esineb sm. Kirik aruaudega
Pihkva kubermangu esitaja aruande täien
damiseks, mille järele algavad elavad lä

küsimuste lahendamisel.

birääkimised.

Sektsioonidel ühes rahvusvähemuste
alamosakondadega on tarvilik ülesseada
üldiste punaste kalendritesse rahwuswähe
muste revolutsioonilised mälestuspäevad,

Läbirääkimistest võtavad osa seltsime
hed Witol, Raudsepp, Leetsmann, Kroder,
Rips, Jsak jne.
Aruande kohta resolutsiooni wäljatöö

andes sellele tööle iseäralise tähtsuse ning

tamiseks moodustatakse kommisjon, kuhu

valgustada laialisi rahvahulkasid piirini
kide tööliste revolutsioonilise võitlusega.

kuuluvad seltsimehed Tamm, Jsak, Kirik,
Kroder ja Steinmiller. (Järgneb).

Nõukogude maalt.
Tulekahju Odessa teaatris
Öösel vastu 15. märtsi, pääsis tuli
lahti sm. Lunatsharski nimelises leaatris,
Odessas. Tuletõrjujate energilise tegevuse
tõttu suudeti tulest eemal hoida, päält
vaiajate saal, raamatukogu, kostüümid ja
muud kallid tööriistad ja tarbeasjad, Põ
les maha näitelava. Teaater oli kinnita
tud 1.200 rubla eest.
Amnestia USPekistanis
Usbekistani vabariigi kesktäidesaatew
komitee avaldas otsuse, mille järele am
nestiat antakse töölistele, talupoegadele
ja punaväelastele, kes arusaamatuse, ai
nelise puuduse tõttu eksimises karistatud.
Amnestia kuulutati välja Usbeki sotsia
listliku vabariigi väljakuulutamise auks.
3100 000 rubla ühiskondliste
tööde pääle
Riigi plaaneerimise kommisjon tunnis
tas tarwilikuks anda ühiskondlikkude tööde

jaoks ja töötatöölistele abiandmiseks
3.100.000 rubla. Kui eelarwe summad
lubavad, siis suurendakse summat luni
4.200.000 rublani.

Arreteeriti suurem Prowokaator
Uljanovskist teatatakse, Riigi poliitiline
valitsus arreteeris endise es-eride partei
Siberi komitee liikme, provokaator Tser.
kassowi. Wiimane teenis 10 aastat, kuni
revolutsioonini vabatahtlikult kaitsepolit
seis. Imperialistliku sõja ajal otsis ta üles
raudteelaste ühisusi. Tema kohta annab
kiitva otsuse sandarmi valitsuse revident,
kes kõneleb temast kui „salajasest kaastöö

lisest, kes teeninud eri tähelpanu". Kodu
sõja ajal teenis Tsherkassow kaks aastat
Koltshaki väes.
Sm Sinowjewi köne edasiandmine
raadio kaudu.
Pariisi Kammuuna mälestuspäeval anti
ini. Sinowjewi kõne Mopri pidulikul täis
kogu istangul edasi Sokolniki raadiojaama
kaudu.

Suurem ennesõjaaegsestJckaterinoslaawist teatatakse, et Nikopoli

margantsi laiendatakse selle saaki
1925 —25 a. 18 miljoni puudani, s. o.
poolteist korda rohkem ennesõjaaegsest. Ühen

duses sellega alustatakse lööd terwe rea uute
kaevanduste ehitamiseks ja ehitatakse teine

uus rauamulla ümbertöötamise vabrik.

töö ja esines sellekohase eelnõuga ülevene

luiseks.

Hinnakirjad ott sunduslikud
Et kontrolli ja arw?t pidada igasuguste
hindade üle, unda võtavad kaubamüüjad
organisatsioonid ja üksikud isikud, siis töötas

sisekaubanduse kommissariaat välja selle
kohase juhtkirja. Järelvalve selles asjas
antakse kaubainspektsiooni ja miilitsa boo
leks, kelledel on õigns protokolli kokku seada,

kui panevad tähele kõrvalekaldumisi. Süü
alused võetakse aga vastutusele kaelakohtu
kodeksi 141 päätüki põhjal.

Paljupöllupidamisele ülemineku
kergendamine.
Kuni seni kohatised laenuühisused või
maldasid laenu põllumajanduslistcle töö
dele ja maa korralduseks ainult üksikutele
talupoegadele ja kooperatiivsetele organi
satsioonidele.

Läinud teisipäeval peeti nõupidamist
üheskoos riigi põllutööriistade ladu, põllu
majanduse panga ja teiste organisatsioonide

vahel ning sääl leiti võimalikuks anda
laenu ka tervetele maaühisustele kui nende

põhikiri vastab maa kodeksile.
Laenuandmise vormi järele uues kor
ralduscs antakse laenu ainult neile maa
ühisustele, mis ülelähewad paljupõllupida
mise külvi ringkäigule.
Talupoegade laenu uus wäljalaske.
Uuesti väljaantavast talupoegade lae
nu obligatsioonidest kavatsetakse PõhjaLääne oblastis ära müüa 2 miljoni rubla
eest. Kogu tähclpanu pööratakse selle püüle,

et neid obligatsioone külasse juhtida. Ot
sustati ühte valda wäljaeraldada näitli
kuks vallaks. Süül luuakse näitlikult ees
kujulised laenu müügi kohad.

