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Saksamaa ..erakorralise kommkjoni"

Näljahäda lirimaal.

kohtuasi.
Uurija Fogti tunnistusLei p z i g i st, 24. märtsil. Kohus kuu
lab üle uurijat Fogti, kes ütleb, et ei wõi
juttugi olla, et Ncumann nuuskur on ja
kinnitab, et Neumanni tunnistus on õige.
Pärast annab Fogt kohtule üle materjali,
mis saadi kätte läbiotsimistel riigipäewa
ja maapäewa kommunistlikkudes frakisico
nides.

Ameerika töösturite juht, kes kontses
stooni sai Sahaiiini saarel, kuid lepingu
täitmisele ei asunud. Nõukogude kohus
tühistas kontsessiooni (waata lähemalt

Fogti tunnistus läheb täitsa ühte Neu
manni (prowokaator) tunnistusega.
Fogti tunnistuse ajal protesteerib kaitse

selle wastu, et kohtule anti üle materjaal,
mida kaitse läbi ei ole waadanud ja tõeks
tunnistanud. Wastasel korral on kaitse
sunnitud kohtust lahkuma. Pääle selle üks
kaitsejatest (sotsiaal-demokraat) protestee

rib selle wastu, et Fogt lisab dokumenti
dest wäljawõtete omadele seletustele Lenini

Fogt seletas, et selles matcrjaalis on
palju andmeid „tshe—ka" kohta. Pääle
selle kinnitob ta, et „Mopi" (Rahwus
waheline cewolutsiooni wõitlejate ühisus)
ci olewat muud mibagi kui kommunistliku
partei osakond, mille pääülcsandels on
tagakiusatawatele kommunistidele wale
passide muretsemine.

nime juure, ja nõnda ei esine ta mitte
tunnistajana, waid eksperdina.

Ühenduses sellega, et Fogt ähwardas
Skoblewskit surma nuhtlusega, pannakse
mõlemad silm silma wastu. Siin peab
Fogt ennast liiga tagasihoidlikult ülewal.
SkoblewSki kordab, et Fogt ütles, et ta
surmamine on .moraalselt tarwilik".

eilasest lehest).

Kallaletungimised Stresemannile.
Mispärast aeti taiati

Berliinist, 24. märtsil. Dresdenis ärapeetud pangermanistide ühisuse kesk
komitee täiskogu koosolekul wastuwõetud resolutsioonis tungitakse wihaselt kallale

Egüptufe parlament.

Stresemannile tema ettepaneku eest E:.tentele kindlustuse lepingust ja nõutakse Strese

Inglise kodanliste ajalehtede järele.
Londonist, 24. märtsil. Egüptuse
parlamendi laialisaatmine leiab ajalirjan
duses üldist tähelpanu. Manchester Guar
dian" lirjutab eessõnas: Pole kahtlust selle
kohta, ei nüüd tehakse weel suuremaid kat

seid walimisi „ümberscada", kuid wähe
wõime loota, et wäljawaated oleksid ise
äranis rõõmsad Egüptusele kui ka meile.
„Daily Herald" loeb Egüptuse sündmusi
üllatawateks, sest Siwar-pajchal oli tarwi

manni kohtu kätte andmist.
Keskerakonna häälekandja „Germania" tõendab, et Lutheri kabineti ja riigi
päewa rahwuslikkude liigete wahet on kokku lepitud wälispolntika küsimustes.

Egüptuse panga käsikuid.

Enneolemata tormihoost
Ameerikas.
Rew-Aorgist, 24. märtsil. Tormi
hoo all kannatasid kõige rohkem Hlihoisi,
Indiani ja Tennesse osariigid. Wähemal
mõõdul Missouris ja Keutukis. Ärarüüs
tatud maapind ulatab 300 penikoorma pik
kuseni. Laius mitmesugune, kohati mõne
meetri laiune, teises kohas ulatab aga
penikoormani. Et läbiminna sellest maa
alast, oli tormil tarwis wiis tundi aega.
Üksikutes kohtades kestis ta kõigest wiis
minutit.
Lordide väljakutse Ida rah
wastele.
Londonist, 24. märts. Wiimasel saa
dikutekogu koosoleku! teatas Bridgeman
Inglismaa sõjaasjanduse rahalise eelarwe
suurendamise nõudmisest, et mere toetuse

punktide ehitamine Singapuri ei ole ha
daohtlik Jaapanile.
Türgimaa wälisministri haa
wamine.
Konstantinoopolist, 24. märts.
Automobiili õnnetuse läbi sai raskelt haa
wata Türgimaa wälisminister Schukri
pascha. Tema elu on hädaohus.
Hirm kommunismi ees.
W ii n i st, 24. märts. Austria walitsus
keelas ära kirjanik-kommunist Erich Müh
samile Wiini sissesõita, kartes, et ta ühen
duses on Austria komparteiga.
5000 metallitöölist uulitsale.
Berliinist, 24. märtsil. Saksamaa
suuremas tööstuse keskkohas Kassetis lasti

lahti 5000 metallitöölist. Lahtilaskmise
põhjuseks on tööliste palga juurenõud
mine.

Näljale, ühes selle paratamata kaaslastega

waesus, haigused, mustus jne, on
seltsinud nüüd ka teine proletariaadi waen
lane külm. Vahetpidamata wihmawa
lingud on lirimaal nüüd wiimase kütteaine
turba ära rikkunud.
lirimaa kindral-kuberneer kinnitab
seda fakti lühikese teadaandega: .Tänawu
on kustunud paljud kolded, kus tuli on
kümned aastad leegitsenud".

Mopr on Austrias keelatud.
Wiini st, 24. märtsil. Austria kassatsioonikohus jättis tähelepanemata
Mopri Austria sektsiooni kaebtuse Austria walitsuse wastu, kes keelab Mopril sääl
tegutseda. Kostus põhjendab oma otsust sellega, et Mopr on poliitiline organisat
sioon ja tema regewus on „riigile kardetaw".
Araabias ott woitlused käitttns.

taha igasugused abinõud, et enamust wõita.

Kirjasaatja lisab juure, et praegusel korral
ei sallita Kairos ühtegi parlamenti, kes ei
toetaks orjaliselt Inglise ülemwalitsuse ja

lirimaa talupojad elawad rasket puu
dust üle. Wiljaikaldus wõttis neilt leiwa.

Lond o n i st, 24. märtsil. Kuna nulhamedlaste rändamise aeg Islami püha
kohtadele läheneb, tõusis päewakorrale Mekka ümbruskonna julgeoleku küsimus, kuna
wõitlused Hedgesis edasi kestawad. Indias on juba osa palwerändajaid Bombaisse
kogunud ja ei saa edasi liikuda, kuna teated tulid, et Hedgesi rand on blokeeritud
ja sisemaal lahingud käimas.
Kurdid on tagasi löödud.
Konstantinoopolist, 24. märtsil. Kurdid tungisid uuesti pääle ja
tahtsid Harputi oma kätte saada, kuid löödi walitsuse wägede poolt tagasi.

Senat Herrioti wastu.
Pari i s i st, 24. märtsil. Senati
rahaasjanduse kommisjoni aruandja Be
range esinemine kiideti hääks kogu was
tasrinna poolt, kes kiidawad hääks Be
range poolt ettepaneku mahendada mitme
suguseid riigi eelarwe osasid.
Pahempoolsete ajakirjandus tõstab suurt

kära senati wastu, teatades, et walitsus
ja saadikute kogu ütlewad ära isegi läbi
waadata seda, mis järele jääb nende ül
disest tööjõust, püüle eelarwe kärpimist
senati kommisjoni poolt. Poliitiliste ring
kondade arwamise järele ei tule nende
ähwarduste pääle liig tõsiselt waadata,
seda enam, et Berange aruanne kiidetakse
hääks rahanduse ringkondades.

Kompartei ajakiri ~Humanite" tähen
dab, et senati kommisjon hoidis kokku
pääasjalikult wäljaminekuid terwishoiu ja
autasu andmise pääle riigi teenijatele jne
Wöib arwata, et suurem osa palati liik
metest annab järele ja olsib kokkulepet
senatiga.

Balfour soomusautode ja kuuli
pritside kaitse all.
Pariisi st, 24. märtsil. Inglise sõja
wäcwõimud saatsid Palestiinasse 8 soo
musautot ja 8 kuulipritsidega warusta
tud automobiili, kes kaasa aitaks Pales
tiina sõjawõimudele Lalfouri sääloleku
ajal korda alal hoida. Balfour sõitis
eila Kairosse ja täna sõidab edasi Pa
lestiinasse.

Poola panid järele andmas.
Wars sa w i st, 24. märtsil. Seimi
(parlamendi) kommisjon wõttis wastu
resolutsiooni, kus kõneldakse S. N. W.
Liidu piirilähedase maa sõjalise koloni
seerimise wastu. Küsimuse lahendamine
lükati edasi, kuni uue maareformi wastu
wõtmiseni.

