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Saksamaa heidab end Rahwasteliidu kaissu.

Sm. NarimMWi molup.
ÜhisuSte maja juurest kuni Puuase
platsini
Matuserong liigub Punase platsini ja
jääb seisatama Lenini mausoleumi juure.

nukidse, awades leinais tangul, annab sõna

sm. Kalininile.
„N. N. Narimanow" kõneleb sm.
Kalinin «on W. K. P. liige, selle
partei liige, kes annab kogu oma jõu töö
täwa inimsoo kasuks. Siia Punasele plat
sile, kus on maetud meie suur juht ja tee
näitaja, matame ühe meie S. N. W.
Liidu rahwuste juhrija. See plats, mis
oli enne Kolgataks, muutub nüüd kõigi

Inglise töölised wöiwad usaldades waadata
S. N. W. Liidu pääle.
Londonist, 22. märtsil. Inglise ametühisuste tuntud juht ja töö
liste partei parlamendi sraktsiooni liige Ben Fillet teatas miitingul, mis
organiseeriti Londonis Jnglise-Nõukogude lepingu kaitseks:
„Jnglise töölised wõiwad usaldates waadata S. N. W. Liidu ja selle
eeskuju pääle, mida andis Nõukogude Wenemaa- kogu tsiwiliseeritud ilmale.
Inglismaa wõib pääseda oma majanduslikust seisakust ainult korraliku kau
bandusliku läbikäimise jaluleseadmisega S. N. W. Liiduga".
Väliskaubanduse ostud Lodfis.

rahwuste austamise kohaks".

W. K. P. keskkomitee nimel kõneleb
sm. Kamcnew: „M!adimir Jljitsh kuulas
erilise tähelepanuga selle wana wõitleja
sõnu. Waat mispärast sm. Narimanow
ei ole üksi Idamaa oma waid kogu meie
partei oma".
Pääle mitmete organisatsioonide järele
hüüete, wiiakse surnukirst walitsuse liigete
kätel mausoleumi juurest matuse kohale.

Punkt kell 1 päewal mitmekordsete suur
tükkide kogupaukude all lastakse kirst maa

mulda. Pärast pärgade panekut astiwad

Warssawist, 22. märtsil. Et Nõukogude Liidu wäliskaubandus
350.000 dollari eest kaupasid ostis Lodsis, awaldas sääl suurt mõju. Aja
lehed kirjutawad, et see ostmine on S. N. V 5. Liidu ja Poola wahekorra
paranemise tagajärjeks.
Sm. Sadouli kohtuasi.
Pariisist, 22. märtsil. Sm. Sadouli kohtuprotsess sõjakohtus algab
31. märtsil. Süüdistaja poolt kutsutakse 20 tunnistajat, nende hulgas ka
endine Prantsuse saadik Wenemaal Noulance.

mausoleumi esisele sm. Jenukidse, Tshakaja,
Rudsutak ja teised walitsuse, ametiühisuste

ja Idamaa esitajad. Wabrikute ja tehaste
saatkonnad lippudega liiguwad haua ja
mausoleumi eest mööda koju poole.

Suu-Jat-Seni mälestamiseks.
Berliinist, 22. märtsil. Berliinis
peeti Homintani wäljamaa organisatsiooni
poolt korraldatud leina koosolekut, mis
pühendati Sun - Jat - Seni mälestuseks.
Koosolekul wiibisid mitusada inimest, nende

hulgas Hiinamaa, Nõukogude Wenemaa,
Meksiko, Boliiwia esitajad ja Saksamaa
wälisasjade ministeeriumi esitaja.
Kõnedega astusid üles rahwuswahelise
tööliste abiandmise täidesaatwa komitee
liikmed. Hollandlane Kreit, Saksamaa kom
munistliku partei juht Rosenberg, Hiina
maa üliõpilaste esitaja, S. N. W. Liidu
täieõiguslik saadik sm. Krestinski ja Hiina
saadikud Sun-Thsu-Bei.
Homintani kohalise sektsiooni üleskutse
kordab surnud Sun-Jat-Seni läkitust S.
N. W. Liidu kesktäidesaatwale komiteele.

Looduslikud hädad Ameerikas.
New-N o r g i st, 22. märtsil. Jersei

Kellogg S. N. W. Liidu tunnis
tamise poolt.
New-B o r g i st, 20. märtsil. Ameerika
ajalehed on ajutiselt seisma jätnud S. N.
W. Liidu tunnistamise küsimuse arutamise.
Walge Maja ringkendades arvatakse, et
nüüd ei ole kobane aeg seda küsimust kinni

selt arutada. Uus wälisasjade minister
Kellogg hoiab ka kõrwale ajakirjanikkudele

Peremüschlis algas sm. Lan
zuzki kohtuasja arutamine.
Peremõ s ch l i st, 21. märtsil. Eila
algas siin kommunistliku saadiku Lanzuzki
kohtuasja arutamine. Hommikul kell 10
awatakse istang üldisel pönewusel. Sm.Lan

zuzki tuuakse kohtusaali wahi all. Tema
waade on julge. Prokuröör esineb ettepane
kuga, arutada asja kinniste uste taga, sest

protsess on leidnud laialist wastukõla Poo
Kuid waatamata ametlikkude hallikate lamaal ja wäljamaa!. Waatamata protesteeri
vaikimisest, ustakse siiski kindlasti, et Kel mise pääle, otsustab kohus kuulutada is
logg tuli Londonist tagasi kindlate waade tangu kinniseks ja uksed sulguda. Lanzuz
tega S. N. W. Liidu tunnistamise tarwilik-. kile lubatakse walida wälja kolm usaldus
kusest. Kellogg on tunnistamise poolt.
meest, kes saali' jääwad. Lanzuzki walib
saadik Holowatshi, oma naise ja aja
kirjanik Kowalski. Kohtumaja ette kogus
Wähemuste liikumine Prantsus
tuhandeline rahwahulk. Linnas liiguwad
maal.
kõwendatud sõjawäe patrullid. Prokuröör
Prantsusmaa unitaarse tdökonsöderatsiooni
selles küsimuses seletust anda.

(ametühisuste) pabema titwa mõju kaswab

kiirelt. 1922 a. oli tal liikmeid 372.000;
1923 a. 389.000; 1924 a. 475.000
ja käesolewal aastal ligikaudsetel andmetel

ulatab liikmete arw 600.000. Wastukaa
luna wanameelse töökonföderatsiooni pää
nõukogule peab ühendatud konsöderatsioon

energilist wõitlust ühise ametühisusliku lii
kumise hääks.

saarel tundus tugewaid maaaluseid tõukeid.

N ew - A o r g i st, 22. märtsil. Tulekahju
läbi on häwitatud suur osa Palm-Bitsa
linnast Floridas. See juhtus just sel ajal
kui läänepool osariikides läks läbi kohu
taw uragaan ning terwed Tokio linna

Roulance Zosef.

Pariisist, 22. märtsil. Havase agentuur teatab Berliinist saadud
teadetel, et Saksamaa walitsus on otsustanud paluda enese wastuwõtmist
Rahwasteliitu ilma ühegi tingimiseta.

Mausoleumi pääle tõusewad seltsimehed

Kalinin, Jenukidse, Skrõpnik, Tshakaja,
Rudsutak ja teised. Kell 12,10 min.
jõuab kohale L. B. Kamenew. Sm. Je

8. aastakäik

Sewering „iihwardab" oma su
laseid.
Berliinist, 22. märts. Preisi sise
minister Sewering nõuab omas päewakä
sus, mis amaldati Halle politseimeistri

kõrwaldas weel wiis wannutatud eesistujat

juuti. Tänasel kohtuis mugul pidas
Lanzuzki kolmetunni pikuse poliitilise kõne.

Walgekaard lased streigimurdjad.
Konstantinoopolist, 22. märtsil.
Gaasi kompanii tööllsed kuulutasid Kons
tantinoopolis streigi wälja, nõudes töö
palga kõrgendus! 10 protsendi wõrra.
Ettewõtjad wõtsid streikiwate tööliste
asemele Wene walgekaardlased. Meeleawal

dus, mis korraldati streikiwate tööliste
naiste ja laste poolt ettewõtjate majades,
aeti politsei poolt laiali.