Laenu obligatsioonide laialilaotamise
nõupidamisel selgus, ct praegu on veel
järel talupoegade käes endiseid obligatsi
oone 1 200.000 rubla väärtuses. Küla on
aru saanud laenu kasulikkusest ning võib loota,

et uus obligatsiooni väljalaske niisama
ülestõstab kohtadel suurt huvitust.

Reedel, 20. märtsi! 1925 a. Nr. 64
Eestlased S. R. W. Liidus.

Talupojad omawalitsust loomas.
Wallanöukogude walimised.
(Usmina wald, Oudowa kr., Leningr. k.).
Külanõukogude walimisi toimetati 12
walimise jaoskonnas. Üldine elanikkude
arw 10.599, nendest 4045 inimest on wa
limise õigusega kodanikke.

Valimistest wõtsid osa 1704 inimest
nendest 1349 meeste- ja 355 naisterah
wast. Külanõukogudesse said walitud 92
liiget 68 meeSte- ja 24 naisterahwast.
Selles hulgas 5 W. L. K. N. U. liiget,
32 eestlast, 2 lätlast ja 58 wenelast.
G. Wink.
Uuelt nõukogult loodame rohkem
kui waualt(Sadorje asundus, Oudowa kreisis.
Leningradi kub.).
Mana nõukogu aruandest oli näha, et
tema midagi ei olnud teinud küla pahede
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wastu wõitlemiseks ega ka kultuurilise elu
tõstmiseks, waid kõigest püüdis mööda pu
geda. Sarnane kord meeldis teatud osa
talupoegadele, kes kõik wana tagasi püüd

sid.

Walimise tagajärjed näitasid aga ära,
et nõukogusse said walitud wastawad selt
simehed. Nõukogusse läks rahwuste järgi
4 meeste, ja 2 naisterahwast eestlaste
poolt ja samasuguses arwus wenelaste
poolt. Nõukogusse kuuluwad ka Eesti koo
liõpetaja, welsker, abiandmise komitee ja
kolm noorte ühingu liiget, kelledest üks
(eestlane) esimeheks sai. Sellega on Sa
dorje külanõukogu wastawalt walitud ja
jääb üle töötamiseks hääd edu soowida.
Kesalind.

Meie asunduse elu olust.
(Majakowo asundus, Pihkwa kubermangus).
Asunduses tiiötawad kool ja rahwamaja Usuisal ei ole meil mõju. Noortel
tuleks organiseerimisele asuda.
Majakowo Eesti asundus on oma ül
Noori Leningradis ega mujal õppimas
dises ulatuses üks suurematest asuudustest
ei ole, mis näitab üldist tuimust hariduse
Pihkwa kubermangus, kuid seda mitte ni wastu. See nähtus seletab ka seda aru
metuse kitsas tähenduses „Majakowo", saamatust ja tuimust kooli suurendamise,
waid kogu ümbrusega ka Leningradi kahekomplektiliseks tegemise asjus.
kubermangu asunikud 7—B wersta kaugu
Noorte ühing on asumisel, kuid ei jõua
sel ühte arwatud. Ümbruskonna elanikud kuidagi ellu tulla. Wolinik, mida sa oo
on pea kolm neljandikku eestlasi.
tad?
Majanduslikult elawad asunikud keskmi
Usuhullustus puudub meil peaaegu
selt. Maa on osalt liiwane, osalt sawine.
täiesti
selle poolest on praegu meie
Kõrwalteenistust annab asunikkudele „Ma asundusjaüks
kõige eeskujulikumatest asun
jakowo" tiku- ja lauawabrik.
dustest,
wäljaarwatud
nurk. Aga see
Majakowo on kõige nende asunduste ei anna ronkadele rahu, üks
kes mõnikord asun
keskkoht, kus asuwad kool ja rahwamaja.
ääripidi õngitsemas käiwad. Noo
Kool asub endise wabrikuomaniku majas, dusesse
red, astuge wastu sarnastele hingede püüd
säälsamas õue pääl on ka rahwamaja
jäte sissetungimisele.
Kool töötab ühe õpejõu ja 40 lapsega.
Samogonni ajamist on ka siin märgata,
Kui oleks kõik ?sunikud koondatud Maja
kvwo kooli juure, siis wõiks kooli kahe kuid miilits likwideerib samogonni wabri
komplektiliseks teha, mis kahjuks seni aga kud.
Ringimees.
sündinud ei ole.