Jrimaa talupojad on meie poole pööra
nud appihüüdega anda neile mitte ai
nult süüa, waid ka kütet. Kogu proletari
aadi ülesanne on appi ruttamine oma liri
wendadele, põlema panna ka teine tuli:
rahwuswahelise solidaarsuse tuli. Selles
tulelökkes selginegn neile, et neil õigus on
weel rohkema pääle kui kartul ja turwas,
et neil on õjgus kogn ilmo pääle, mida
nad wõitma peawao ama klasstwendadega

kogu ilmas.
Meie pildil näeme lirimaa talupoegade
nälginuid lapsi.
Lloyb-George Prantsusmaa
wastu.
Berliinist, 24. märtsil. LloydGeorge esines Berliini „Acht Uhr Abend
blatt'is" kirjatükiga Genfi protokolli läbi
kukkumise üle, mida nimetab „Kroonuliseks

protokolliks". Lloyd-George astub iseära
nis terawalt omas kirjatükis Prantsusmaa
ja Ida liitlaste wastu wälja.
Prantsusmaal tähendatakse kirjatükis
on hästi warustatud 3 miljoniline
sõjawägi. Poolal on üle 1 miljoni sõja
riistatud ja Väljaõpetatud soldatit.
Tshehi-Slowaakia ja Bulgaaria wõiwad
ka anda 1 miljonilise sõjamäe. Ning nad
kõik piirawad Saksamaad ja tema sajatuHändelist sõjawäge.

Tifliisis aeroplaani hukkumise
100 uurimine.
Tifliisist, 24. märtsil. Taga-Kaukaa
sia walitsus organiseeris erilise ekspertide
kommisjoni Kaukaasia Punasewäe juhataja

sm. Korki juhatusel Junkers'i aeroplaani
hukkumise uurimiseks. Kommisjon tuli
hoolikalt asjalugu uurides järgmistele
otsustele:

1) Aeroplaani põlema hakkamine ei tul
uud mootorist ega ka aeroplaani juhtimise
aparaadi rikkest ehk korratusest.

2) Tõenäolik on, et tulekahju algas rei
sijate kabineti sisemisest (wõib olla ette
waatamata tulega ümberkäimisest suitse
tamise juures), kust tuli wois edasi minna
kaheksateistkümne-liitrilisse reserwuaari,mis

andis aeroplaani mootorile bensiini.
Läti parlamendi uus president.
Ri i a st, 26. märtsil. Läti seima esi
meheks waliti saadiku kohale Londoni
määratud Wesmanisi asemele sotsiaal-de
mokraat dr. Pauls Kalnisch 56 häälega
29 hääle wasm ning kuue hääle erapoo
letuks jätmisel.

Presidend Coolidge peab hoiatama neid
riike sellest, et tõsine hädaoht rahule pei
tub nende suurearwulises sõjawäes.

Sõjaasjanduse eelarwe wastu astus
wälja Mac-Donald. Tema teatas, et mere
toetusepunktide ehitamine Singapuris on
wäljakutseks kollast tõugu rahwastele ja
kutsub wälja üle Aasia rahulolematuse.
Mac-Donald teatas, et Hiinamaa ja Jaa
pani juhatusel kawatsetakse üldaasia kon
werentsi kokkukutsumist, et ära määrata
üldiseid Aasia riikide poliitilisi huwisid.
Soome uueks piiiiministriks
Tulenheimo.
Helsingist, 26. märtsil. Soome
president tegi koonduserakondlasele pro.
sessor Tulenheimole ülesandeks uut wa
litsust kokku seada.

Tulekahju Rooma Panteonis.
Roomast, 23. 'märtsil. Panteonis
tekkis tulekahju. Tuntawalt on wigasta
tatud Rafaeli haud ja mõnede Itaalia
kuningate hauad 17. ja 18-aastasajast.
Panteoni maja on ehitatud 28 a. enne
Kristuse sündimist.
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M mäirte on töölisel

Gndwe tsaari loss Liwaadias.

promkatsmu.
GgüPtus<Parlamendi laialisaatmise

.Mlwr Imttrite.
(Meie Ameerika kaastööliselt)

.

Alles walitud Egüptuse parlament aeti
walitsuse poolt laiali. See on Inglise im
perialismi uueks prowokatsiooniliseks wäl
saastumiseks, kes püüab ärataotada Egüp
tuse oletawat iseseiswuft ja teda lõpulikult
ja awalikult liita Inglise riigi piiride sisse.
Kuidas see lähemalt sündis, sellest mõne

Ilusal kewadisel õhtul kihutas autos
noor rikas insuraneo drolcor (kmmtuse
seltsi agent) T. W. Humphreys SanFranciskos mere äärt wiiwat teed mööda.
Ulladatud toredast loodusest ja mureta

unustades kõiki teeõigusi ja sõidureeglid,
ei pane ta tähele üle uulitsa ruttawat
kahte noort neidu. Neiud näewad tulise
kiirusega lähenewat autot, püüawad endid
päästa, kuid hilja . . . kiljatas, werelmk

sõnaga tuleks peatada ka nende tingimiste

juures, mis Võimaldasid Inglise imperia
lismi käsikule, Egüptuse walitsusele seda
korda saata. Wiimases Egüptuse parlamendi

Saglul-pascha parteil (Wafd) oli rõhuw
enamus: 214 saadiku kohast oli temal 192
kohta. Pääle Inglise wäeülema kindral
Liusteki tapmist Kairos, sundisid inglased
parlamendi poolt toetust leidwat Sagul

maas.

pascha walitsust ametist lahkuma ja panid
selle koha pääle oma käsiku Siwar-pascha,

kes truilt nende sõna kuulis. Siwar-pascha
esimeseks tööks oli parlament laiali saata
ja uued walimised määrata.

Meie pildil näeme Liwaadia lossi üldist pilti, mis nüüd talupoegade ars
timiseks on määratud.

Igasugused seaduse nõudmised saidlõhu.

tud, wiidi sisse kahejärguline walimine
otsekohese walimise asemel jne. Waatamata

kõigi nende katsete pääle, saawutas Sag
lul wõidu. Uute parlamendi walimiste
ajal sai ta ligikaudu pooled hääled, s. o.
102 kohta 214 kohast. Sääl juures said
aga walitsuse parteid (konstitutsioonilised
wabameelsed) ja ihtidadistid (manameel
sed) kõigest 73 kohta.
Sagluli walimine parlamendi esimeheks
on fakt, mis näitab, et temal parlamendis
on rõhuw poolehoidmine. Arusaadaw, et
Egüptuse walitsus, kes Inglismaa sõna
kuulelikuks tööriistaks, ei wõinud leppida
olukorraga, sest Egüptuses on inglastele
kõige wihasemaks waenlaseks Saglul, kes
kujutab enesest inglaste silmis waatamata
tema parajusmeelsuse pääle, rahwuslise
liikumise kehastust. Ning inglased wasta
sid Sagluli wõidu pääle parlamendi wa
limistel parlamendi laialisaatmisega.
Pole mingit kahtlust selle kohta, et see
nähtus on Egüptuse oletatawa iseseiswuse
lõpuliku häwitamise eelduseks ning Inglise
ülemwalitsuse uuesti maksmapanemine (wii

mane wõeti ära pääle sõda). Wiimaste
andmete ja abinõude järele otsustades on
Inglise walitsus otsuseks wõtnud „ kindlat
sihti" pidada Egüptuse suhtes, ning soo
mustatud rusikaga mahasuruda Egüptuse
rahwa wabastusliikumist. Kuidas see
Inglismaale korda läheb näitab tule
wik. Igatahes on aga selge, et Egüptuse
rahwas Vabatahtlikult Inglise imperia
listide orjusesse ei lähe, waid mehiselt
Wõitleb imperialistide ikke äraheitmiseks.
Selles wõitluses on kogu ilma töölisklassi
poolehoid orjastatud Egüptuse rahwa

Urne keisrite loss talupoegade termile sepikojaks.
GM«e tsaariks» Awaadias. Krimmi lönna kaldal, on antnd
sanatoorinmiks talnpoegadrlr.
Keisri !of« Kiwaadias.
Wene keisrite elu oli õige mõnus.
Rahaga kokkuhoidlik ei oldud. Muinas
jutulise uhkusega sisseseatud lossid tõusid

üksteise järele. Iga keiser ehitas omale
ise lossi. Kuid Peterburi ja selle ümb
ruse lossidest ei olnud logelejatele weel
küllalt. Puudus lõuna päikene. Ja nüüd
anti käsk ehitada Krimmis uus loss.
Liwaadia on Krimmis üheks paremaks
kohaks. Põhja tuulte eest warjawad
Liiwaadiat kõrget mäed.
Ühe suwe jooksul ehitati siia loss
üles, kuhu keiser oma perekonnaga „puh
kusele" sõitis.
Nüüd wöiwad aga siin puhata ja
terwist kosuda need, kelle käest selle lossi
ehitamiseks raha wõeti.

Kuidas talupoegi sanatooriumi
saadetakse.
(Jutuajamine kurortide pääwalitsuse
juhataja sm. Mogilewitshiga)
Mullu oli talupoegade jaoks Kumagori
kurort Kaukaasias mmeraalwetes. Sellest
lästi läbi 400 inimest. Rahapuudusel ei
olnud wõimalik rohkem läbi lasta. Tehti
ainult katset talupoegade arstimisega
Odessas.