Prantsuse saadik tsaristlikul Wenemaal,

praegu Prantsuse võlausaldajate seltsi
esimees, kes neil päewil otsustas, et
Wenemaa wülgneb Prantsusmaale 15
miljardi rubla-

Uurali oblasti 5. nõukogude
kongress
Swerdlowskist teatatakse, et hommi
kune ja õhtune kongressi istang 18.
märtsil pühendati W. S. N. Wabariigi
Rahwusasjade kommissariaadi esimehe
asetäitja Leshawa aruandele S. R.
W. Liidu rahwuwahelisest ja sisemisest
seisukorrast ning keskwalitsuse tegewusest.

Oma neljatunnilises kõnes, mis esile
kutsus kongressi erilist tähelepanu, ise
loomustas sm. Leshawa täielikult Nõu
kogude Liidu poliitilist ja majandussist
seisukorda.

Aruandja puudutas niisama Uurali sei
sukorda, näidates Uurali põllumajanduse,
tööstuse ja teiste majanduste harude
tõusu pääle. Sm. Leshawa tähendas
rahuldusega seepääle, et Uuraal on
pääle raioonidesse jagamist tuntawalt
kaswanud poliitilisel ja kultuuriliselt.
Sm. * Leshawa kõne wöeti kongressi
saadikute poolt Hääkskiiduga wastu,
eriliselt parteitute ja tööliste poolt.
Tormiliste kiiduawaldustega wõttis
wastu kongress sm. Leshawa teadaande,
et walitsus otsustas Uurali talupoegade
seemneta enu maha kustutada 350 tuhat
puuda.

Niisama palawalt wõetakse wastu
walitsuse lubamine materjaalselt toetada
Uurali oblasti täidesaatwa komitee
plaani Uurali oblasti külwipinna laien
damiseks 15 protsendi wõrra.
Tööwiljakuse kasw.

Raditjh: asi.
Miinist, 22. märtsil. Sagrebi prolu
röör seadis süüdistusakti Raditshi kohta
kokku. Teda ja teisi ta partei liikmeid süü
distatakse riigi äraandmises, läbikäimises
Talupoegade Internatsionaaliga, kihutus
töös sõjawägedes, tema kõrguse teotami
ses ja läbikäimises Makedoonia rewolut

Talify linn põlenud.
Pekingist, 22. märtsil. Maawärise
mine ja ühenduses sellega lahtipuhkenud
hirmus tulekahju häwitas terwe Talist)
linna. Elanikkude arw linnas oli 80.000

kutsub paberitöölisteametiühisuse keskkomitee.

sionääridega.

Ei tohi töölt körwaldada.
Töökommissariaat seletas, et tööbörse
ei tohi töölt kõrwaldada aineliselt rahul
datud töölisi ja teenijaid, neid ümberwa

Jekaterinoslaami raiooni komitee täis
kogu märkis ära Dneprowski tehase
suuri saawutusi tööwiljakuse, tõstmises ja
walmistuse kulude alandamises waala
wata, et tehas ei töötanud täies ulatuses.
Ühe töölise keskmine walmistus, mis
aasta esimesel weerandil tegi 173 puuda
ja weebruarikuul 213 puuda Sordi
raua walmistushindJ oli oktoobrikuul—
-2 rbl. 15 kop., nüüd aga i rubla
84 ,kop. Täiskogu tähelepannes kõiki
seda otsustas keskkoha poole pöörata
ettepanekuga, et Dneprowski tehas pan
nakse käima täiel mõõdul.
Niisama märgiti suuri saawutusi Sa
poroshski tehastes «Kommunaaris", mis
walmistawad põllumajanduse masinaid
ja tööriistu. Tehas mahendas praki
protsenti 13 prots. kuni 8 prots. pääle.
Uhe töölise walmistus kaswas kolmest
kuni 9 puudani. Walmissaaduste oma

inimest.

hetades töötatöölistega.

hind wähenes kahekordselt.

jaod on tuleleekides.

50 kaewandusetöölise hukka
saamwe.
New - A or g i st, 22. märtsil. Fermon
dis (Ida-Virginia) said kaewandusts plahMatuse läbi surma 50 töölise ümber. PlahMatus oli nii tugew, et ta põrutus oli
kolme penikoorma kaugusel tunda.

Ruuge asjus (keda wabasrati ametist pääle

weresauna, mida nimetatud linnas toime
pandi), et kõik politseiwalitsused peatsid
kinni määrustest awalikkude
koosolekute kaitsmise kohta ja ähwardab
politseid nende mittetäitmise puhul kar

Timukad eksisid.
Tall i n n a st, 23. märtsil. Suurt
kisa tõstsid Eestimaa ajalehed selle üle, et

Leningradi ajalehtedes ilmus sm. Anwelti
allkirjaga kirjatükk, keda siin loeti surnute
hulka.

mide abinõude tarwitusele wõtmisega.

Wähjahaiguse pisielula (mikrobi)
ülesleidmine.
Londonist, 22. märts. Arst Lous
Sambon leidis üles pisieluta, mis on
wähjahaiguse tekitajaks.

Teated Nõukogude Liidust.
Jnseneeride ja tehnikerite kongress.
Teisipäewal omatakse üleliiduline inse
neride ja Lehnikeride kongress, mida kokku
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Vahwuswahelise seisukorra ja kompar
teide ülsannete kohta.
Rea nähtustest, millel otsustav tähtsus
on rahvusvahelise seisukorra alal, tuleb
ära märkida järgmisi põhifakte:
1) Kahtlemata, et kapitaalil on korda
läinud välja ronida päälesõjaaegsest ra
bast. Waluuta kindlustamine rea kapita
listlikkudes riikides, maailma kaubanduse
kasvamine ja walmisruse laiendamine ük
sikutes riikides ja kapitaali, eriti IngliseAmeerika, juurdumine Euroopa ja Aasia
riikides kõik see kõneleb kapitaali
tustöö" edust.

Nagu teada sünnib see „töö" eesotsas
Jnglise-Ameerika bloki poolt. Selle töö
tähtsamaks tagajärjeks võib pidada nõn
danimetatud Saksamaa ..dauestseerimist"
ja üleminek sõjaliste interventsiooni me
kootidest ja rahaliste interventsiooni me
toolidele. Saksamaa rahanduslikult orjas
tamise metoodidele.

2) Kahtlemata on ka, et Euroopa ja
Saksamaa keskkohas on lõppenud rewolut

sioonilise tõusu aeg, kui liikumine keeb ja
mäkke üles läheb, keedes üle äärte ning
partei hüüdsõnad liikumisest maha jää
wad, kui hulgad murravad legaalsuse raa
mid, tormi jooksevad vana korra pääle,
omavoliliselt luues uusi õigusi see
ajajärk on Saksamaal juba taha jäänud.
Tormijooksmise ajajärgust on tööliste lii
kumine Saksamaal jõudnud proletaarse
väe wormeerimise ja õpetamise ajajärku
kommunistliku lipu alla. Waewalt on tar
vis tõendada, et sellel tingimusel ei või
olla suuremat tähtsust. Seda suurema
kindlusega tuleb seda selleks ütelda, et kii
remini orienteerida uues olukorras ja alus
tada tööd revolutsiooni ettevalmistamiseks

uut viisi.
Sarnased on faktid, milledel jaatav
tähtsus on kodanlusele, sest nad kõnelevad

kapitaali jõust ja edust käesoleval silma
pilgul.
Nende faktide kõrval on olemas weel
terwe rida teisi fakte, milledel eitav
tähtsus on kapimalile.
1) Kahtlemata, et kapitalismi kõwene
mise kõrval sünnib vastolude kasvamine
kapitalistlikkude gruppide vahel, sünnib jõu

kasvamine, mis nõrgendab kapitalismi.
Wõitlus Inglismaa ja Ameerika vahel
nafta, Kanaada turgude pärast jne., võit
lus Jnglise-Ameerika bloki ja Jaapani va
hel Ida turgude pärast, wõitlus Inglis
maa ja Prantsusmaa vahel ülevõimu pä
rast Euroopas; lõpuks wõitlus orjastatud
Saksamaa ja valitseva Ameerika vahel
need on üldiselt teada olevad faktid, mis
sellest kõnelevad, et kapitaali edu ei ole
mitte kindel, et kapitalismi tervendamise
.protsess" peitub eneses tema seesmise nõr
kuse ja lagunemise eeltingimusi.