Kubu lähed sa homme õhtul?
Kõige kohasem, õigem ja tarwilikum on
homme õhtul Eesti Tööl. Haridusmaja
minna. Miks just Haridusmaja, mõtleb
wahest ehk keegi. Oota, ma seletan kohe
paari sõnaga, miks just sinna, aga mitte
mujale. Eesti Töörahwa Ülikooli õppurid
korraldawad homme õhtul Haridusmajas
pidu, millest puhas sissetulek läheb klubi
ringide toetuseks ehk õigemini, wäliskooli
hariduslise töö toetuseks.

E. T. U. klubi ringide tegewust rasken
dab aineline olukord. Ei ole raha nii
palju, et saaks ringisi minimaalselt warus
tada, instruktorite palgast ei tule rääkidagi.

Kõiki seda olukorda arwele wõttes, iga

tulewaid proletaarseid teaatri jõude. See on

eestlastele ainukene koht S. N. W. L., kus
wastawad ruumid enam wähem teaatri
nõuetele. On küll teisi klubisidki, kus töö
tawad asjaarmastajad näitegrupid, kuid
puudub tehniline sisseseade. Sellega wõib
Harmajal tegewuse piirkond laiem olla,
mis ka tegelikult seni oli. Instruktorist
on kaks, wahest ka kolm, neli, kes tublisti
oma energiat ohwerdawad, et anda prak
tikat õpehimulistele. Pääle selle on hääle
paneku ja rütmika ning näojumestuse kur
sused. Et häälepaneku ja rütmika alal
eestlaste hulgas kwalifitseerituid jõude ei
ole, siis õpetawad neid Wene instruktorid.
Kui waatame teaatri tegewust, siis peab
alla kriipsutama, et see on tähtsam massi
line elu toon Haridusmajas. (On küll rin
gid, mis töötawad kaunis edukalt, kuid
nende töö tagajärjel ei ole nii massilist
kooswiibimist, kui on teaatril omal, näit.:
piduõhtutel). Kuid piduõhtuid suudame
wähem korraldada kui läinud aastal, sest
tegelased tunnewad teatud määral wäsi
must, kuna nooremad nii kiiresti uusi
näitemängusid kätte õppida ei suuda,
wahest weel kaks anda suudaksid, nagu
möödaläinud aastail. Tegelased ei olepal
galised, kes wõiks iga õhtu harjutustel käia.

Teaatri liigete arw on küll kaunis suur,
kuid kandwaid tegelasi on wähe. Näitela
waline kaswatus nõuab kaunis pikka aega.

Seda kaswatust püüab praegu Harmaja
teaater läbi wiia ühes E. T. Ü. näite
ringiga, kus on pastu tulewaid rahwa õpe
tajaid. Sääl, kus kõik wäliskooli haridus
lasub kooliõpetajate õlgadel, on tähtis,
et õpetaja ka teaatrikunslis teatud koge
mused omandaks ja seda massile edasi
anda wõiks. Ühte osa tegelasi peab kaswa
tama proletaarse teaatri jaoks. Kui kord
wariseb wahemüür Nõukogude Weuemaa
ja kodanlise Eestimaa wahel, siis peame
ka sääl proletaarsele teaatrile aluse panema,

'kus praegu on kodanlise ideoloogiaga läbi
imbunud tegelased. Selleks kutsub Har-

maja teaater kõiki tegelasi, kellel selleks
huwi on, kaasa töötama.
Peame igale asjale walmis olema. Sel
leks jõudu ja energiat teaatri sõpradele.
J. O o n a.
Õpemetood ja ballide süsteem E
T. Ü. tööttSte fakulteedisKõikides ülikoolides, niisamuti ka töö
liste fakulteetides püütakse ju ammugi la
boratoorset metoodi läbi wiia, Daltoni
plaani teostada. Eesti Töörahwa Ulikoo
lis on see ka osalt läbi wiidud, kuid mitte
tööliste fatulteedis. Sääl on meel nüüdki
suuremalt jaolt walitsemas mana äraiga
nenud loengute süsteem, kus professor loeb

rahulikult oma loengu ära ja ei küsi su
gugi, kas kuulaja ka sest midagi aru sai,
wõi ei. Tein» samasugune wäärnähtus on
ballide panemisega.

Enne, tsaariaeg tarwitati järgmisi ballisid:

1, 2, 3, 4, 5.
Nüüd on tööliste fakulteedis tarwitusel:
ayj, hj% yi, yj, mKui me selle wõrdluse pääle rohkem
tähelpanu pöörame, siis näeme, et prae
gune õpilaste tööwiljakuse äramääramine
on just samasugune, tui tsaariaegne numb

rite panemine. Minu arwates tuleks töö
liste fakulteedis küll teistsugune õpewiis
tarwitusele mõtta, näituseks: iga kuu pääle

anda oma ülesanne ja ära näidata, mis
sugust kirjandust ülesantud küsimuste oman

damiseks pruukida tuleb, ja kuu lõpul esi
neksid õpilased kirjalikkude ehk suusõnaliste

referaatidega. Üles märkida tuleks mitu
protsenti iga õppur ülesandest on täitnud
ja kui palju aega ta selle pääle on tar
witanud. Wõrreldes tehtud tööd ja selle
pääle äratarwitatud aega, wõib õieti ar
wele wõtta õpilaste tööwiljakust. E. T. U.
akadeemilisel sektsioonil tuleks küll selle
küsimuse pääle iseäralist tähelpanu pöörata.