Talupojad tarmirawad päämiselt mu
daga ja kliimalist arstimist.
Tänawu on talupoegade jaoks antud
endine keisri loss Liiwaadias, kuhu
mahutatakse ."00 woodit talupoegade
maksuta arstimiseks. Nldse kawatsetakse
suwe jooksul siit läbi lasta 1.200 inimest.
Talupoegade wäljawalik kurortidesse
sünnib walla kommisjonide poolt, mis
koosnewad walla täidesaatwa komitee,
W. K. P. walla ringi ja talupoegade
wastastiku abiandmise komitee esitajatest.

Kohad talupoegadele antakse ainult talu
poegadele saha tagant.

Kuid auto kihutab endiselt edasi sur
nuna maha jättes 14 aastase Olga Er
lanvsoni ja raskesti wigastatuna tema õe
Alphelda .. .
Kodu jõudes ütleb Humphreys: „Aja
sin kellegile uulitsal otsa ei tea, kas
oli mõni koer wõi inimene".
Paar päewa hiljem ulatawad need sö
nad ka politsei körwu, mille tagajärjel
Humphreys arreteeriti, kuid kohtu otsuseni
20.000 dollari kautsjoni wastu wabastati.
Kohtu ees Humphreys oma süüdi ei
salanud, waid tähendas, et tema saanud
sõjas isamaad kaitstes kihwtiste gaaside
läbi wigastada ning selle tõttu ei mäleta
enam kõiki juhtumisi, mis siis sündis.
Kaitsjad adwokaadid, kasutades Humph
reysi endisi sõjalisi teeneid, mängisid nen
dega osawalt wannutatud meeste isamaa
liste tunnete pääl. Ja kohus? Pääle ka
hetunnilist nõupidamist mõistis Humph
reysi õigeks. Ja kapitalistlikus riigis ei
wõigi see ju teisiti olla. Oli ju surmasaa
nud ja wigastatud töölise ja päälegi töö
lise-wäljamaalase perekonnast. Nende ema

ei osanud isegi ingliskeeltki! Mõrtsukas
on aga selle wastu sajaprotsentiline amee
riklane, täis isamaalsust, elurõõmu ja pää
asi rikas on. Neid faktisid arwestades
ei wöinud Humphreysi taolistest söödiku
test koosnew kohus teisiti otsustada.

Samas kohtus juhtub, et mõni rikas
„lady" oma öö elust wiltu läinud näo
jooni ja segamini aetud juukseid korral
dama läheb iluduse templi, kusjuures tee
nija „süü" tõttu temal mõned juukselokid
ära kõrbuwad. Sellele „hirmsale kuritööle"
järgneb iseenesest mõistetaw kohtuskäimine

ja otsus, kuid hoopis teistsugune kui eel
misel juhtumisel 10—15 tuhat dolla
rit waluraha kõrbenud juukseloki eest.
Palju maksab nüüd ühe töölise eln?
Meil on wähemalt niipalju teada, et see
ühe rikka „lady" juuksclokkigi wäärt ei
ole.

Asjata on töölisel kapitalistlikus kohtu
õiguse otsimine. . Ed. S—son.

poolt.

Wiis aastat Pihkwa kubermangu Eesti sektsiooni poliit
hariduslikku tööd eestlaste seas.
ffllltsei nMistmmst liüfi) Piljklm fitkrmaugu
feli afumffnit Ml.
Pihkwa eestlaste elu
Mõne nädala pärast, s. o. 11. aprillil
käesolewal aastal, täiub 5 aastat aluse
panemisest W. K. P. Pihkwa kub. komitee
Eesti sektsioonile ja samuti ka Eesti töö
rahwa klubile. Nende organisatsioonide
ümber on keerlenud selle wiie aasta wäl
tel kogu Eesti tegewus. Esimene kui
juhtiw organisatsioon partei komitee juures

töötab üle kub., teine oma ümbruses liu
nas. Kuid klubi on siiski abiks olnud ka
partei sektsioonile wäljaspool Pihkwa:
Eesti asundustes poliit-haridusliku tööde
walgustamises. Seega tuleks nende mõle
mate tegewust ühiselt selgitada.

Pihüoas elawatel Eesti töölistel awa
nes järjekindla poliitilise arenemise wõi
mälus alles 1920 a., olgugi, et töörahwa
walitsus elas siis juba kolmandat aastat
ja oli sellega töörahwa poliitilist arenemise
käiku juba tublisti edasi wiinud. Pihkwa
ja mõned tema kreisid selle osaliseks aga
weel ei saanud.
Kogu aeg keerles siin sõjaline tegewus,
mitmesuguste sõjawägede ja rööwbandede

näol. Sõjawäed läksid ja tulid.

Siin olid Saksa imperialistlikud sõja
wäed, Wene walgekaardlaste Balahowitshi

bande, kes tapsid ja poosid töörahwast
kõige jõledamal kombel. Lõpuks weel
walge Eesti oma löökgruppidega, kes põle
lasid maha terwed külad ja rööwisid mis
said.

Nende metsikutele tegudele ei oleks iialgi

lõpu tulnud, kui mitte punane sõjawägi ei
oleks seda lõpetanud, neid rööwbandesid
minema kihutades. Alles siis kui elu ha
rilistesse roobastesse oli juhitud, awanes
wöimalus tööks.
Kohe, pääle walgete taganemist, s. o.
1919 aasta keskel, hakkas tegewus ka
Pihkwa linna eestlaste keskel. Koondati
endid endise Eesti kooli ruumide ümber,
et algada poliit-hariduslikku tegewusl.
Kuid siia olid walged maha jätnud oma
agendid, kes kogu tegewust püüdsid oma
seisukorrast juhtida ja segada. Nii ei tui
nud alguses tööst suuremat midagi wälja.
Puudusid juhtiwad jõud, kes oleksid tööd

põllul ajama. Tema oli tol korral Pihk
was punaste komandööride kursustel lek
toriks. Kogu oma waba aja ohwerdas ta
siin eestlaste keskel ära, et tegewust aren
dada, sest üldises ulatuses kees tegewus
täies hoos ja seda oli tarwis ka siin kokku
kõlasse wiia. Sm. tegi selles mõttes suure
töö ära.
Tegewus wötab kindlama kujuKeskkohast saadetakse 1920 a. esimeste

kuude sees organisaatorina Pihkwa kub.
Eesti asunikkude keskele tööle sm Minial,
kes kohe kõige päält partei liikmed arwele
wõtab ja tegewusele kindlama kuju annab.
Esimene partei liikmete koosolek peetakse

11. aprillil partei komitee ruumides ära,
kus walitakse sektsiooni büroo kolmest järg

misest seltsimehes: Mintal, Nirk ja Ots.
Kokku olid tulnud sellele koosolekule pea
aegu kõik Pihkwas wiibiwud parteiliikmed
eestlased.

Ühtlasi walitakse samal koosolekul Petro

gradi ülemaalisele Eesti sektsioonide kon
werentsile saadikuks sm. Nirk, kellele koos

oleku poolt ülesandeks tehtakse Pihfwa
kube mangu Eesti asunikkude keskel töö
tegemise tarwidusest wöimalikult mitme

õigetesse roobastesse juhtinud.

külgselt konwerentsile walgustada.

Wiimaks tuli sm. Künnapuu ja hakkas
siin esimesi wagusi poliit-hariduslikul töö-

Samuti pannakse alus samal koosolekul
Pihkwa Eesti töörahwa poliitklubile.

Walitakse ajutine juhatus, kes ka energili
selt tööle usub.

Klubi esimesed sammud
Ruumid oli saadud endise linnapää
Agapowi majasse, seega kõige kaunimasse

kohta, ühes ilusa mööbliga. Olgugi, et
natukese wäikese wõitu oli, kuid esialgu
oli neistki, sest osawõtjaid klubi tööst oli
alguses ka wähe. Käisid ainult parteiliik
med koos ja pidasid poliitilisi waieluse
õhtuid. Kuid kindel alus oli pandud. Po
liitring töötas alguses kaks korda nädalas,
teisi ringisid ei olnud.
Pärastpoole saadeti keskkohast sektsiooni

tööle weel sm. Mitt, kes kindlalt asus ka
näiteringi ja laulukoori organiseerimisele.
Sektsiooni büroo otsustas, et klubi tu
lel) maksku mis maksab massiliseks asutu
seks teha. Selleks kutsuti klubi liikmete
üldkoosolek kokku ja waliti klubi juhatus,
kuhu kuulusid järgmised seltsimehed: Mitt,
Nirk ja Ots, kes oma wahel tööd järg
miselt ära jaotasid: klubi juhatajaks
Mitt, organisaatoriks Nirk, kirjatoime
tajaks Ots.
Juhatus wiis organiseerimise tööd jär
jekiudlalt edasi ning nimetas koosoleku
otsuse põhjal klubi Pihkwa Eesti kom
munistlikuts klubiks.