2) Rahwuslik-wabastuslik liikumise tas
vamme ja kõwenemine Indias, Hiinamaal,
Egüptuses, Jndo-Hiinas, Põhja-Aafrikas
jne. lõhub kapitalismi seljatagust. Kui
imperialismi „terwenemine" nõub mõju
konna laienemist asumaades ja rippuvates

riikides, kuid nende riikide wõitlus impe
rialismi wastu kahtlemata kõweneb, siis
on selge, et imperialismi edud sellel alal
ei või kindlad olla.
3) Wõitlus ametiühisuste liikumise üht
lustamise eest Euroopas ja Amsterdami
ühenduse kriis. Inglise ametiühisuste võit
lus ametiühisusliku liikumise ühtlustamise
eest, selle võitluse toetamine nõukogude
ametiühisuste poolt, ametiühisusliku liiku
mise ühtlustamise võitluse muutumine
Amsterdami wasturewolutsiooniliste lat
wate vastaliseks võitluseks (Udeheft, Sas
senbach, Jouaux jne.), kes ametiühisuste
lõhkumise liini juhivad kõik need on
faktid, mis selle eest jutustavad, et Ams
terdami ühendus sügavat kriisi üle elab.
Kuid mis tähendab Amsterdami kriis?
See on kodanluse võimu kindlusetus, sest
Amsterdami ametiühisuslik bürokraatia on
selle võimu osa ja tugi.
4) Rõuk. liidu majanduslik kasv. Kaht
lemata, et kodanlikkude suletarkade lootu
sed, et nõukogud jõuetud on tööstuse ja
luleseadmiseks, varisesid täielikult kokku.
Kahtlemata, et viimase kahe aasta jook
sul pääle interventsiooni ja blokaadi on
Nõukogude Liit kasvanud ja kõvenenud;
kahtlemata, et tööliste materjaalne ja kul
tuuraline seisukord selle lühikese aja wäl
tel põhjalikult paranenud on; kahtlemata,
et see edenemine ka edaspidi kestma saab.

Ja neil tingimustel on nüüd otsustav
tähtsus kapitalistlikkude riikide töölistehul
kade rewolutsioniseerimiseks. Mina usun,
et Lääne töölised ei ole weel kunagi We
nemaast nii huvitatud olnud, kui praegu.
Miks? Seepärast, et nendeni jõuavad kuu
tujutud nõukogude tööliste uuest elu-olust

meeles pidades, et see on kindlamaks abi
nõuks töölisteklasfi miljonilist hulkasid wal
lata. Sest ei saa vallata proletariaadi
miljonilist hulkasid, kui ei valda ametühi
susi, ei tööta nendes ja ei võida sääl töö
liste hulkade usaldust kuu kuu ja aasta
aasta järele. Ilma selleta ei ole mõttel
dagi proletariaadi diktatuuri pääle.

4) Välja selgitada töölisteklasfile konk
reetsed vormid ja lähenemise võimalused
wäiketalupidajatele, kes on allasurutud ko
danliku riigi bürokraatilise masina ja kõik-

olukorra paranemise poole, kuid mitte hal
wenemise poole, nagu see on kapitalistlik
kudes riikides, saavad nad siis aru, et
aeg on ka neil, Lääne töölistel, oma ko
dus töölisteriiki maksma panna. Waat
mille pärast ainult Nõukogude riigi ole
masolu on kapitalismile surma hädaohuks.

Waat, mille pärast ei või otsustatud saada
mingisugused kapitalismi edud, kuni ole
mas ja areneb nõukogude riik.

Sarnased on faktid, milledel eitav
tähtsus on kodanlusele ja nad kõnelevad
revolutsioonilise liikumise edu haruldasest
jõust lähemas tulevikus.

Nende üksteise wastu käivate püüete—
eitavate ja jaatavate kujutavad prae
guse rahvusvahelise seisukorra põhja ja
sisu.

Selles vastolude võitluses kasvas wäl
ja, õitses ära n. n. patsifism, ilma et ene
sest oleks teinud „ajajärku" ega „perioodi".

Ta ei õigustanud ei wasturewolutsionää
ride kartusi ega kokkuleplaste lootusi. Sel
les võitluses hukkusid ka Poincare ja
Hughesi, Mac Donaldi ja Herrioti „ kuulnimed.

Missugused püüded siis neist võidu
saavad, kas eitavad või jäädavad?
Ei ole mingit kahtlust, et ajajooksul
peavad võitma eitavad, revolutsioonile
soodsad püüdesihid, sest imperialism ei ole

võimas lahendama teda hävitavaid vast
olusid. Tema suudab ainult ajutiselt ars
tida neid, et nad peituksid ja pärast uue
jõuga ilmsile kerkiks. Kuid samuti kindel
on ka see, et praegusel silmapilgul võtavad

ülekaalu jaatavad, kapitalismile soodsad
püüdesihid.

Selles seisab praeguse rahvusvahelise
olukorra iseäraldus. Selle tagajärjeks on
meil Euroopas ja Ameerikas vaikuse aja
järk, mida .rikub" rahwuslik-rewolutfiooni
line liikumine asumaades ja .tumestab"
edeneva ja tugevneva Nõukogude Liidu
olemasolu.

Kodanlusele tähendab see puhkust, suu
rendatud kapitaali juuresoetust, edaspidist
rikkanemist, surve kõvendamist Nõukogude

Liidu vastu, kõigi wasturewolutsiooniliste
jõudude koondamist Jnglise-Ameerika kapi
taali ümber.
Proletariaadile kapitalistlikkudes maades

tähendab see jõudude kogumise ajajärgu
algust, proletaarse sõjaväe wormeerimise ja

õpetuse ajajärku, mis sünnib survete ja
.vabaduste" süsteemide vaheldamise all.
Asumaadele tähendab see võitluse kõwe
ncmist rahvusliku ikke ja kurnamise vastu,

kõwendud võitlust imperialismist vabane
miseks.

Nõukogude Liidule tähendab see kõigi
jõudude pinguldus} tööstuse edaspidiseks
arendamiseks, maa kaitsesuute kõvendamist,
kõigi maade revolutsiooniliste jõudude koon
damist kapitaali wastu.

Sellest olenevad siis kommunistlikkude
parteide ülesanded:

1) Kasutada kuni põhjani kõik vastolud
kodanluse laagris tema jõudude lagunemiseks

ja nõrgendamiseks ning proletariaadi seisu
korra kõvendamiseks.

2) Välja selgitada eesrinnas sammuvate
maade töölisteklasfile konkreetsed vormid ja
lähenemise võimalused asumaade ja alluvate
maade rahwuslikule-rewolutfioonilisele liiku
misele, et igakülgselt toetada seda liikumist
ühise vaenlase, imperialismi, vastu.

3) Kanda edafi ja viia kuni lõpuni
võitlust ühise ametühisusliku liikumise eest.

5) Toetada nõukogudewõimu ja nurja
ajada imperialistide interwentfioonilised se
pitsused Nõukogude Liidu vastu, meeles
pidades, et Nõukogude Liit on toeks kõigi
maade revolutsioonilisele liikumisele, et
Nõukogude Liidu kaitsemine ja kõvendamine

tähendab töölisteklasfi võidu kõvendamist
ja kiirendamist maailma kodanluse üle.

ttominterni taidesaatwa komitee täis
kogu istangult.

kuuga.

tööstuse edenemises on sammuks tööliste

läheb proletariaadi diktatuurile.

G. Sinomew

nõukogude riigis, mida nimetatakse Nõu
kogude Liiduks, ja nad tahaksid häälmee
lel neid kuulujutte isiklikult järele uurida.
See tõeolu, et kümned ja sajad töölised,
ilma poliitiliste vaadete pääle waatamata
Euroopast Wenemaale sõidavad ja läbi
kobavad iga nurgakese see fakt kõne
leb kahtlemata sellest, et huvi Wenemaa
wastu Lääne tööliste hulkades kasvab iga
Kahtlemata, et Wenemaad vaatama
rändamine suureneb. Ja kui nad selgusele
jõuavad selles, et iga samm Wenemaa

võimsate trustide rööwhindade läbi, meeles

pidades, et võitlus väikse talupidaja eest
on järjekordseks ülesandeks parteile. k:s

Km. Sinomjewi köne.
Seltsimehed! Kuulutan Kominterni laien
datud täiskogu istangu avatuks. Lubage
mulle öelda enne kui töö juure läheme
sissejuhatuseks mõni sõna.