Wirda.

Südilt asusid kohalikud haridustegelased

oma seltsimaja parandamisele. Juba am
mugi wajas Gorbowo rahwamaja paran
damist ja korraldamist. Lühikese aja jook
sul ehitati uus näitelawa, mille tõttu näi
telawa parem ja waatesaal suurem sai.
Katuse materjaal oa kohale toimetatud
ja kewade tulekul saab maja uue katuse.
Suurem jagu töödest tehti ühiskondlikust
elust osawõtjate poolt hinnata, kuna möö
dapääsemata rahalised kulud materjaalide
ja muu eest loodetakse pidu sissetulekutest

töölisteklassi liige, kes kultuur-hariduslikku

katta.

tööd õieti hindab, ei jää homme õhtul
kodu, ega ei lähe mujale, kui ainult Ha

lähedas asuwas sm. Halturini nimelises

ridusmaija.

E. T. U. klubi juh. M. M i lk.
„Püha PiiSkoP" Palfa ei rehkenda
oma

„Püha piiskop" Palsa põrutab küll oma
mürisewa häälega kantslilt, noomib ja
manitseb rahwast, kuid see käib mui
dugi „armsate koguduse liikmete" kohta.
Tema ei karda „pattu" ega põrgut.
15. märtsil oli Jaani koguduse (Lenin
gradis) koosolek. Häkiselt, isegi ilma kiriku
nõukogu liikmete teadmata, paneb ette walida

Jürgensoni alaliseks kirikuisaks. Paljud ko
guduse liikmed protesteenwad, tahawad
sõna sarnase „püha piiskopi" omawolilise
teo üle, kuid Palsa omas pühas wihas
ähwardab protesteerijad põrguga. Et
mitte põrgus põleda, tõstawad waesed
koguduse liikmed käed üles.

Mõned julgemad, kes põrgud ei karda,
tahtsid kirikust lahkuda, kuid ukse juures
kui wahiingel seisis „hingekarjase" kannu
poiss kod. Laane ja nõudis, et iga hing
kinnitaks kõike seda oma allkirjaga. Nõnda

läks korda igast wiiest hingest ühe omale
saada.

Nõnda ei rehkenda „püha piiskop" enam

Asunduse puhkpillide koor käis 8. märts,

lauawabrikus mängimas, kus töölised oma

lahkunud seltsimehe ilma papita mulla
põue sängitasid. See oli esimene punane
matus meie wallas massi suuremal osa
wõtul. Mängu eest saadud rahast 15
rbl, anti 10 rubla Gorbowo rahwamajale
ja 5 rbl. ühele mängijale, kehwikule A.
Närepile hobuse ostmise summale lisaks.

Wiimasel ajal on moodiks saanud tant
suõhtud ühe osa asunduse nooresoo keskel.

Kas ei tunnista see seda, et puudub mõist
likum ja kasulikum ajawiide, millega meie
noored oma waba aega wõiksid täita?
Selle nähtuse kõrwaldamiseks katsugu abi
nõusid leida kultuur-hariduslik ring

ja noorte ühing. Silm.
Ärge uskuge Petist
(Sulewi asundus, Kaukaasias)
Mõni kuu tagasi ilmus meile keegi noor
mees W. Saar, kes esialgu ennast „mesi
nikuks" üles andis ja verest peresse käis.
Pärast muutis „ mesinik" ennast „wels
keriks". Nüüd arstib ta inimesi.
Sulewlased, ärge mängige oma kalli
waranduse terwisega ja ärge söötke
petist. Sarjaja.

isegi oma „ karjaga". Nii laguneb „püha
risti kogudus". Päältkuulaja.
Leninaradi teated.
Esimesed punased warrud.
Saad ka ilma usukombeteta läbi.
Meil, Usmino wal., Oudowa kreisis,
oli naispäewa pühitsemise programmi üles

Leningrad.
Harmaja teaatri eesmärkHarmaja teaatri eesmärk on kaswatada

Meie haridusliku elu alalt.
Haridustegelased hoolitsewad seltsi
maja eest. Tarwis noortele wabal
ajal pakkuda mõistlikku ajawiidet.

wõetud ka punased warrud. Rahwast oli
walla Rahwamajas tungilt täis, naispäe
wa tõttu enamasti naisterühmad. Kõigil
oli uudis näha saada uue-aja kombeid,
kuid paljud jäid siiski hiljaks.
Terwituskõnedega astusid üles terwe
rida seltsimehi ja chefi esitaja. Wäike il
makodanik parteitu perekonna laps sai sm.

Lenini auks nime Ninel ja terwe rea kin
gitusi. Õhtu lõppes haridustööliste näite
mängu ja muude lõbustustega. Jääks soo
wida rohkem sarnaseid pidusid.