Sektsiooni kaasaitamisel koondusid ikka
lohlem sa rohkem ausaid töörahwaper
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Mida on tamis teada ümberasujatel.

järjekordne koosolek peeti ära esmaspäewal,

23. märtsil. Esimesena esines aruandega
sm. Stein sideme loomise asjus „Prawda"
tööliskirjasaatjate organisatsiooniga ning
informeeris koosolejaid „Prawda" kirja
saatjate lähemate ülesannetega ning kawat

süstega. Samuti informeeris sm. ka oma
tööst sideme loomise alal Vabrikutega.
Samasuguse tegewus-aruandega esinesid
weel ka sm. Mõisa ja Rõõmus.
Järgmiseks päewakorra punktiks oli loen
gute korraldamine kirjasaatjatele, mida
büroo otsustas järgmise kawa järele kor
raldada: 1) Lenin ja tööliste kirjasaatjate
ülesanded, 2) ajakirjanduse tähtsus Nõu
kogude Liidu ülesehitawas töös, 3) kuidas
ja millest kirjutada ajalehele, 4) ajalehe
tehnika, 5) praktilised tööd märkuste, kirja
tükkide jne. läbiarutamise alal. Loenguid
tuleks korraldada üks kord nädalas, iga
esmaspäew kell 8 õhtu. Esimene loeng
on 30. märtsil kell 8 õhtul „Edasi" toi
metuse ruumides.

Edasi tõstab büroo küsimuse üles
koguda kõikide „ Edasi" kaastööliste ja
kirjasaatjate pildid ja lühikesed eluloo kir
jeldused toimetuse juure kokku ning anda
„Edasi" kümneaastaseks juubeliks. Oma
eluloo kirjeldamise juures oleks igal kirja
saatjal ja kaastöölisel tähendada: 1) sün
dimise aeg, 2) haridus, 3) sotsiaalne seisu
kord (tööline, talupoeg, teenija jne.),
4) kunas ajalehele kaastööd hakanud
tegema, 5) seltskondlik tegewus jne. Need
küsimused oleksid põhiküsimused, mida tin

gimata walgustada tuleks, kuid mitte pii
rid. Jgalühel tuleks oma elulugu Võima
liselt täielisemalt üles märkida. Toimetu
sele saadetawa pildi suurus oleks kõige
soowitawam postkaardi suurus.
Edasi otsustas büroo Opaarino raiooni
kirjasaatja ja „Edasi" hoogtöö korraldaja
sm. K. Walge pilti „Edasis" awaldada
ning pöörata pildi saamiseks sm. Walge
poole.

Arutati läbi töölis-kirjasaatja sm. Wäli
kiri „Leninlane, perekond ja usk" ning
otsustati seda awaldada ja ainena wälja
lükata, mille kohta waielused awada. Sa
muti waadati läbi ka teine kiri „Kas
kommunist Võib teenijat pidada" ning
otsustati ka seda waielusainena lehte lasta.
Edasi otsustati käsitada weel

poolt wäljalükatud aineid töölistemajade
ehitamise küsimuses ning tööliste kurorti
desse sõitmise küsimust.

Kuhu wöiblümberasuda?
Ukrainasse ja Krimmi wõib ümberasuda
ainult sel juhtumisel, kui Ukraina ehk Krim
mi põllutöö kommissariaat annab selleks
oma nõusoleku. Raiooni ehk ringkonna
maawalitsuse nõusolekut on selleks wähe
seda tuleb saada nende Vabariikide
põllutöö kommissariaadilt.

Tuleb siiski hoiatada, sest Ukraina ja
Krimmi ütlewad peaaegu sellest alati ära
ja nõusolekut ümberasumiseks ei anna.
Mikspärast? Ei ole maad enesegi nõuete
rahuldamiseks. Need mõlemad Vabariigid
pöörasiwad W. S. N. W. põllutöörahwa
kommissariaadi poole palwega, mitte nen
de juure saata saadikuid, kui ka ümberasu

jäid. Sellepärast loobub ka põllutöö kom
missariaat saadikute ja ümberasumiste tun

nistuste Väljaandmisest Ukrainasse ja
Krimmi.
Baschkiiri, Kirgiisi wabariikides ja Tur
kestaanis on olukord samasugune: mitte

seltsi tegewuse ajal.

Sellega oli siis ka Viimane hoop walge
Eesti awaliku toetuskohale Pihkwas an
tud. Nüüd hakkas see iseenesest lagunema.

Need armetumad Walge Eesti agendid
ei teadnud enam lõppude-lõpuks mis teha.
Mõned kukkusid pärast poole warguse ja
ähwardamise eest kinni, teised jälle kupa
tasid ülepiiri (hääd teed!) Eesti. Ainult
ühele „ninamehele" (ameti poolest oli ta
agronoom, nime ei mäleta) anti walge
Eesti Valitsuse poolt opteerimise kommis
joni juhataja koht. See nööris weel Pihk
was oma „ armsaid suguwendi", kuni wii
maks lõksu langes ja sunnitud oli põge
nema oma armsale kus sah
kerdamine seaduslikku kaitset leiab.

Uhe sõnaga see kõnts kadus. Ja
need energilised tegelased, kes klubi juure
tööle tulid ühise töörahwa huwi eest,
tegid õieti. Nad wõiwad rõõmuga klubi
tegewuse wiieaastalise Verstaposti juurest
tagasi waadata ja ütelda, et käidud tee
on õige olnud.

seks. Lähematel päewadel saadab põllutöö
kommissariaat laiali kõikidele kubermangu

maa Valitsustele tarwisminewad plangid
ja dokumendid ja paneb neile ette wälja
anda saadikute tunnistused. Ümberasuda
soowijad peawad pöörama kubermangu
maawalitsuse poole.
Wolgaääre awatakse ümberasumine see
aasta kewadel uuesti.
Ümberasujatele awatakse kubermangud:

Samaara, Saraatow, Tsariitsõni. Saraa
towi kubermangu awatakse ümberasumine
märtsikuu keskpaigas.

Samaara ja Tsariitsõni kubermangudesse
suwe keskpaigas.

Need, kes omandasid neis kohtades maa

läinud aastal, wõiwad ümberasumist al
gada see aasta kewadel. Need aga, kel
maad ei ole weel omandatud, peawad
alguses sinna saatma oma saadikud, ning
pääle seda wõiwad ümberasuda.

ükski neist wabariikidest kuni seniajani pole

Ümberasumise seadused.

ühtegi ümberasujat wastu wõtnud ning
W. S. N. W. põllutöö kommissariat luba

Igal raiooonil on omad seadused, mis
lähematel päewadel awaldatakse. Pääle

sinna ümberasumiseks ei anna.

Kuubanimaale ja Dooni äärde ei ole
ümberasumine weel awatud. Waba maad
on sääl Vähesel arwul olemas, kuid ei
ole weel jagatud maa lappidesse. Põllu
töö kommissariaat kawatseb käesolewal
aastal ümberasujate maaalad wälja eral
dada.

Põllutöö kommissariat andis mõnedele
rühmadele luba saata oma saadikuid Kuu
bani ja Dooni äärde maa otsimiseks, kuid
kohalised maa osakonnad pöörasi põl
lutöökommissariaadi poole palwega saadi
kuid mitte saata. Selle tõttu lõpetab põl
lutöö kommiSsariaat igasuguste lubade wäl
jaandmise ümberasumiseks tähendatud raioo
uidesse.

Nii on kasuta saata saadikuid Moskwa
selleks, et luba saada ümberasumiseks üle

mal tähendatud Vabariikidesse ja raioo
nidesse.

Siberi ja Kaugesse Idasse awab põllu
töö kommissariaat selle aasta kewadel saa
dikute wastuwõtmise.

Ümberasumiseks on kawatsetud awada
järgmised kubermangud: Omski, Jenissei,
Irkutski, Tagabaikali, Amuri ja Pri
morski. Need kes soowiwad ümberasuda
ühesse nendesse kubermangudesse tuleb saata

sinna oma saadikud. Pääle seda, kui saa
dikud on maa kätte saanud, toowad säält
kaasa maaosakonna tähekese ja tunnistuse,

siis alles saawad nad luba ümberasumi-

liikmeid klubi ümber. Endise kodanliku
kooliseltsi „Koidu" näitegrupi ja laulu
koori keskel (s. o. nende hulgas, kes wal
getega kaasa ei läinud) algas käärimine.
Uhed tahtsid klubisse tööle tulla, teised
olid wastu ja seda just seepärast, et kar
deti ehk tulewad walged tagasi ja siis
pole nalja. Polnud imeks panna, et wal
gete kollitamistel alguses üürikest aega ka
tagajärgesid oli. Kuid mitte kauaks.
Uhel ilusal päewal lahkusid jäädawalt
suurem osa just paremaid tegelasi selle
ajaloolise kooliseltsi „Koidu" mülkast, kus
nii palju riidu, kiskumist ja kõiksugu sah
kerdamist on olnud, kogu selle „Koidu"
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Kui alguses klubis ainult s—lo ini
mesega tegewust alustati, siis kandis ta
pärast ja nüüd juba massilist laadi. Isegi
Wäljaspool Pihkwat maal asundustes on
klubi oma tegelastega poliit-hariduslikku
tööd aidanud teha. Esimestest sammudest

on werstapostini jõutud, mis wõimaldab
tagasi Vaatamist, kui meie käidud teed ar
wudes ettetooksime. Kuid töö ei tarwita
reklaami.

Pihkwa klubi on nagu keskklubi, kes an
dis maa klubidele tarwitada näitekirjandust

ja pidas sidet nendega. Ta on paremaks
käeks kogu Eesti sektsiooni töös.