Kõige esmalt pean teatama teile surma
sõnumit, sest eila kaotasime oma parema
seltsimehe sm. Narimanowi, kes oli S. N.
W. Liidu üheks esimeseks kesktäidesaatwa
komitee esimeheks.

Sm. Narimanow võitles 25 aastat
töölisklassi hääks, ta oli kirjanikuks, orga
nisaatoriks, parteiliseks juhiks. Ta võttis
aktiivselt osa Ida rahvaste kongressist
Bakus 1920 aastal. Just see kongress
jättis järele unustamata jälje edaspidises
Ida rahvaste arenemises.
Narimanow ja Sun JatSen
Sm. Narimanow oli üheks silmapaist
wamaks kujuks, kes tuli leninismi juure
säält, kust töölisteliikumine on nõrgalt
arenenud s. jo. Idast. Wõrreldes sm.
Narimanowi teise kujuga, Sun-Jat-Seniga,
kes ei olnud kommunistiks, kuid kes oli
aga revolutsioonilise proletariaadi truuks
liitlaseks. Sarnased kujud kui Narimanow
ja Sun-Jat-Sen iseloomustavad praegusel
proletaarlise revolutsiooni ajajärgul seda,
kuidas maailma proletariaadi määratud
tagawarawäed Ida rahvad wälja
eraldavad endi hulgast leninlasi ja mark
siste ning suuri rahvajuhte, kes oma otse
koheseks ülesandeks seavad liidu proletaar
lise revolutsiooniga.

Kodanlus tungib Pääle tööliS
klass kaitsebSelle aja jooksul, mis möödunud 5. kong

ressist, ei saa alla kriipsutada edu
samme, kuid võime ülestähendada mitu
tuntavat väljaastumist kodusõja ja klassi
võitluse alal. Waatamata seepääle, et olu
kord mõnes riigis ei väljenda sarnast re
wolutsiooni puhangut, kui näituseks 1923
a. Saksamaal, võime siiski öelda, et pal
judes maades puhus värske tuul. Seda
näitavad meile seltsimeeste ülewalpidami
sed kohtuprotsessides ja vangimajades.

Tuhanded reatöölised Saksamaal pea
wad end üleval kohtuprotsessides kange
laselikult. Seda võime märgata ka Poola
maal, kus sm. Lanzuzki eila asus kohtu
pinki ning tuhanded töölised täidavad
vangimajasid. Poola kodanlus ja sotsiaal
demokraadid tarvitavad juba sarnaseid
abinõusid, kui tööliste kihwtitamine kihv
tiste gaasidega. Teie teate seltsimehed,
milliseid suuri kaotusi on pidanud kanna
tama Bulgaaria partei, kus hävitatakse
kehaliselt terwe kiht töörahva juhte. Meie
näeme Rumeenias kuni surmani piinatud
seltsimehi, kes 30 päeva ja rohkem välja
kannatasid näljastreigi. Teie teate Eesti
maa sündmusi, millest nagu ma loodan
laiendatud istang kuulab täielikku aruan
net. Teie teate, kuidas sääl Kominterni
asja eest kangelaselikult võitles võrdlemisi
mittesuur rühm.

Saksamaal algas uus streigiliikumine,
raudteelaste liikumine. Skandinaavia rii
kides näeme tervet seeriat klassivõitlust,
millede hulgas mõned kaunis suure ula.
tusega. Kodanlus tungib pääle, töölisklass
kaitseb.

Hulgalised meeleawaldused kogu
ilmaS.
Weel peame tähendama terwe rea mee
leawalduste pääle. mida meie parteid kor-

raldasid viimastel kuudel ja nädalatel,
näituseks meeleavaldus Pariisis, Jaures'i
põrmu kohaletoomise aegu Panteoni.
Igatahes ei olnud veel see meeleaval
dus revolutsiooni alguseks, nii kui seda
mõned selsimehed arvavad, kuid igatahes
on see meeleäwaldus suureks saavutuseks
uulitsa võitmisel Prantsusmaa kompartei
poolt.

Niisama tuleb allakriipsutata hiljuti
meie vennaliku partei poolt organiseeritud
meeleavaldusi Tsehi-Slowaakias, Praagas,
Klandes ja teistes linnades. Need meele
avaldused näitavad, et Tshehi-Slowaakia
töölisklass asub varsti võitlusele meie
partei lipu all.
Lõpuks ei saa tähendamata- jätta suuri
leninistlikke meeleavaldusi kogu ilmas,
hulgalisi poliitilisi meeleavaldusi Berliinis,
nende seas ka Halle veresauna puhul toi
metatud meeleavaldused. Nendel uulitsa
meeleavaldustel on suur tähtsus. Nad
näitavad meile, et kommunistlikud parteid
asusid võitlusele uulitsa eest.

Neli tähtsamat küsimust
Teil, seltsimehed, on igatahes teada meie

tänase laiendatud täiskogu istangu päeva
kord. Meie täiskogu peab asjalikult läbi
arutama Kominterni ees seisvaid küsi
musi. Nendest neli tähtsamat: parteide
enamlustamine, ametühisuste ühtlusest,
talupoegade küsimus, waielus W. K. P.
Pääle selle seisavad päevakorras rida
vähemaid küsimusi, mis puudutavad kuigi
wormaalselt ainult üksikuid sektsioone, kuid

puudutavad ka kogu Kominterni. Sääl on
Tshehi- Slowaakia küsimus
Kogu ilma kodanlus ja sotsiaaldemokraa
tia rõõmustas mõttes, et meie TshehiSlowaakia partei laguneb. Kuid nad rõö
mustavad liiga vara. Raskused selles
küsimuses on, kuid siiski ei või siin lõhest
juttugi olla. Meil tuleb istangul läbiarn
tada weel mõnesugused

uued nähtused ilmapoliitikas
Meie läheneme neile leninistlikult, ilma
ilustusteta, otsekoheselt ja vaatame tõele
otsekohe näkku. Meie jääme edasi enam
lasteks, revolutsionäärideks igasugustes
tingimistes. Mida keerulisem meie olukord,
seda kindlamalt, suurema ühtmeelega lä
heme edasi enamlustamise teel.

Ma usun seltsimehed, mul ei pruugi
korrata, et meie tööd, nii kui varemaltki
lähevad edasi kindlas leninistlikus vai
mus. Elagu Kommunistlik Internatsionaal
(marulised kiiduavaldused).

Aruanded kohtadelt.
Selle järele antakse sõna Eestimaa üles
astumise juhtijale sm. Anwe l i i l e,j
keda wastu võetakse marulistel kiidu
avalduste!.

Sm. Anwelt kirjeldab neid tingimisi,
mis valitsesid enne Tallinna tundmusi.
„Eestimaa töörahvas" kõneleb sm. An
welt, „ kaotas lahingus, kuid, vaatamata
kuulmata terrori pääle, jatkab tema klassi
võitlust".
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Tubli näitejuht (!)
(Pärnamäe asundus, Trotski kreisis, Lenin

Eestlased S. R. W. Ltidas.

gradi kub.)

Haridus tõstab majandust.
(Mendusi vallas, Trotski kr.. Leningradi
kuberm.).

Meil avati põllumajanduslikud kursu
sed. Esialgu vaatasid talupojad nende
pääle kui kasuta asja pääle.
Pääle esimeste loengute muutus järsult
talupoegade vaade. Nüüd ütlevad nad:
..Haridus tõstab meie majanduslikku sei
fukorda".

Hariduse tähtsusest arusaades, avalda
sid mitmed talupojad soovi, ehitada sar
naseid klubi ruume, kus võiks laialist tööd
teha. X—ip.
Ilmaaegu tülitawad- - (Buqri asund.. Trotski kr., Leningr. kub.).
Meie kooliõpetaja Tuur ei võta kul
wurhariduslikust tööst osa. Nüüd kihutas
ta hariduse ringid kooliruumidest välja.
Nüüd on Tuuril rahulik magada, ei
tülita keegi...
Takjas.
Arusaamine kaswab
(Bugri-Limani asundus, Novgorodi
kuberm.).

Meie asunduse ühiskondlik elu liikus
suruud punktilt. Asutati „Ajalehe sõprade
ring" ja .Rahvusvahelise revolutsiooniVõitlejate ühisuse" ring.