Kesa lind.
Ei meeldinud...
(Wruuda asundus, Kingissepa kreis, Le
ningradi kub ).
12. märtsil s. a. oli kohalikus klubis,
weebruari rewolutsiooni 8. aastapäewa
puhul korraldatud laste pidu. Pidu algul
kõnelesid koolilapsed päewa tähtsusest. Kõne

lõpul tõusis üks koolilaste poolt walitud
noortest üles ja soowitas kaheksamanda
aastapäewa Internatsionaali laulmisega
mälestada. Kõik tõusid püsti ja paljasta
sid pääd ning Internatsionaali helid kõ
lasid julgelt ning waljult, kuid üks koda
nik ei arwanud mitte hääks isegi püsti
tõusta.

Näitemäng oli hästi ajakohane, kuid
kahele „wanameelscle" asunikule ei meeldi

nud see, ja niipea kui laps laulu „Ma
tulen taewaft ülemalt" ... sai lõpetanud,
mis mängu sees ette tuli, siis pühkisid
need kaks „jumala kartlikku" klubi tolmu
oma jalgelt. Lõpuks olid kollektiiwsed män

qud. Kogu õhtu jättis hää mulje.
„Mina."
Seaduste rikkuja tuleb wastutusele
wõta.
(Leliuo asundus, Kingissepa kr., Leningr. k.)

Snu asuwa nõukogumajapidamise (4rsiv

xössbctbu 3 yq.), juhataja sundis töölisi
rewolutsiooni aasmpäewal, 12. märtsil
tööd tegema.

.Meie „walitsejale" peawad wastawad
asutused (ametiühisus ja töö inspektor)
meele tuletama, et meie elame Nõukogude

Wenemaal, kus on töökaitse seadused iga
asutuse kohta makswad. Tööline

Abiks talupoegadele.
20. märtsist kuni 20. aprillini peetakse
laiaulatuslikku külwi hoogtööd Hoog
tööst wötaw«d osa komnoorsugu, nais
osakonnad, ametnhisused ja talupoe
gade wastastiku abiandmise komiteed.
Korraldakse loenguid, jutuwestmisi,
ettekandeid. Lastakse wälja leud
lehti, kirjandust. Põllumajanduse
kohta antakse õiendust.
Oblasti maaosakond kawatseb 20. märt
sist kuni 20. aprillini läbi wiia laiaula
tuslikku külwi hoogtööd. Selleks päewaks
lastakse wälja eriline üleskutse kewadise
külwi hoogtöö suhtes. Üleskutses tuuakse
ette need majanduslikud abinõud, millega
nõukogude walitsus meie oblasti talupoegi
toetab.

Hoogtöö läbiwiimiseks mobiliseeritakse
kreisides, kreisikomiteede, kreisi noorte komi

teede, naisosakonna, talupoegade wastas
tiku abiandmise komiteede ja ametühisuse

komitee liikmed. Need organisatsioonid
eraldawad wälja sellekohased ettekandjad
kohtadelt.

Waldades luuakse kommisjonid walla
W. K P, W. L. K. N. U , naisosakonna,
talupoegade wastastiku abiandmise komi
teede, lugemistubade, agronoomide ja teiste

küla kultuur-ühiskondliste asutuste esitaja
test.

Hoogtöö läbiwiimiseks kohtade pääl kü
lades mobiliseeritakse maaosakondade töö
lised, korraldatakse loenguid, jutuwestmisi,
ettekandeid, kommisjouides antakse talupoe

gadele õiendust, kuidas paremini ära kasu
tada külwi materjaali, tema saamise tingi
misi, niisama annawad andmeid üldse
kewadise hoogtöö käigust ja maaosakondade
tegewusest kehwemale talurahwale toetuse
organiseerimises.

Hoogtöö ajal wiiakse läbi ka talupoe
gade walimised walla maakorralduse nõu
pidamistele. Walla maakorralduse nöupi
damiste eesmärk ja ülesanne aidata
kaasa talumehele walida parema wiisilisi
põllutöömasinaid, seemne materjaali ost
mist, niisama kuidas maad ümüertöötada,
kuidas põllul talitada jne. Ühesõnaga
maakorralduse nõukogu aitab kaasa talu
meest lahendada igasugu põllumajandus
likke küsimusi.

Ni edel. 20. märtsil 1925 a. Nt. 64
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Eeltööd uue weewärgi korralda
mtsekS
Kommunaal «majanduse tehases „Barri
kaad" awati neil päewil uuS 250 ruutjülla
suuruse pinnaga osakond. Osakond annab
võimalust suurendada betoniliste torude
walamise walmictust weewärgi jaoks ligr
kaks korda. Veel tahetakse korda panna
ükS 600 ruutjülla suurune ruum. Selle

irooniliselt: „Rüiid on kommunismil lõpp."
Iseäranis rõõmus on meie naabruses
olew walge ajakirjandus. Nende ajalehed
olid täis igasugu fantasialisi teateid üles
astumisest Venemaal, kommunistliku par
tei lagunemisest ja sm. Trotski arreteeri

osakonna omamisega tõuseb tehase tööwilja
kus nöutawale määrale.