Tegewus kreisides
Linnas wõttis tegewus juba elawama
käigu. Klubi sai kõikidele koduks, Pihkwa
eestlaste terme waimlik elu keerleb klubi
ümber, iga osawõtja tunneb, et tema on
osa sellest üldisest tegewusest. Nüüd sai
rohkem Võimalust ka maale asunikkude
juure minemiseks. Sektsioon paneb päärõhku

nüüd asunduste pääle, et ka sääl töö käi
ma panna.

Uusi tegewaid jõude tuli Pihkwasse
juure, sm. Jakobson asub sektsiooni tööle
ja tegewus wõttis sellega hoogsama kuju.
Organiseeritakse igas kreisis, kus asu
nikke rohkemal arwul koos lugemise
toad, klubid, koolid. Peetakse kõnesid, koos
olekuid ja sügisel kutsutakse esimene kuber
mangu Eesti asunikkude konwerents kokku.

Tähendab, side asundustega oli loodud.
Waimline elu hakkas liikuma. Asunikud
koondusid omas suuremas enamuses nende

organisatsioonide ümber, et selgitada sil
maringi ja aidata tegelikku elu kiiremini
edasi Miia.

selle saadetakse need seadused weel kuber
mangu maa walitsuse osakonda, kust wõib
neid saada saadikute ja ümberasumise tun
nistustega.

Kergendustest
Kergendustest saadikutele ja ümberasu
jatele on awaldatud juba warem, siinkohal
kordame neid weel Saadi
kutelt ja ümberasujatelt wõetakse sõidu eest

maksu üks neljandik osa reisijate piletite
hinnast. Hinna alandust tehakse loomade
põllutööriistate ja teiste Varanduste pääle.

Asuge ümber artellide wiisi
Põllutöö kommissariaadi poolt on trü
kitud ja kohtadele saadetud ümberasumise

ühisuste põhikiri. Ümberasujad, mis ühen
datud ümberasumise kooperatiiw ühisus

Leniulaue, Mekouõ ja usk.
Meie leninlastel on palju arusaa
matusi perekonna elus. Naine on
usklik, Viib lapsi kirikusse ja selle tõttu
tekkiwad mehe ja naise wahel õõru
mised. Ühe leninlase perekonnas ris
tisid naine ja ema salaja lapse ära.
Kuidas olla, mis teha, kui perekond
usukamitsas weel kinni on?
Paljudel läheb asi lahutuseni. Mõ
ned püüawad enam kestwama agitat
siooniga perekonna Pääle mõjuda.
Ühel leninlasel märgati aga, et tema
naine kirikus käib ning teda hakati
pilkama: „Waat ise leninlane, kuid
naine orjab jumalat! ...
Tarwis selgitada küsimust: mida
peab tegema leninlane, kui tema pere
kond ikka weel usklik on, kui naine
kirikus käib, sinna ka lapsi wiib jne.
Kas peab leninlane sundima perekonda
oma Vaadetele alluma, mis tähendab
hariliselt lahutuseni minekut, ehk peab
ta süstemaatlikult agiteerima, tõmba
ma naist ühiskondlikule tööle ning
Võitlema sel Viisil usuliste eelarwa
mistega.
Minu arwamine on: tarwis pere
konda sundida oma Vaadetele alluma
ehk Vastasel korral katkestada naisega
ühendus. Lubamata on, et leninlase
lapsi ristitakse, et leninlase lapsed ki
rikus käiksid.
Tööliskirjasaatja J. Wäli.
Totmet u s e l t. Kuiwõrd sm. J.
Wäli seisukoht õige on? Toimetus kutsub
kõiki lugejaid selle kohta oma arwamisi

awaldama.

tesse, saawad laenu põllutöö masinate ost
miseks jne. Üksikutele laenu ei anta.

Käsiraamat ümberasujatele.
Lähemal ajal laseb põllutöö kommissa
riaat wälja ümberasumise käsiraamatu:
üks Wolgaääre ja teine Kaugest Idast.
Nendes raamatutes on kirjeldatud, mida
kujutawad enesest need raioonid, missu
gusi raskusi kohtab ees ümberasuja ja kui
das tuleb sääl oma majapidamist korral
dama hakata. M. B.

Punased nurgad, klubid,
seltsid ja ringid wöimad
saada
liikmekaarte.
Hind 2 kop. tükk, saatmine tel
lija arwel.
Eesti Kirjastusse Ühisus Lenin
grad, Fontanka 27.

Asunikud nõudsid sektsioonist alati kõne

kogu sellele tööle ja meie oleme tunnistajad,

lejaid ja juhatajaid, kes praktiliselt üht kui
teist küsimust kohapääl aitaks lahendada.
Sellega algas ka maal nagu uus aja

et meie enam nii waesed ei ole. Oleme
wiie aasta jooksul suure sammu edasi as
tunud...

järk. Erksamad noored ruttasid koolidesse,
kes Leningradi, kes kohapäälsetesse õpeasu
tustesse. Ka kirjanduse ja ajalehtede järele

algas nõudmine. Ainukene puudus ja ta
kistus oli see, et puudusid need jõud, kes
igale poole asundustesse oleksid suutnud
tungida. Päälegi takistas seda weel see,
et asundused raudteest eemal on, tuleb
70—90 Versta hobustega sõita. Loomulik,
et ühenduse mõte siin paljugi soowida jä
tab. Kuid kindel alus on pandud ja nüüd
tarwis kindlat rada edasi sammuda.
Wiies aastapäew IL aprillil
Nced 5 aastat on meie silmade
eest nii kiirelt möödunud, et waewalt
oleme aega saanud ümber waadata. Eriti
kiirelt on nad möödunud just neis orga
nisatsioonides, kus töö kogu aeg on kee
nud. Nende aastate wültel on mõndagi
ilusat läbi elatud, edusamme saadud. See,

mida 1920 aastal nagu kauguses nägime,
on nii mõneski kohas juba teostamisel.
See kõik peab meid kutsuma ühisele
nõupidamisele tulewiku töö kohta, et töö
tegemiseks jõudu koguda. Olime ju 1920
aastal üle kubermangu enne 11. aprilli
organisatsioonide poolest waesed, neid pol

nud olemaski. Kuid nüüd wiienda aasta
päewal tagasi Vaadates, peame rõõmuga
ütlema tehtud töö on wilja kannud.
Ule kubermangu on organisatsioonid loo
dud, kes teemad ühiskondlikku tööd parema

tulewiku pärast. 1920 aastal pandi alus

Wiiendal aastapäewal tuleme kokku kõik!

Eriti need asunduste ja klubide esitajad,
kuhu Eesti sektsioon ja klubi on tihti
wäljasöitusid teinud, kõnede, kontsertide ja

näitemängudega, nagu Saaritsa (olgugi,
et ta on Leningradi kub., kuid sinna tegi
Pihkwa klubi oma esimese Väljasõidu kohe

pääle organiseerimist ja nii mõnelgi korral
weel pärastpoole), Dno, Meritinitski, Ma
jakowa, Tsepelka ja Toropetsi klubi.
Need on ka wanemad organisatsioonid,
ning liginewad samuti warsti oma S-aas
talise tegewuse ülewaate juure.

Meil on teada, missugustes tingimus
tes tuli töötada alguses, kus ei olnud
kogemusi ega wilumust, et kogu seda tööd

alguses elujõuliselt käima panna. Tuli
wisalt tööd teha ja waewa näha, et nii
kaugele oleme jõudnud, kus meie wiienda
aasta werstatulba juures peatada wõime,
kui ühise töö juures, kus tuli ühiselt jõudu
pingutada. Ainult ühisel jõul sammume
meie edasi.

Wiis aastat järjekindlat poliitharidus
likku tööd on niöödas, kuid see ei ole
mitte lõpp, waid siit läheme edasi ja
tõmbame ikka uusi ja Värskemaid jõude
tegewusesse, kes seda tegewust edasi wii
wad ja arendawad. Nii, et kõik, kellel
kallis on töörahwa tulewane arenemine,
on sel õhtul ühiselt koos.
E. N ir k.
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mjllte ühisus küiss.
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Sündinud 1869 a. 26. (13.) märtsil.

Kõige päält tuleb tähendada, et üle
liiduline põllumajanduste kollektiiwide
nõupidamine kutsuti kokku õigeks ajaks,
sest et parema ja kasulikuma talupoegade

lusteenijat.

Külateenijate laialipillatud olek la
küla erilised tingimused küla elanikkude
üldise kultuuriliselt madala tasapinna zun
res ning nende lahusolek linnast sisalda
wad suuri raskusi ühisuse töös külas.
Kuid silmi kinni sulgudes nende raskuste
juures, saab ühisus juba ammu aruvalla
nõukogude- ja külateenijate ühendamise
tähtsusest, et kindlustada sidet linna ja
küla vahel.
Mineva aasta detsembrikuul ärapeetud

majapidamise küsimused koondavad enese

ümber ikka laiemaid kihte külas.
Nõupidamisel olid esitatud kõigi kol
lektiiw-majapidamiste esitajad: ühiskond
liku maaharimise ühisused, põllumajanduse

artellid ja kommuunad. Pääle selle weel
esitajad põllumajanduse kooperatsioonide
ühisustest ja maaorgaanidest.