On olnud ka naisterahvaste koosolek.
Et asi uus, polnud ka osavõtt suur. Loo
dame, et naisterahvad hakkavad endid

Agaralt alustasid meie noored kultuur
põllul tegevust. Asutati Eesti ja Wene
näiteringid. Eestlaste ringi juhatuse wõt
tis oma pääle kod. R. Suuk. Käidi mit

ningradi eeskujul telefoni aparaadid. Üldse
seatakse neid ringkonnas 54 kohas.

mõnest asundustest teateid, et sääl ja sääl

duse ja „Edafi" hääks kulutada. Seda sai
ka kod. Suuk kuulda ja ütles näiteringi
juhatamisest ära. Noortel ei jäänud muud
üle, kui Wene näiteringiga ühineda ja pä
rast paari harjutust astusid „Saaritsa"

310.000 rubla raudtee ehitamiseks
Oktoobriraudtee valitsus sai keskkohast
310.000 rubla ühendava raudteeharu ehi
tamise pääle Sestroretsk—Kurort Belo

hooneid maha põlenud, põhjus kuri

rahvamajas eduga üles.

A. L i l l o.
Wäärnähtustest asundusis.
Möödunud aasta lõpul ilmus „Edasis"

Lombak-Jaan.

tahtlik süütamine jne.
Wõib otsekohe öelda, et on viimne lollus

isikliku wihe ja pahanduste pärast teisel
hooneid hakata põletama.
Kui sul teistega midagi õiendada on, siis

otsi abi seaduslikul teel, kuid jäta hooned
puutumata. Sest hooneid põletades ei tee
sa üksi oma vihamehele kahju, vaid kogu
riigile. Mida rohkem kehvi ja vaeseid
riigis, seda kehvem ja vaesem ka riik.
Suurem osa talupoegi elavad ju nüüdki
äärmuses kehvuses. Kui neil hooned ka
veel kuritahtlikult põletatakse, sattuvad
mitmed perekonnad päris wäljapääsemata

seisukorda, sest uusi hooneid ei suudeta
üürikese ajaga jälle ehitada.

Need on viimased argpüksid ja inimsoo
jätised, kes nii „ ümber nurga susides" ja
seljataga salaja isiklikku viha lahutavad.
Täismehed juba nii ei toimeta. Peetagu
seda meeles. Asunik.

Töö edeneks rohkem, kui oleks olema
noorte kollektiiw(Saaritsa asundus, Oudowa kreisis, Lenin
gradi kub.)

Asunduses on punane nurk, millest noo
r«d aktiivselt osa võtavad ning töö läheb
päris kenasti. Töö edeneks igatahes roh
kem, kui oleks olema noorte kollektiiv ja
pioneeride rühm. Mõni aeg tagasi, kui
keegi seltsimees siin käis haridustöö laienda

mise asjus, siis jõuti ühisele otsusele, et
asutada ka W. L. K. N Ü. kollektiiv. Sisse
aswda soovijaid leidub. A. W.
Ühelmeelel tööle.
(Petrove Eesti asundus, Novgorodi kub.)
Noored peaksid rohkem koonduma klubi

töö ümber, sest see on koht, kus teile hari
dust antakse. Jätke õõrumised ja pilkami
sed, mis teie eneste wahel valitsevad. Nii
kaugele ei jõua. Palju parema meelega
näekfid vanemad inimesed, kui teie sõbrali
kult läbi saaksite, sõbralikult käsikäes tööta

des uue elu loomisel. Wana.

veergudelt teie seisukorda loeme?

Meie omaltpoolt sooviksime, et teie
tõsisemalt asja pääle vaataksite ja meiega
sidet peaksite, teatades meile endi puudu
seid, siis ehk võime teid aidata. Ärksamad,

kiskuge omad seltsimehed viinaklaasist
välja. Kui see aga võimata las
upuvad. Nõrkade osa on hukkuda, tugeNate võidelda ja võita. Koondage
endi ridu. Puhastage neid kõlbmatust ja

Kiriku jutlusel olid eidekesed ja
taadikesed. -.
(Welikije-Lukist, Pihkva kub.).
Mõni aeg tagasi peeti siin koolilaste
poolt maksuta pidu-õhtut, millele kaasa ai
ta sid ka Eesti klubi tegelased. Kõneaineks

oli: „Kuidas arenes usk". Õhtu oli päris
lõbus, sest osavõtjaid, niihästi noori kui
ka vanu oli kaunis rohkesti. Huvitav on
tähendada, et samal päeval oli kirikus
jutlus, millest osa võtsid ainult üksikud
eidekesed ja taadikesed. See näitab, et
pastor võiks kiriku uksed kinni panna, kui
et muidu tühjas ruumis külmetada.
W õ õ r a s.
Puudub lugemistuba
(Solkino asundus, Oudowa kreis, Lenin
gradi kub.).

rahwapimestajad, taevapasunad, nende

Käesoleva talve jooksul kanti ette kolm
näitemängu ja mõned ajakohased näite

nimed ja tegevust „ Edasi le" teatades.

mängud, ning tööga on. niikaugele jõutud,

kõhklevast elemendist. Naelutage häbiposti

Selleks julgust ja jõudu.
Leningradis õppivate Sulevi noorte
nimel G. O r g u s s a r.
Seinaleht ei ilmu ega ilmu.
(Masnikowa asundus. Luuga kr., Lenin
gradi kub.).

Masnikowa noored kavatsesid juba
ammu, s. o. mineval aastal seinalehte
välja anda, kuid veel tänini pole ühtegi
numbrit ilmunud. Igal kuul lubatakse
ikka väljaanda, kuid seinaleht ei ilmu ega
ilmu.

Noored, kuhu on teie lauluring jäänud,
mis ennemalt töötas? Kuhu jäi kawatse
taw looduseteaduse ring? Kõik nad ma
gawad sügavat talweund. Ainult näite
ring elab alles. Ärataja.

Telefoni ühendus külaga.
Sideringkond seab sisse oblasti raud
teejaamades ja aurulaevade peatuskohta
del, mis telefoni ühenduse läheduses, Le

med korrad harjutamas ning kavatseti näite
mängust sissetulevat raha eestikeelse kirjan

tundma täieõiguslise ühiskonna liikmena.

Noorte elu.
Le»L»sraö.
Julgust ja jSudu.
„Edasi" veergudel tuletatakse meele
Sulevi noortele, kes Leningradis õpivad,
et nad sidet peaksid ja toetaksid kohapääl
set ringi, kes kiratsevat ja kiiret abi va
javat.
Sulevi noored, külas! Kuidas saab
teiega sidet pidada, kui teie meie kirjade
pääle ei vasta! Kui meie alles „Edasi"

Leningradi teated.

et ruume on vaja juure ehitada. Eestkätt
aga lugemistuba. Naispäew möödus ra
huloldawalt. Kooli eestseisus lõpetas pidu
õigel ajal. Piduline.
Ka fiin ärkawad noored tegewusele(Koidula asund., Kaluuga kubermangus).

Meie asunduses ärkavad niisama noo
red tegevusele hariduse poole. Tööd ras
kendab vastavate ruumide puudus, ei ole
klubi ei koolimaja. Koolimaja muretsemine
on praegu päevakorral, suurem hulk asu
nikkudest on aga passiivsed selle vastu.
Ka on kooperatiivi asutamine päevakorral,
loodetavasti hakkab varsti tööle. Selleks
hääd edu. K o i d u l a n e.

Uioneeride elu olu.
Dno Eesti kooli Pioneeride rühma
ülewaade.
Meil siin Dno koolis on 30 õpilasi,
nendest pioneeride rühmas 23 last. Wii
mastest on kolm noorte ühingus. Pionee
ride koosolekuid peame kaks korda nädalas.

Lapsed on pioneeride tööst väga huvita
tud, .sest sääl kõneldakse kõigest ilma elust

ja tehakse spordi harjutusi. Meil on ka
pioneeride seinaleht. Soovitame ka kõigile
teistele lastele asuda pioneeride rühma
liikmeteks. Meie oleme ju tulevane vahe
tus noorte ühingule, ning peame selleks
õppima, et sinna aswda teadlikult.
Dno Eesti kooli pioneeride
rühma kirjasaatja E. S õ g e l.

ostrowi wahel.
Ühendava raudteeharu

raudtee valitsus viibimata, et liikumist
Leningrad—Beloostrow—Kurort— Sestro
retsk— Leningrad ja tagasi avada ning
sellega suurendades suvituskohtadele sõite

neil liinidel.