Nad kirjutasid nutulises toonis, et sm.
Trotskil olla lõpp ja tema ei tohtida

Puhkemajade sisseseadete korralda
mine.
Eelseisva suwc hooajaks on juba nüüd
hakatud eeltöösid tegema. Nii näituseks

enam mitte ühte sõna oma eestkostmiseks

misest, süjawäe osade mässust jne.

Nii kirjutasid seda Valge Läti
hääletorud.

sad sängid uute wcdrupõhjadega sängide
wastu. Veel on muretsetud üle 2000

kõneleda ja olla sunnitud kui „tumm"
waikima. Aga see siiski ei andwat weel
meelt ära heita, olla tarwis weel oodata
wähe aega, kuni Venemaal poliitilised
olud muutuwad ja Trotskil ning teistel
(!?) jälle wüimalus awaneb awalikult rii

karwamadratst ja teki.

gitegewusest ja poliitilisest elust osa wõtta.

Kõik puhkemajad on põhjalikult remvn
tecritud. Remanteeriti sisemisi ruume ja
mööblit. Puhkemajas seati sisse wannid,

Kommunistliku diktatuuri likwideerimi
sega olla Trotskil jälle wöimalus tagasi
pöörata wõimu juure. (Nii pehmetes ja

niisama ehitati uued saunad 45 inimese jaoks.

lihtsates sõnades räägiwad need äraandjad).

Suwise laewasöidu hooajaks ette
walmistamine
Käcsolcwa aasta laevasõidu hooajaks
waimistab nõukogude kaebalacwastik ette
tööd kõwcndada. Balti mcrcl sõidawad 21

Seda kirjutab kõige äraandlikum „sot
side" hääletoru. Inimesed, kes alles eila
lakkusid walge Eesti timuka saapataldu
ja sügawalt olid waimustatnd ja saatsid

wahctataksc ümber kõigis puhkemajades liht

aurukaubalaewa nõukogude kaubalaewasti
kust. Kavatsetakse vedada Balti mere auru

laevastiku läbi üle 4000 reisija, 63.140
standarti metsa ja 444 tuhat tonni mitme
sugust kaupa.

Aitame timukate ohwrite lapsi.
Leningradi Mopri kubermangu komitee
otsustas pöörata Mopri täidesaatwa ko
mitee poole palwega, lubada teda oma
pääle wõtta hoolekandmist Halles tapetud
Saksa tööliste laSte üle.
Poliitemigrantide maja awamine.
Homme kell 7 õhtul awatakse Glinka
uulitsal nr. 14 pidulikult Mopri kuber
mangu komitee poolt organiseeritud poliit
emigrantide maja. Pidulikul istangul as
tuwad wälja terwe rida wäljamaa seltsi
mehi.

Hinnad alanewad.
Alanewad manusaktuuri, jalanõude ja
riide hinnad.
Leningradi kiutrust alandas puuwilla
lõuendi hinda 2,4 prots., willaste saaduste
päält 4,0 prots., õmblusniidi 7,9
ja kardinate päält 30 prots.
Nahatrust alandas kroomnaha saabaste
hinda 5 prots., wäljamaa shawroo ja
kroom jalanõude hinda 15 protsenti,
suwcjalanöude, sandaalide ja purjeriidest
jalanõude hinda 13,5 prots.
Õmblustrust alandas oma saaduste
hinda 10—15 prots.
Laste sanatooriumid Parandawad
töörahwa laSte termist.
Laste terwisekaitse osakond otsustas
käesolewal aastal laiendada tööliste ja
teenijate laste saatmise hoogtööd sanatoo

nuutidesse. Osakond awas sanatooriumid
SeftroretskiS, Tetskoje-Seloos ja Kesewis.
Kawatsetakse awada wee! mitut laste sa
natooriumi Sestroretski kaldal.
sanatooriumidesse wõetakse wastu ai
nult nõrke, wcrewaeseid ja kurnatuid lapsi,

pääasjalilult tööliste lapsi. Lastele luuakse
sanatooriumide juure koolid.

Lastekaitse konwereuts näitas, et sana
tooriumid on annud tööliste lastele palju
kasu. Seepärast otsustati edaspidi kõwen
dada laste sanatooriumide tegemast, neid

laiendada, ettepannes ettewõtctele ja asu
tustcle oma alla wötra kohti laste sana
tooriumides. Sanatoorium s wiibimise ühe
kuu tund ci tõuse üle 00 rubla, kusjuures
töölistele ja talupoegadele antakse maks
mises ajapikendust.

Tööliste elu.
TrotSkismi küsimuS
Mis on trotskism! Kas ta on moni
uuS wool Venemaa tööliste liikumises,
ehk meil on tegemist ainult teatud poliiti
lise mõttewärwiga enamlaste parteis ? Ja
mispärast tõstab ta wiimasel ajal niisu
gust kära meie partei ajakirjanduses. . Mitmel wanal rahulikul selrsimehel näib
see teraw toon mitte ajakohane olewat ja
ütlewad: .Miks seda küsimust nii terawaks
teha?"