Nõupidamise töö seisis kolmes pää

üleliiduline ametühisuste teenijate kongress

punktis:

tähendas omas otsustes töö kohta külas:

1) Kollektiiw-majapidamiste ehituse
kokkuvõtted ja nende praeguseaja seisu
korra ülevaade.
2) Milliste teede kaudu areneb edas
pidi talupoegade majapidamise kollektiwi

ühisuse esimesteks järjekordseteks ülesanne

teks on lähemal ajal ühisuse tungimine
külasle, et kaasaaidata allpool seisvate
nõukogude ja kooperatiivide aparaatide
parandamisele, niisama ka rahuldada küla
teenijate rahvahulkade kultuurilisi nõud
misi ning kaitsta nende majanduslikke
huvisid.

seerimine.

5) Kollektiiw-majapidamiste ehituse jär
jekordsed ülesanded.

Nõupidamise töö esimeses osas kuulati
ära põllumajanduse ühisuste ja kõikide
rajoonide kohtade aruanded, eeskätt kol
lektiiwsete majapidamiste poolt selgus,
et olemas olewad kollektiiw-majapida
mised kõwenewad majanduslikult, on
märgata uute kollektiiw-majapidamiste
juure kaswu pääasjalikult lihtsamaid,
artellide ja ühiskondliku maaharimise
wiiside näol. Suurem osa on kollektiiw
majapidamistel mitmepõlluline külwi
kord, majapidamine on parem ja kasu
likumalt seatud kui üksikutel majapida
mistel, mille tõttu on wiljasaak kollek
tiiw-majapidamistel suureni.
Ühenduses sellega selgus nõupidamisel
terwe rida swalusaid küsimusi kollektiiw
majapidamise elus, pool maad on kol
lektiiw-majapidamistel korraldamata
lahusolek ümbruskonna talupoegade
majapidamistest, igal pool ei ole sisse
wiidud arwe- ja raamatupidamist. Tihti
on juhuseid, kus üksikud kollektiiw-maja
pidamise liikmed lahkuvad ja enesega
kaasa wiiwad maaosa, üldisest maa arvust.

Paljudes kollektiiw-majapidamistes puu
duwad organisatsioonilised majapidamise
plaanid ja teised sellesarnased nähtused.
Kuid üldiselt kõwenewad kollektiiw
majapidamised ja ümbruskonnas asuwad
talupojad tunnewad suurt huwi uute
majanduse wiiside wastu.
Järgmisteks küsimusteks oli: milliste
teede kaudu wõib minna ja läheb talu
poegade koopereerimine. Nõupidamine
kinnitas, et talupojad lähemad tööjõu
koondamisele põllutööstuses, laialiste
rahwahulkade koopereerimise, kauba ring
jooksu ning põllumajanduse- ja krediit
ühisuste kaudu tähendatud eesmärgile.!
Koondades sendid lihtsatesse kooperatii

widesse wastastikkuseks warustamiseks,
turule toimetamiseks, laenusaamiseks jne.

lähewad talupoegade majapidamised pa
ratamata üle wastastiku walmistuse
organiseerimisele, milleks suuresti kaasa
aitab külade warustamine traktorite ja
teiste põllutöömasinatega.

Ühes sellega märkis nõupidamine, et
küla waesem kiht wastawate põllutööriis
tade puudusel läheb üle ühiskondlikule
maaharimisele, organiseerides ühisust ja
artellisid.
Lähemateks järjekordseteks ülesanneteks

kollektiiw-majapidamiste ehitusetöös mär
kis nõupidamine järgmist: igas kollektiiw
majapidamises tuleb jaluleseadida täpne
arwelpidamine uing majapidamised pea
wad sündima kindla plaani järele, ning
et hää majapidamisega näidata üksikutele
majapidajatele ühiskondliku tööjõu kasu
likkust. Lõpetada kollektiiw-majapidamis
tes maakorraldus. Kõvendada kollektiiw
majapidamisi agronoomiliste jõududega.
Kollektiiw-majapidamised peawad olema
kultuurilised majandused. Nõupidamisel
selgus, et kollektiiw-majapidamised tar
witawad wähesel arvul krediiti, siin
tunnisrati suurendada neile laenu and
mist laenu ühisuse liikmeteks astumisega.
Nõupidamine wõttis wastu otsuse, et ei
tule ühtegi kollektiivset wormi lugeda
lõpetatuks, waid igat ühte on tarwilik
täiendada ja ehitada nõnda, et see was
taks majanduse ja laialdase talupoegade
hulkade nõuetele.

Nõupidamine tunnistas, et kollektiiw
majapidamised peawad kuuluma koope-

Külades loetakse ligikaudsete andmete
järele kuni 250 tuhat nõukogude- jakauo

Teenijateühisuse organisatsiooniline kava

külas on järgmine: valdades, kus mitte
vähem kui 25 teenijat, valivad viimased
walla kohalise komitee, kes täidab kõik
ühisuse ülesandeid oma liikmete nõudmiste

rahuldamiseks. Üksikutes ettevõtetes, nii
sama ka külades, kus olemas 10 teenijat,
valitakse ühisuse saadikud, kes peawad
ühendust kohalise wallakomiteega; üksikute

teenijate nõudeid rahuldab mesia- ja maa
tööliste ühisuse kohalik ring, kui suurem
ja tihti ainukene ametühisuse organisatsioon
külas.

Minewal kuul möödunud nõupidamine
S. N. W. Liidu ametühisuste kesknõukogu
juures otsustas waldadesse organiseerida
ühisusewahelised waldade sekretariaadid,
kes peawad juhtima ja ühendama üksikute
ühisuste ringide tööd külas.
Kohaliste teenijate komiteede rahalised
summad koosnevad ühisuse liikmete mak
sudest 2 protsenti tööpaigast, miS on
määratud kindlaks seaduse poolt, asutustelt

M. Gorki kunstiline ja ühiskondlik-pub
litstfilik tegevus ja evolutsioon see ott
üks heledam vastupeegeldus tervest, oma

demokraatiavastast korda, arglikku Wene ja
rcakcstoonitist-silmakirjaiist Lääne kodanlust.

tähtsuse poolest määratust ajajärgust, 1890

letaarlik, waid tüüpiline demokraatlik-kodan

aastast kuni meie päevini. Gorki ei annud,
samuti kui Weresajew, ajajärgu vaimliku
elu koondatud ajalugu oma töödes, kuid
oma suure kunstniku ande tõttu oli tema
enam kui keegi teine temaaegne Wene
proosakirjanik selleaegse õige tähtsa ühis
kondliku grupi arenemise „aja!ooliseks" do

Kuid Gorki rcwolutsiocnilikkus ei ole pro
lik. Hirmunud Wene pimeda provintsilinna
koledustest, vihates suikuvat väikekodanlikku

Wene provintsi, kartes küla, mitte uskudes
ajaloolistesse jõududesse seab Gorki Wene
küla—kreisi mahajäänud olekule vastu suur
linna edu, energiat, ettevõtlikkust. Euroopa

jõudu. Suurlinn, elu europaseerimine,

kumendiks. Paljud arvavad, et Gorki oli
Wene proletariaadi kirjanik ja Gorki prae
gune „langemine", tema revolutsiooniliselt

Wene patriarkaalsuse, feodalismi, ennekapi

seisukohalt taganemine kolgakodauliknle „par

poliitiline filosoofia. Gorki ci tunnista küla,
kui revolutsioonilist jõudu, vaatamata
„Suwe" pääie, mida tema kirjutas agitat

teitule" vaatepunktile praegusel ajal on
ootamatu, juhuslik.

Sarnane arvamine on aga täiesti ekslik.
Gorki ei ole sugugi proletariaadi kunstnik
ja aadetekandja. Provintsi linna wäikeko
danlikust kihist võrsunud deklasseeritud klas
silise iseloomu kaotanud võsu, sattus tema

90 aastatel demokraatliku haritlaste kihi
mõju alla, samal ajal kui tema sai „üksi
kuks". oma riisikol tungides tsiviliseeritud
ühiskonna elu põhikihti. Gorki läks läbi
klassidevahelise inimese tüüpilist käiku svi
fiaalse aluse otsimisel oma ideaalide ja
püüete avaldamiseks. Alguses allub Gorki
90 aastatel, Wene kodanlikkude idealistide

õitseajal, individualismile ja romantilisele
sümbolismile idealiseerides paljeijalcfieid,
kui tugeva ja uhke isiklnse esitajaid übis
kondliku vildakuse vastu.

Kui aga Gorki ei olnud kindel sotsialist,
ei olnud tõsine proletaarlane vaimu poolest,

mispärast läks tema siis Wene proletariaa
diga, oli selle armsamaks kirjanikuks kaua
aastaid, tööliste-rewolutsionääride vaimus
tajaks, Wene revolutsiooni õhutajaks ilu
kirjanduses? Seepärast, et Gorki vihkas
kogu oma hinge jõuga seda, mida vihkas
ka Wene proletariaat: tsaarivalitsust selle
wägistusega vaba isiku ja demokraatliku
hulga kallal, Wenemaa vangi
hoone" metsikust ja vägivalda, Wene elu
ratsiooni, sest ainult neis tingimustes
wõiwad nad edasi areneda. Kuid arweleMõttes kollektiiw-ehituse iseäraldusi, eral
das wälja kollektiiw-majapidamiste nõu
kogu kui nõuandwa orgaani põllumajan-

talismi ajajärgus olev provintsi mittekapi
talistlikkude klasside asemele see on Gorki

stooni sihis „wperedovtsewite" tellimise pääle.