Poliitemigrautide maja awamine.
Laupäeval avati Mopri kubermangu
komitee poolt pidulikult esimene PõhjaLääne oblastis poliitemigrantide maja.
Sm. Gordon tähendas koosolekut ava
des, et alles hiljuti oli Wenemaa maaks,
millest põgenesid poliitemigrandid, kuid
nüüd on ta maaks, mis annab vennalikku
toetust ja vastuvõtmist kõigile kommunis
tidele ja revolutsionääridele, keda kodu
maal ähvardavad valge terror, karistu
sed, wungtkojad ja piinamised.
Pidulikule avamisele ilmusid Leningradis

asuvad poliitemigrandid ja rahvuswähe
muste sektsioonide esitajad.

Tervitustega astusid üles seltsimehed
Soome, Saksa, Poola, Eesti ja Ungari
komparteide poolt. Kõnelejad kriipsutasid
alla, et poliitemigrantide maja on selleks
kobaks, kust wäljatöõtatakse ja wäljatao
tttfsc sõjariistu eelseisvateks võitlusteks.

K onserwitehaste käimapanek
Murmani raudtee kalade ümbertöötuse
ettevõtete valitsus pani käima konservi
tehased, mille keskmine tööviljakus on
8000 konservikarpi päevas. Tehaseid
seati sisse Kandalakschis ja Leningradis.

Wärske kala Inglismaale.
Oblasti väliskaubanduse osakond andis
luba riigi kalandustrustile väljavedava
Murmanski sadama kaudu Inglismaale
3500 puuda värsket kala.
Külasse Iö.OOO arssinat riidekaupe
Põhja-Lääne oblasti agentuur „Swjasj"
saatis oblasti külakooperatiiwidele posti
kaudu 10 tuhat arssinat mitmesuguseid
riidekaupu.

Praktika paal õppuse süwendamine
Leningradi kõrgemad koolid, esinesid
pääkutsehariduse valitsuses teadaannetega,

I« dast 1- mai nimelisest rühmast. 37
Eesti lastemaja juures, Leningr

võimaldada üliõpilastele suveks praktika

Kui meie rühma organiseeriti, siis oma
esimestes sammudes tegi ta palju vigu.
Pandi suurt rõhku laulu ja marssimise
pääle, kuid kõige tähtsam, poliitiline kas
watus jäi kõrvale. Warsti nähti aga see
suur viga ära ning nüüd peetakse lüli
ülevaatusel ajalehe lugemisi ja muid ko

Üldse lähevad läbi suvist praktikat
19.330 Leningradi üliõpilast, mitmesugus
tes vabariigi ettevõtetes ja asutustus.
Nende seas on 11.000 kõrgemate tehnika
koolide õpilast, sotsiaal-majanduslik

hase sisuga jutuvestmist. Kuid ka sellest on
wähe. 15. märtsil ärapeetud nõukogu koos
olekul otsustati pioneeride töö siduda ümb

ruskonna tööga. Seda teeme järgmiselt:
mingisugune lüli pannakse teatud asutuse

juure, kus ta peab sellega sidet looma ja
kus vaja sääl vanemaid seltsimehi ka ai
tama. Kasu saavad pioneerid sellest, et
tutwunedes ühiskondlise eluga, säält koge

must omandades, kasvame varakult wah
wateks uue elu organisaatoriteks Seni
määrati katsena sidet pidama neli lüli:
Esimene E. T. Ülikooli raamatukogu, teine
E. T. Ülikooli noorte kollektiivi, kolmas
N. sõjakooli ja neljas kolmandasse riigi

pääle sõita.

kudest kõrgematest koolidest üle 1500 arsti

teaduse üliõpilast, üle 1000 põllumajan
duse üliõpilast jne.

Pedagoogiliste õpeasutuste üliõpilased
saiwad kogu talve jooksul töötades rahva
hariduse asutustes kaunis suurt praktikat
ja seepärast on nende kohtade nõudmise
arv väike suve praktika järele ning ula
tab veidi üle 500 koha.
Arstiteaduse kõrgemates koolides suvisele

praktikale saadetakse 3., 4. ja 5. kursuste
kuulajad Teiste erialadega kõrgematest
koolidest saadetakse suve praktikale ka 2.
ja 3. kursuste kuulajad.
1. kursuse kuulajad praktiseerivad kooli

Kas ott lubatud sarnased kombed
(Kuermo asund., Trotsn kreis, Lemn
grabi kub.).
Mõni aeg tagasi sõitsin Kikerino jaama.
Platwormi pääl oli hulk nelja-wiieteist

flootit ühingu tööst wöetakse ela
walt osa(Karawai asundus, Oudowa kreisis, Lenin

kümne aastaseid poisikesi, kes Wene keeles

Korraldatakse piduõhtuid õige edukalt. Räs
kust sünnitab näitekirjanduse puudus, kuid

töö hästi läheb, määrame ka teised lülid

nüüd loodame ka sellest üle Noorte

Neil päevil korraldame väljasõidu
maale, Kikeerino, sidet looma linna ja
külalaste wahel. Niisama oleme seni osa
võtnud igasugusest hoogtööst. Wiimase
hoogtöö ajal naispäewal käisime külaskäi
gul Peterburi-Wiiburipoole Eesti tööliste

kogu orsustas abi anda Rootsi töölistele,
kes wabrikantide lokauti järeldusel jäid

Siit näeme, et pioneeride töö läheb ikka
õigetesse raamidesse ja mida kiiremini see

gutud summad saadetakse Ulewenemaalise
ametühisuse kesknõukogu ja ametühisuse Jn

w <r ist: t„:» o

mandusid ja möödaminejatele näkku naer
sid. Nagu pärast kuulsil, olid need Ki
keriuo kooliõpilased. Koolijuhaws, kas on
lubatud sarnased kombed ja wäljaastu
mised? Teravsilm.
UuuStawad kohused.
(Nurmekunde asundus. Trotski kub.).
Tihtipääle unustawad kohalise Kono
kowa küla noorteringi liikmed omad ko
hustused. Wöetakse wahel tipsu ja siis
tullakse tantsuõhtule. Nii tantsitakse joob
nud püüdega, poole ööni. Aeg oleks meie
noortel sellest pahest lahkuda.

K i«.

gr»di kub.)

Siin tegutsevad noored pisitasa edasi.

ühingu tööst wöetakse elawalt osa, kuid puu

dub wastaw juhataja, kes rohkem noori
suudaks huvitada ja kaasa tõmmata. Wähe

on üksi sellest, kui ainult sm. Umblia käib
kreisist meil harva koosolekutel. Hää oleks,
kui meie keskel oleks vanem seltsimees, kes
seda tööd järjekindlalt juhiks.

litograafiasse, kes meie hoolelandja. Kui see
kuhugile asutuse juure.

klubis.

Jaanuarikuu! ilmus välja seinaleht „Pu
naue kündja", kuid see rebiti maha. Uus
ilmus asemele ja nüüd ajab ta jällegi va

sünnib, seda kindlamalt, raudsemalt ja
klassiteadlikumalt wõiwad nad vanemaid

gufid harimata söödil.

seltsimehi wahetada.

Uks seltsiliige.

Lülis „Noor ehitaja".

oma kabinettides ja laboratooriumides. Neid
ettevõtetesse ei saadeta.

Leningradi tööliste abi Rootsi
töölistele.
Leningradi kubermangu ametühisuse nõu

tööta.