Ma taban siin puudutada ainult oma
waadet rooliste keskel trvtskiSmi küsimuse

kohta ja walgete ajakirjanduse rõõmu sel
les suhtes.

Mitmed meie waenlased naerarawad

temale önnesoowe Eesti töörahwa tapmise

üle. Ja nüüd nad katsuwad alustada po
liitilist „fUrti" sm. Trotski eksituste üle.
Kas see ei ole üks tähtis näpunäide meile?
Meie oleme kindlal arwamisel, et sm.
Trotski kõige sügawama pölgtusega põö
rab selja nendele. Meie oleme kindlad, et
Trotski neid Juudase suudluseid wastu ei
wõtta, millega nad püüawad teda austada.

Ühes sellega olgu ka see sm. Trotskile
hoiatuseks, et kuidas teda nüüd rahwus
wahelise „sotside" juhid ülistawad ja tn
letame temale meele wana Bebeli ütelust:

„Kni sind sinu waenlane hakkab ülistama,
siis waata kus sa oled eksinud."
Asi seisab selles, et Trotski on eksinud
ja üle aisa hüpanud. Trotski wead, mis
ta wiimasel ajal on teinud, on tema mi
newiku poliitika tagajärg. See mis praegu
ajalehtede wcergndel ja wihukestes kirju
tatakse, sünnib poleemilise katte all: „Le
ninism ehk trotskism," pole mitte muud,
kui teatud julgustuse rõugete panemine
partei noorsoole tulewikus, kes ei wöinud
olla päältnägijaks ja tunnistusmeheks
mitmetes juhtumistes, kui kokku põrkasid
sm. Lenini ja Trotski poliitilised waated,
ja kellel raske oleks otsustada.

Meie juba teame, et sm. Lenin ja
Trotski olid üksteisega wasturinnas ja see
on ka nüüd Trotski wigade ja eksituste
tagajärg. Trotski rewolutsioonilised teenu

lllllllllilllillillillillllilllil

Laupäeval, 21. märtsil s. a.
G. T. Ü.
Piduõhtu
Eeskavas:
1) E. T. Ü. laulukoor.
2) Wuuli joolo si. Kirik
3) Laulu soolo sm. Kolter.
4) Wiiulite tuett E T.U. öpp.
Tt) KkklpiUite kwintet—E.T.U.õpp.
H) 'Sport (š. T N. öpp.
7) .llaljamting .Ärimebed" 1 w.
H) .Kõhutõbi" 1 w.

Teadaanded.
Täna, 20. märtsil s. a. on ajakirja
„Säde" toimetuse kolleegiumi istaug
„Edasi" toimetuse ruumides,
27, kell 4 päewal.
Ilmuda Tuleb sm. Ripsil, Rähnil, Mu
liinil, Künnapuul ja pioneeride esitajal
16-dast 1. mai nimelisest pioneeride rüh
mast. Ilmuda täpselt..
Vast. toimetaja J. Rammus

'.i) JkcUtft;ttc:eö mängud.

AlguZ tl. H V t., 12pp kl. 2 öösel.
PuhsS fiintükt läheb (5 T. Ü.
tlvci r»p?t£« te- tui*fs

E.T Ü klubi juhatus

Puhkepäewal, 22. märtsil korraldab
Haridusmaja ekskursiooni terwishoiu
muuseumi. Osawütt 10 kop. Kotkukogu
mine kell 1 Haridusmajasse ehk kell 2
Rakowi ja Proletkulti uulitsa nurgal. Kõik
osawotta tahtjad peawad endid ennem

Sm. W. Kingissepa nimeline
Eesli tööliste haridusmaja.
Puhkepäeval. 22. mansil f. a.
Mno-eteudus:

registreerima Haridusmaja kantseleis.

Juhatus.

„Punased
partisaanid"

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel. 20 märts.
kell ..Ärimehed "

(<Ki>acHke n?pTO3aHiJ»)

Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.,

(Tähendus: Palutakse kõiki need tege
lased ilmuda, kes eelmisel ettekandel
kaasa mängisid).

WT Uuendage aegsasti „Edasi" tellimist!

* V2l—V»2 Rütmika kursus.

Vast. instruktor-organisaator.

Täna teaatrites:
Akadeem.,riiklik ooperi ja baleti teaater
„Pyciaß n Jl»anHaaa.

Akadeemiline riiklik draama teaater
„Bopyg"

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teoater
„TaHeu CTpeKO3".

„3aroßop IlMnepaTpnuu"

Eesti 'ekrsioon.

«1881 roa»

Ztolba asundus wajab
Wöimeistrit

Teaater.,K)hi>ix 3pHTejie&".

(meierit), kes oskab igat sorti võid

wlloxoa;aoHnfl Toua Coflepa."

valmistada. Tingimused saata:
uo. KpZueLoZ rvõ.
3cr. Oroaõu, vnareaiv

Passash

11. llvaak.