Nii ei mõistnud Gorki, äärmine revolut
sionäär 90 aastatel, proletariaadi Oktoobri
revolutsiooni, mis tõstis küla kehvikud
mõisnikkude ja kodanluse vastu. Gorki
„äraand" on sama loomulik, kui Plehanovi,
Martowi, Roshkowi teisele poole barrikaade
minek kodanluse laagrisse. Gorki praegune
seisukoht, tema reaktsioonilise

kodanliku haritlaskonna toetamine on täiesti

I—2 protsenti väljamakstud teenijate
tööpaigast. Walla kohalise komitee põhi
töö seisab küla tööliste tööjõu otstarbe
kohaselt ärakasutamises. Kreisi ühisuse
osakonna kasutusel teeb kohalik komitee kol
lektiiwseid lepinguid tarwitajatcühisuse ehk

walla täidesaatva komiteega, määrab kiud
laks nende töö tingimused, walwab selle
järele, et ei rikuta töökaitse seadusi, lähen
dab konflikte (tülisid), mis tekkivad teeni
jäte ja administratsiooni vahel ning teeb
ühiselt teiste organisatsioonidega kultuur
ja poliit-hariduslikku tööd jne. Ühisuse
organisatsioonide tähtsusest külas saavad
wallateenijate hulgad kiirelt aru. Praegu
on raske rääkida suurtest saavutustest sel
alal, ning külateenijate õigused ja majan
duslik seisukord ei ole kaugeltki korras,
nende löö tingimused on rasked, allpool
seisvate nõukogude ja kooperatiiwide apa
raadid nõuavad veel suuri jõupingutusi.
Kuid siiski on praegu märgata liikmete
isetegevust külatööliste keskelt. See suur
huwi, mida avaldavad küla elanikud nõu
kogude ja kooperatiivide aparaatide pa
rändamise alal, kindlustab teenijate amet
ühisustel külas toetust kõikide
tööliste poolt. G. L.

arusaadav tema psükoloogia ja ideoloogia
alusel.

Gorki kui publitsist, ühiskondlik tegelane,

poliitiker salati oli tema sellena vassija ja
saamatu) ei ole nüüd meiega. Kuid
tema andekas ja aus tegevus tsaariwalit
suse vastu W?ne revolutsiooni kasuks ja
proletariaadi äratamine on suur väärtus
meie revolutsiooni ettevalmistusel, samuti
kui Plehanovi teoreetilisel tegevusel ja en
distel revolutsiooniliste! tegelastel, kcs praegu

meie vastaste rcas seisavad. Gorki ei
olnud proletariaadi mõttekandjaks ja prole.

taarlikuks sõnakunstnikuks, aga minevikus
teenis tema oma revolutsiooniliste töödega

kõigepäält revolutsioonilist proletariaati,
mõnikord andudes proletariaadi ilmavaatele
ja tundele.

duse ühisuse juures. Kollektiwistide
ühisel jõul ja maaosakondade ja põllu
majanduste kooperatiiwide ühisuste kaasa
aitamisel teostame ülesseatud ülesanded.
S. K.

Leningradi tööstus.
Läinud aastal tegi Leningradi tööstus
wälja kogu saaduste hulgast, mida wal
mistatakse S. N. W. Llidus, 15,1 prots.
Metallitööstuses teeb see erikaal wälja,
arwates niisama üldsaaduste arwu järele
12,7 prots., elektrotehnikas —46 prots.,

keemias 23 prots., kummitööstuses
56,2 prots., kiutööstuses 9 prots.,
tubakatööstuses 33 prots., puu ümber
tööstuses 19,1 prots.
Tõsi, enne sõda oli Leningradi tööstu
sest ettetoodud walmistusharudes protsen
diliselt suurem: 22 prots. metallitööstuses,
82 prots. elektrotehnika tööstuses, 3Z
prots. keemia tööstuses, 92 prots. tummi
ja 59 prots. tubakatööstuses.
Igatahes ei saa unustada neid mitte
harilisi tingimisi, milles asus Leningradi
tööstus esimestel päewadcl pääie rewo
lutsiooni, kus tal ei tulnud üksi wõidelda
igasuguste kriisidega, waid igal sammul
pidi omale eluõigust nõudma.

Neljapäeval, 26. märtsil 1925 tu Nr. 69
Uue majanduse poliitika ajajärgul on
Leningradi tööstus saawutanud suuri
Võitusid. Eriti suuremaid saawutusi saime
läinud tegewuse aastal.
Kõige päült oli see aasta muuteaastaks

Weel mõnda 1. detsembrist.

uusi rahuaja iseloomuga walmistusharusid,

pääasjalikult jõu sisseseadete ja walmis
rusriistade loomise sihis. Kui meie waa
tame tööd, mis tehtud jõusisseseadete piir
konnas, siis näeme, et meil Valmistatakse
praegusel korral meie tehastes, algades
harilikkudest nafta jõumasinatest ja lõpeta
des Wene tehastele mitte hariliku soen
duse pinnaga kataldega ja suurejõuliste
turbiinidega.

Kogu S. N. W. Liidu tehaste üldisest
Väljalaskest, millel tegemist otsekohe liu
tööstuse masinate ehitusega, andsid Lenin
gradi tehased 1924 aasta nowembris 37
prots., kuid üldisest tellimiste rahasumma
dest 5,3 miljonist, langes siia 3,2 miljoni
rubla, ehk 60 prots. Ning lõpuks wii
maste kuude eduks wõime lugeda Lenin
gradi tehastes kaubanduse laewade ehitust.

Leningradi elektrotehnika tehaste osaVõtmine, mitmesuguste Liidu rajoonide
elektrofitseerimisest, raadioühenduse seadmi

sest, telefoni ja telegraafi ühenduse arene
misest, wõime wülisest küljest piltlikult
ettetuua eelpool ettetoodud erikaalu and
mete kaudu. Kuid sisemisest ja laadilisest
küljest näeme, et see tööstusharu on ise
äranis suurelt edasi jõudnud. Sääl on
uuesti organiseeritud walmistusharusid
rohkem kui mõnes teises.

Meie kergetööstus suurendas oma saa
duste hulka, kuid samal ojal pööras eri
lift tähelpanu tema tööstuse omaduslitu
külje pääle. Sest just kauba omaduslik
külg on selleks teeneks, mis awab meie
kergetööstusele (kiu, naha, tubuka jne.)
müügiwöiinalused ka kõige kaugematel tur
gudel.

Leningradi tööstuse laiendamine läheb
edasi suurendatud kiirusega. Eriti just ai
nuüksi 1924—25 aasta esimene weerand
andis 82 prots. kogu 2923—24 aasta
esimese poole Väljatöötusest.

Samase tööde käigu juures wõime
loota, et 1924—25 a. walmistuspro
gramm täidetakse tuntawa üleolekuga.

Tellimiste ja müügi poolest ei pruugi
laienew malmistus kartust tunda.
Igatahes walusaks küsimuseks jääb ring
jooksu abinõude küsimus, milline Lenin
gradi tööstuses küllalt hääs seisukorras
ei ole. Leningradi jooksew kapitaalide
krediteerimise ja täiendamise kõwendamise
küsimus jääb ka edaspidi pääküsimuseks.
Selle küsimuse eduka lahendamise juures

seadis Leningradi tööstus oma päewa
korda tehaste sisseseadete ümberloomise
ja täiendamise, mis kömendab meel rohkem

oma olukorda kui tööstusline keskkoht
Nõukogude Ludu tarbete rahuldamises.

Nõukogude maalt.
Aferbeidshani jaluleseadmine.
Aserbeidshani kommunaal majanduse pää
walitsuse kutse pääle andsid endid üles 800

inseneeri, kes soowiwad Aserbeidshani ja
luleseadmiseks töötada. Sellest arwust on
praegu wäljaeraldatud 40 insheneeri, kelle
lohalejõudu oodatakse lähemate! päewadel.

Dooni söekaewandus töötab
kasudega.
Artemowskist teatatakse, et söehinna alan

damisega sai Dooni söekaewandus möödu
und operatsiooni aastal 2lk miljoni rbl.
puhast kasu.

Raudteeharu juureehituSNishnhNowgorodist teatatakse, et ehituse

hoogtöö algul asub Bugorodsti täidesaa
tew komitee Kudma-Koshewennoje raudtee
haru juureehitamisele.

Nõukogude lipp ..Kolömil".
Odessast teatatakse, nigilaewade ühisus
sai Londonist telegraafi teel teate, et „Ar
kosi" ja „Kolõmi" laewadel on Inglise
lipp ja meeskond wahetatud Nõukogu li
puga. Meeskond moodustati Wene meri
meestest, kes Balti laewadelt ärawõen ja
asusid seni Londonis. Ülejäänud osa mees
konda koondatakse Hamburist, kus „Kolõmi"

wõtab 1300 tonni suhkrut Odessa ja
Jalta jaoks.

walitsuse poolt. Kesktalupoeg oli ükskõikne.

otsida, sest nende kürwaldamisest olenewad

Niisama wiies ja kuues punkt põhjendab
„hädawabariigi" teenijate ükskõiksust. Ai
nult üks kolmandik olnud aktiiwsed kodan
luse poolehoidjad, mis ühesuurune ta ak

tulewad Võidud.

tiiwsete wastastega.