Et abi anda nendele töölistele, pani ku
bermangu ametühisuse nõukogu ette kõigile
ametühisustele eraldada wastawad summad

eneste streigi kapitaali tagawaradest. Ko
ternatsionaali kaudu wabrikutest lahtilas
tud töölistele. Nii näitawad punase Le
ningradi ametühisused tegudega abiandmist

Rootfimaa tööliste klassile.
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Linna ümbruskonna raudtee hinna
tõstmine.
Oktoobriraudtee walitsus paneb 1. maist

maksma linna ümbruses raudtee sõidu
hinna kõrgenduse. Leningradi Mal. Wischeri,

Toksowa ja Beloostrowi wahel tõstetakse
hinda 10 protsenti. Jriinowka wahel 25
prots. ja Primorski wahel 20 protsendi
Wõrra. Hinna kõrgendus on maksew nii
ühekordse kui ka aja piletite püüle, ainult
töölistele ja teenijatele on tehtud erand,
neile müüakse ajapiletid järelmaksu püüle
hinnaalandusega, praegusaja makswa ta
riist järele.
Uus PoStiwagunite liin
Sideringkonna korralduse! puhkepäewast

Püüle seati sisse uued postiwagunite lii
nid Leningradi ja Toksowo raudtee harul
asuwa Waskelowi jaama wahel. Tähenda
tud postiwagunid liiguwad teisipäewadel,
neljapäewadel ja laupäewadel.
2B« JE Wlü. SSSLXrfi&J-

Timukate Testist.
Demokraatlikus kohtusLäinud aasta nowembrikuul arreteeriti
eeluurimise wangimaja müüri läbimurd
mise katse juures Winter ja Funk. Mõle
mad mõisteti kohe surma (kõneldakse, et
nad piinamiste kätte surnud ja surma
otsus pärast tehtud). Nüüd oli nende war
jajate asi kohtus, s. o. kohtus olid inime
sed, kellega mõlemad surmamõistetud kui
dagi kokku olid puutunud. Kohus mõistis
Elwine Semmei, Elisabeth Klaamasi ja
Jennh Tenno 6 aastaks sunnitööle, Amanda

Sipelkini, Hans Lauristini, Aleksander
Raeksoni ja Juhan Barroti 5 aastaks
wangiroodu, Anna Tiirwelti ja Martin
Kalbergi 4 aastaks wangiroodu, Leida
Waarmanni, Lydia Raeksom, Salme Raek
soni 4 aastaks türmi ja Rudolf Tiir
welti 3 aastaks türmi.
Tallinna linnawolikogu Puhas
tamine töörahwast
Seaduslikul teel on Tallinna linnawo
likogu tõõrahwa esitajatest täiesti puhas.
Tõörahwa ühise wäerinna 36 kohta on
järgmiste rühmade wahel ära jagatud:
päris sotside ja iseseiswate sotside» ühisel
rühmal on nüüd 11 kohta (enne 7), töö
erakonnal 11 (enne-7), majaomanikkude!
15 (enne 10), kristlastel 16 (enne 10),
rahwaerakond 3 (enne 2), sakslased 13
(enne 8), üürnikud 20 (enne 13), wenela
sed 2 (enne 1), kodanikud 3 (enne 2),
rahw. wab. 6 (enne 4) ja wüikekaupmeeste

rühm, kellel enne ühtki esitajat ei olnud,
saab nüüd 1 koha.

Kauaks sedagi jätkub1921 aastal müüdi Eestist wäljamaale
laudu ja planke 1.862.090 kantjalga, 1922
aastal 5.087.000, 1923 a. 6.393.000 ja
1924 a. 7.736.000 kantjalga. Propse weeti
sama aja wältel wälja 0,5, 2,2, 3,7 ja
5,6 miljoni kantjalga.
Valju ..wabadussöda" maksma
läks.
Soots on kristlikkude
noortemeeste ees kõne pidanud „wabadus

sõjast." Muu seas tähendas kõneleja, et
Eesti walitsus on Judenitshi seepärast
toetanud, et lootnud sel teel Kroonlinnas
olewat Wene süjalaewastikku omale saada.

Selle „wabadussõja" ajal oa Eestil lipu
all olnud 72.757 meest, pääle ohwitseeride,

üldse 18 aastakäiku. Neist on kaotatud
surnutena 3.450 meest, haawata saanud
10.105 meest. Sõja jooksul on wälja las
tud 72.784.393 püssipadrmiit, 275.565 ker

get ja 49.316 rasket suurtüki kuuli. Raha
on kulutatud palkade maksmiseks ja wa
rustuse ostmiseks 110 miljoni kuldfranki.
Sarnane olewat „iseseiswuse" hind.

on praegusel ajal tarwitusele wõeiud kom
bineeritaw edasi liikumise abinõu: osa

wat kommunistliku kihutustöö pärast Amee

teed minnakse laewade ja raudteega ja osa

rikast wätjasaaderud. Marie Antsow anta

öhuteel. Käesolewa aasta suwel kawatseb
Inglismaa muuta ühendust Metropoolia
ja India wahel õhuliini jaluleseadmisega
Ramleh (Palestiina) Basra (Messo
pataamia). Selle kaudu kiirendakse reisi
(wõrreldes mere sõiduga üle Suezi ka
naali) 21 päewani õö päcwa asemel. Hil
jem kawatsetakse lühendada sõidu aega
kuni 12 päewani.
Kole Põud Tokios.
Tokios on üle kahe kuu juba hirmus
põud. Uulitsad on nagu udus, tolmust.
Weewärk annab ainult minimaalset osa
wett. Tuli wähendada niisama tramwaide
liikumist ja elektri walguse andmist. Möl
lawad tulekahjud. Linnas on ennenäge
mata arm influentsa haigeid.

wat sõjakohtu alla.

Ttlllllts jIZ ltljMki!.
Wöitlus koiga
Inimesele nii tarwilise kehakatte wil
lase riide kurjem waenlane on koi.
Natuke wähem järelwaatust ja kallis riie
on koidest läbi söödud. Seni tarwitati
koide wastu tubakut, naftaliini, kamferi j. t.

abinõusid, kuid kõik need ei annud küllalt
häid tagajärgi ja teiseks andsid need rohud

riidele wastiku lõhna juure.
Berliini äri Baier ja Ko. on S 1 aas
tat selle küsimuse kallal uurinud ja' nüüd
suurcpäralisi tagajärgi saawutanud. Nime
tatud äri on leidnud aine, mis ci riku
riide wastupidawust, ei muuda tema wärwi
ega anna mingisugust isesugust lõhna.

ainega läbitöötatud riie on täiesti kaitstud
koide eest.

Mis wärwi on purpur.
See küsimus näib paljudele weider
olema, sest igaüks teab wäga hästi, mis
wärwi on purpur.
Suur enamus küsitawatest wastaks, et
purpur on teraw punane; mõned lisaksid
ehk juure, et punasel on sugu lillat helki
juures.

Wanal ajal hinnati purpurt õige kal
lilt. Purpuriga wärwitud willased ehk
siidi kangad hinnati sadade rublade püüle
arssin. Purpuri riideid wõisid kanda ai
nult kõige tähtsamad isikud.

Muuseumides leidub weel halwasti
alalhoitud purpuri riideid Nende järele
wõib otsustada, et purpuril oli hulk wärwe
alates peaaegu mustsinisesi luni pruunini.
Kõige kallim oli nähtawasti wasepruun
wärw brongsist helgiga.
Kuulsa Greeka lugulauludes „Jlliadas"
ja Odesseusis laalab Homenes purpur
sinisest merest.

Teada on, et purpur saadi isesuguste
mere molluskide rohudest, mida tuli kor
jata kümneid tuhandeid, et saada 1 solot
nikku wärwi.

Meie ajal tehtud katsetel ei ole korda
läinud saada punast wärwi purpuri mere
molluskide rohudest.

Nordmanui «rwataw ilmaruumi
testpnukt.
325 aasta eest pidi Giordano Bruno
Kopernikuse õpetuse tunnistamise eest, mis

enam ei näinud maakera ilmaruumi kesk
punktina, tuleriidal elu jätma. Tänapäew
oleme juba ammu üle teadmise jõudnud,
et ka päike ei ole ilmaruumi keskpunkt.
Prantsuse astronoomi Charles Nordmanni
arwestuste järgi asub päike oigest ilma

ruumi keskpunktist 2.300 walguseaastat ee

mal. Hollandi astronoom Pannekoek on ni
melt oma tähelepanekute põhjal otsusele
jõudnud, et ilmaruumi keskpunkt asub meie
päikesesüsteemist 700 parseci kaugusel. Var

see on astronoomiline ühisus, mis wastab
3,26 walgusaastale. Et saada walgusaas
tast näitlikku ettekujutust, tuleb meeles pi
dada, et maakera asub päikesest 150 mil
joni kilomeetri kaugusel, missugusest kaugu
sest läbitungimiseks (300.000 kilomeetrilise

kiirusega sekundis) walgus tarwita b 8,5
minutit.
Uus oletataw ilmaruumi keskpunkt, mis
Hollandi õpetlase arwates on ninasarwik
lMonoceros) tähekogus, asub meist 700
parseci, s. o. 700 korda 3,25 walgusaasta
kaugusel.

Vurri Rakwere krimminaal
politsei ülemaks.
Tuntud timukas Purri on määratud
Rakwere politsei ülemaks.