,rfIÖJOKO".

Vastntaw toimetaja: K. Treufeldt.
Vallandaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

Sõillmehed!
n aste st Eesti sõduritel: 1) treial,
August Jaani poeg ja Gukk,
Aleksander Taanieli poeg? Teatage
selle lehe tallttuse kaudu „ Sõbrale".

HOBbJE KNHJKKM

lab kokku enamluse ideega. Aga see ei sün
dinud, nagu seda näirawad tema wiimased

• . . UCTW T 5 KOO. - - -

KAPIEHHA ! BOHHA I 05E3bSHHfl
<a ByuvmEro s3b!K ~
*5 ' W. 30U£.n»O

Zr.GmbtrgKSlZ
nr. 2. ÄCftchi
preSo. nurgal, rclef. — Wasn:»

trete iga oäev kella 9—lf d.m. a kella
4—S cbtul; naiskeradvasteie eraldi.
Praegusaja arsrimiSabiuõut.

U?
M

vW^i°tripttN.Äx

m

Snguorgaanide igakülgne arsrimin»,

Lktoobri rewolutsioonist pääle peab Trotski

oma minewiku unustama, mis oli enam
lise wooln wastane. Kui ta seda teeb, siis
unustame ka meie tema minewiku. Aga
kui seda walli ehitatakse teadlikult ning
sihikindlalt, siis peame meie selle wastu

. PACCKA3hI «.
AHATO.Hb 1 rmA-IXMOL>I BTOPAfI MEIUAH
fS3g OPAHC !H. BABEJIfI s KT CKAfI

kõige suurema energiaga wöitlusse asuma.

Jm

Kui 1903—17 aastate trotskism ennast
jälle uuendada tahab, siis ei lähe see le
ninismiga kokku. Ja see ongi praeguse

lI—II. sisemise-, naisteKNWlgtUajS,./.ünnuamn>
° f lõike-, kamba-,

kurgu-, kõrva-, niua- ja suguhaigused.

Sifitts tripper.
Wasmvõtte tunnid erialadel bom.k. S
kuni öb. k- 9 3. Auuli (end. Sadovaja)
uul. nr. 42, Scnnoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

tuutiki }iigtaiji
i EOMM 303y;ia I .r^r^T
BORha ! paccäajü j PACCKA3bI
C KO.TOPAÜO I ! 05 CKTfIBPE

tõõrahwahulkadele arusaamist.
\ 'XT^.

lef. 180—52. SaJtardtsi. !4ttide£ '?elf.
professorite ja aSflSrruride racll leita

10 domm. tnni kella II AMisedwoo
did (uaiStedaigmed:a 'ünurtmume>. RaS

"Ä Iradel «L gffit
SUU, *» Irintt «Ss;»
JÄä*!räE?
damd. fcitaar. fcrds.

päewasündmusega kursis olema, et teda ei

tabaks arusaamatus, mis siis teha kui
jälle sarnane ehk teise tooniline küsimus
päewawalgele tuleb. Iga partei liige
peab oskama wastuft anda ja päälemngi
jat tagasi tõrjuma.
Laboristo

Reedel, 20 värtnl a.
Usuwastafe riugi järje
kordne koosolek.
Sm. Wallueri jubatu''el.
Algus kell 5 öhrul.
W. K. P. Äuing. kub. aAitpr. osak.

Rabwamaja

~Baa^epa".

Ttotskismi küsimus näitab meile, et iga
partei liige peab ärkwel olema, peab

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Riiklik suur draamateaater

wõimaldas unustada ajutiselt tema mine
wikku. Tema salgamata suur autoriteet ja
küneand on teda tõstnud kõrgele, mitte
üksi Venemaa töölistes, waid ka wäljamaa
tööliste silmas. Aga see tönSmine sündis
iseäralises olukorras: just seepärast, et ta
seisis Lenini partei eelrinnas ja oli Le
uini üks ligematest kaastöölistest. Partei
wanemad sm. juba tundsid tema nõrkusi,
aga rahustasid endid, et Trotski ehk su

Partei on sunnitud päewakorrale wörma
leninismi ja trotskismi minewiku wast
olude küsimused, et selle läbi kergendada

Juhatus.

kella Vai I—i oi Häälepaneku kursus.

Muusikaline komöödia

waieluse põhjuseks.

võõrastel 40 kop., õpil. 2b kop.

kell 1/S „Kasfijaht" 3ja 4. waatus.
Puhkepäewal, 22. märts.

sed, kus ta käis partei poolt näidatud teed,

kirjatööd.
Trotski hakkas wiimasel ajal pääle kodu
sõda oma wanu kirjatöösid lugema, mis
olid sihitud Lenini wastu ja ruli otsusele,
et mitte Leninil ei ole õigus, waid temal.
Leninit ei ole encnn ja nüüd on Trotskil
õigus tema kallale tungida.
25. oktoobrist pääle algab uus ajajärk.

Sm. w. Kingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
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