Kuidas kaitseliitu meelitatakse
Waatamata igasuguste meelitamiste
pääle, ei taha siiski kaitseliidu asi edeneda.

Oodates, millal jalule seaiakse otsekohene
õhuliin Euroopa ja teiste mannermaadega,

Orjapidamine.
Praegusel ajal on orjapidamist weel
kolmes riigis: Abessiinis, Brassiilias ja
Neapolis. (India riik on ripumatu Jng
lismaast). Brasiilias on neegrite orjus
ametlikult ärakaotatud, kuid faktiliselt on
awalikult olemas. Abessiinis on ainult
orjadega kauplemine ära keelatud.

Neapoolis loetakse orjade arwu 50.000

Nüüd on walitsus otsustanud igale riigi
teenijale, kes kaitseliitu astub, anda 8.000
marka, s. o. poolteise kuu palk. See peab
olema' konguks, mille otsa nälginud riigi

pääle.

ametnik jääma peab.

kõigile.

On iseloomustaw Brasiilia ja Abes
siinia on Rahwasteliidu liikmed, mille
põhikiri lubab täielikku „töö wabadust"

Wastutaw toimetaja: K. Treufetdt
Kesti Kirjastuse Übisus
Eesti Kirjastuse Ühisuse
PSHja-Diiiina osakond
Opaarinos.
1) Wötab wastu tellimisi „Edasi'',

„Orase", „Säde" ja „Pöllumehe",
kui ka igasuguse eestikeelse kir
ja uduse pääle;
2) wötab wastu Eesti Kirjastuse
3) annab „®basi" tellijatele hin

M. K. P Leningradi kudkomi
agitosakonna Eesti sektstoon
soowitad õpeadinöudena poMt
riugides ja partei kootides
järgmist eestikeelset kirjandust.

ja teistesse asutustesse;

1. Bubnow. Pääsilmapilgud W. K. P.

kohalikkudele hariduslilkndele asu

arenemises.

2. W. K. P. põhikiri.
3. Lenin. Riik ja rewolutsioon.
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 rewolutsioon.
9. Treufeldt. luulipäewad 1917 a.
10. Lenin. Asutawakogu walimised.
11. „ Oktoobrirewolutsioon.
12. „ Toitlusmaks.
13. „ Punane süjawägi.
14. XII W. K. P. kongress.
15. W. K. P. 13. kongressi resolutsioonid.
16. Kommunistliku Internatsionaali reso
lutsioonid ja põhikiri.
17. Lenin. Enamluse taktika.
18. Kowalenko. Poliitilise kirjaoskuse käsi
raamat.

19. Tõölis-talupoja käsiraamat.
Normaal parteikoolis võib tarwitada
wecl:
1. Palwadre. Uuem ajalugu.
2. „ Internatsionaal.
3. „ 1. mai.
4. „ Trotskism ja leninism.
5. Pokrowski. Wenemaa ajalugu kõige kitsamas üldvaates.

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

nata otsekohest juriidilist abi, annab

nõuandeid ja kirjutab maksuta

palwekirjasid ja kõiksuguseid järel
pärimisi tvalitsuslikkudesse ja selts
kondlikkudesse asutustesse, saadab

büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
4) annab seletusi ja nõuandeid

tustele ja haridustegelastele kõiki
des kultuurharidusliku elu küsi
mistes;

5) juhatab ajalehe ringide tööd
ja warustab netd tarwilisre juht
nööridega.
On wöimaldatud ajalehtede ja
kirjanduse tellimine järelmaksu
pääle ja wõlgu.

Kõigis oma elus ettetulewotes
küsimustes wöib asunik Pöörata

osakonna büroo poole, kus ta

wilisi seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja —
E. K. II. täieöigusline esitaja
K. Walge.
Büroo liikmed: Ed Uba,
M. E i b a ch, Fr. R u u s.
Sekretäär: Osk. KeelusSellega antakse teada,
et 3. märts. s. a.

likvideeritakse Wolossowo
Eesti Põllumajanduse kre
bitt kooperatiivi
Isikud, kel mingisugused ärilised

öiendused ülewalnimetatud koope

ratiiw ga, peawad sellest kuni 15.
aprillini s. a- kooperatiiwi likwidee
rimse kommisjoni teatama. Weks
lid ja teised wäärtpa
berid, mis kooperatiiwi juhatuse
voolt Pääle 3. märts. s. a. wälja
antud, ei ole makswadLikwiveerimisekommisjoni

esimees A. Meister
Raamatupidaja J. Kurwits
Wartemäe mõisa tarwitatakse kor

ralikku ja wiisakat
karjameest,
kes ennemalt on suuremas maja
pidamises selles ametis olnud.

Teadaanded.
karjased" (Jean Roule)
harjutused Sarmajas on 1) neljapäewal
kell 8 õhtul 1, 2 ja A waatus. Ilmuda
palutakse smd J. Heintz, A. ja J. Juhkum,
Juurup, Kajak, Kelberg, Oona, Juhanson,
Tõnisson ja Tornius, Nurk, Äunt, Saan.
2) Puhkcpäewal, 29. märts, kell 3 p.
4. ja 5. waatus. Ilmuda palutakse smd
Nurk, Hunt, Saan, Juurup, Kelberg, Tö
nisson ja kõik teised seltsimehed, kes soo
wiwad massis kaasa mängida.

üaprojOßO, <3>IIH. ac. A. COBXO3
BapTewnru, ynpaßJjnomeMy.

& nt. 2.25-Oktowi
prosp. nurgal, teles. 562-2" Wastu
wöte päew kella 9—12 h. m. c kella
4—6 õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimis abinõud.

WisffäiatchserN^unÄ
Sngnorgaanide igakülgne arstimine,

- lõtke-, hamba-,

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
T e i s i p ä e w a l, 24. märts.

kell *,49 „Kassijaht" 3 ja 4. waatus

Mitmesugust.

Gilane börse:
Keskkassa kohustused tsherw.
aprilliks „
6 kuup maiks „
„ , 3 kuu p- t, 99V« „
juuniks 99'/* .
. „ juuliks 98Vg „
_ „ augustiks 97 „
septembr.96 „
Naelsterlingid 9 rbl. 29 kvp.
Dollarid 1 rbl. 949,„
Prantsuse frangid 9 „ 75 .
Room troonib — » — „
Soome margad — * — „
Talupoegade laen „ 89 „
1. WSidulaen 3 „ 23 „

Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu;'

Kolmapäewal, 25. märts,

Hälle metsa müük
Walitsus on kinnitanud metsamüügi le
pinguid 51.821.179 marga suuruses.

Euroopast India 15 päetvaga.

Puhastatakse Saaremaad.
Saaremaal on tabatud Marie Antson,
keda peetawat silmapaistwamaks kõmmu
nistlikuks tegelaseks Saaremaal. Antfoni
wanemad elawad Ameerikas, wennad ole

kell */29 „Kassiiaht.".
Wast. insiruktor-organisaator.

Tava teaatrttes:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti Leaater
«Bapnen»

Akadeemiline riiklik draama teaater
„Il3rnanso õayflHoro õeca"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„Ma,naM Borrepi|)jflä".

RiMik suur draamateaater
«1881 rvA»

Teaater Spsrs.nsü".
HpoASÄUII o«allöna.

Muusikaline komöödia
«MapHarra»

Passash
«Lacho».

limorpachzs KoMHffrepH, rocyaapcTßenaoe ixp. 87. lyõ/iBT J 4 5822.

kurgu-, körw-a-, nina- ja wguhaigusi.d.

Sifilis KäK, Mpper.
Wastuwölre trmnid erialadel hom. k. 8

kuni öh.k.9 3. Juuli (end. Sadowajaj
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Kasaetsii haigemaja uB7ne">;
lef. 180—52. Wastuwötm. kSiktdes spets,

professorite ja poolt !ellc

10 homm. kuni kella Ivöhl. Alalised woo
did (naistehaigused ja lüanitannne). RaS

'Ä Nmmatel me!, g£-;
Ä Siili® 555 KiMr
ÄllllllUZiiimetng Utuss. ja elektris., 9UM'

baarsttm. ja kunüli'
hamb. Arstide kutlum. toou.

M. selsktt-mmemilii
H. R. Witkuu - Kolpakowa uuendas
ivastuwõrmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. tuni kella 7 öht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa->
raaduksest.

WGT pr Aprillikuu laheneb — uuendage aegsasti ,Masi" tellimist!