Meie kohus on tõelikud wead üles

Leningradi rasketööstusele.

Sõjawalmistuse asemele hakkas wal
mistama meie metallitööstus terwe rea
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Mis oli 1. detsembri lüüasaamise põh
juseks? Nii küsis ja pidigi küsima iga
kommunist, iga klassiteadlik proletaarlane,

sest asi puutus ju wäga sügawalt igaühte.
Siiaajani püüti selle ülitähtsa küsimuse
kohta ühelt poolt omale selget wastust
leida, kuna teiselt poolt püütakse seda ra
huldawat wastust, mida iga kommunist ja
klassiteadlik proletaarlane oleks pidanud
kohe teadma, kõigesuguste kõlawate rewo

lutsiooniliste lausete taha jätta, ,ehk pare
mal juhtumisel hoopis kõrwaliste peapõh
jusest äraolenewate, hariliku iga nurjami
neku korral ettetulewate järelnähtuste pääle
juhtida.

Miks jäeti meid niikaua ilma rahul
dawa seletuseta? Selle pääle meie kellegilt

wastust ei saa. Alles neli kuud hiljem,

Klassiwöitlus nr. 52, lehk. 9.
(waata lhk. 7 ja 8). Niisama ei walmista
tud ülestõusu alguseks üleskutseid (lhk. 6).

Need on sm. J. Anwelti üteluse järele
wead, mis tehtud 1. detsembril. Siin
katgA lõik wead prowokaatorite, keskstaabt

saamatuse ja löökrühma meeskonna oska
matuje arwele. Kuid unustatakse säMm
res, etfie°7õik on ühest
olenew, millest allpool räägime.
Waakame jTis missugused olid sm. J.
Anwelti sõnade järele ülestõusmise eeltin
gimised. Wõtame neist ainult konkreetsed
andmed.

1. Kompartei lipu all oli määratu
enamus tööstustöölistest.
2. 99 % kõigist töölisorganisatsioonidest
oli meie seltsimeeste juhtida.

3. Maatöörahwa enamus oli pöörde ja

antakse selle ülitähtsa küsimuse kohta, mille

töörahwa walitsuse poolt.

üle meie niikaua asjata pead murdsime,
sm. J. Anwelti poolr wäga omapärane
waStus. Wastusega jääme rahule ainult

enam-wühem ükskõikselt pöörde pääle.

selles, et lüüasaamise pääpõhjust, mida nii

kõikne.

wäga kaua ootasime, enam oodata ei
maksa.

4. Kesktalupoeg waatab oma enamuses
5. Suur osa riigiteenijatest oli üks
6. Linna wäikekodanlusel ei olnud enam

'Mana waimustust ja taht

Nii tuleb aktiiwsed aktiiwsete wastu ja
kompartei kasuks 1. dets. ülesastumise kor

ral jäi suurem osa neist, kes ükskõikne ja
ei reageerinud pöörde wastu. Siin olid
suurepäralised eeltingimused!? Miks üles
astumises neid leninistlikult ära ci käsn
tahid?*) Löökrühmasid süüdistatakse saa
matuses, nõudes nende käest üliinimlikkuft

(lhk. 7). Teades, et nad uulitsawüitluses
ei ole õpetatud. Siin näidatakse meile mi
dagi muud, kuid mitte wiga, millest olenes

Eesti töörahwa werine kaotus 1. det
sembril.

Seitsmes punkt on meie arwates täitsa
ebaõnnestanud. Ettetoodud arwud on küll
kõik wäga „ümargused," umbkaudselt wõe

tud, kuid kokkuwüte saab algupärane, pä
ris uus, mis siiaajani paljudele teadmata.
„Sõjamäes oli laialdane organisatsioon.
Aktiiwsete arw, meie poolehoidjaid, ott
suurem kui „wabariigi" aktiiwsete toeta
jäte arw. Enamus oli sõjawäes ükskõikne."
Mõõdupuuks on 3 kategooriat: Aktiiwne
aktiiwne ja -f ükskõikne. See läheb
punase niidina eelarwest läbi. Äuwitaw
oleks aga meil see, kui palju oli just 1.

Nii õpime oma tõelikud wead tulewa
wõidu kindlustuseks ainult osalt, ehk keer
leme kõwa pähkli ümber ilma seda katki
hammustamata, mille tuum meile siiski

mist.

dets. süjawäge armuliselt.

7. Sõjamäes enamus oli ükskõikne.
Aktiiwsete sõdurite meie poolehoidjate
arw oli üldiselt suurem kui „wabariigi"

Sm. J. Anwelti sõnade järele oli Tal
linnas ja ümbruskonnas 1.200—1.500 liht
wäelast (lhk. 3). (Selle tagajärjel oleme

saladuseks jääb.

aktiiwsete toetajate arw.

ka meie sunnitud ainult ümarguselt wütma).

Läbilugedes sm. J. Anwelti kirjatööd,
paistab teraw äärmine sallimatus
kes tähiwat 1. detsembrit
õige lihtsalt seletada blankismiga, ehk
üldse midagi mõtelda julgeb Eesti asjast,
eestkätt 1. detsembrist, ega mingit in
formatsiooni ei taha kuulda nendest, kes

8. Kodanlus oli omawahel pöörases
tülis. Riiklik majapidamine ja poliitika
oli pankrotis. Kaitseliit oli wapper ainult

Nendest enamus 800 meest ükskõikne.
Ülejäänud 700 meest jagame kaheks
saame 350. Nii on umbes aktiiwsete poole
hoidjate ja wastaste arw käes. Siiajunre
Paneme 600 junkrut (Ihk. 7).
Seega on 250—300 wäljaastujal nmbes
tuhat wastast, ühe andmete järele. Kaitse
politsei hulga ja wälispolitsei Väikest artvu
jätame meelega wastaste üldisest arwust
wälja. Teise andmete (lhk. 5) järele tõen
dab sm. J. Anwelt, et kodanlusel meie

siin olles nurgataga külluses wabritseeritud

eneseõigustusest löhnawaid kuulujutte 1.
detsembri ülesastumise kaotamise üle laiali

laotawad ja kellel selleks nähtawasti roh
kesti aega ja püfiwust jätkub.
Sm. J. Anwelt püüab näidata, et teist
moodi mõtlemine 1. dets. on kõik „Wab«
Maa" informatsiooni saawutus (lehk. 3).
Meie arwame, et „Waba Maa" haisewat
äraandmise teadete mülgast ei maksa siin

sügawamalt puudutada, kõigil on selge
tema weergudel ilmuwad Eesti timukate
salapolitsei wabritseeritud kõmuteated,
millel suurriikidelt rahanorimise eesmärk.
Siin peab seda ,riiwama" ainult selleks,
et näidata, et need faktid, mida »Waba
Maa" haisew mülgas enesest wälja ajab,
ef"7ela im. J. Anwelti poolt ümberlüM
mist. Mahaarwatud 1. dets. prowokaatorite

paberil.

9. Wälispolitseist oli töörahwa poolt
üks kolmandik, mast teine kolmandik
ükskõikne, kolmas aktiiwne wastane
(lhk. 4 ja 5).
Need on siis sm. J. Anwelti oma sõ
nade järele ülestõusmise eeltingimused.
Enne kui kokkuwõtte teeme, olgu weel paar

sõna ka üldise pääletungimise plaani pää
joontest wõi kawast.

„250—300 meest, millest seisid koos
löökrühmad, olid ainult algatusrühmad,
et teed teha, aega wõita masside mobili
seerimiseks, mis wähemalt 5—6 tundi
pärast wäljaastumist pidi sündima" (lehe
külg 7).
Sellega oleks sm. J. Anwelti oma sõ
nade järele antud selge pilt. Esiteks
eeltingimustest, teiseks pääletungimise
kawast ja kolmandaks neist wigadest,
mis pääletungimise juures tehti, mille pä
rasi l.dets. ülesastumine korda ei läinud.
Neid kolme tähtsat ettetoodud asjaolu
kõrwu seades ja arwestades tekkib lugejal
paratamata raske segadus, raskem weel

salgamine, mis muidugi salapolitsei were
koerad oma paljastamiseks ei wõi lubada.
Nende faktide seletus on ka igale lapsele kui oli selle kirjatüki kokkuseadmise juures
arusaadaw meil siin teistsugused kui jJ. Anweltil, kus püütakse näidata seda,
üle piiri. Kuid faktid iseenesest jääwad sel Imis olemgski vole.
Kõigepäält waatleme 1. detsembri üles
leks, neid ümber ei lükata.
astumise
eeltingimisi Eestis, mis töörah
Sm. J. Anwelt näitab meile wiis kao
tuse Põhjust; toome need siin kõik järje wal wõimaldas kommunistliku partei juha
tusel pääletungimist alati oma neetud rõ
korras:
hujate wastu, et kodanlust jäädawalt ku
1. Päästaabi hoone maldamise ebaõnne
kutada.
tus, mille pääletungimise plaan küllalt
Teeme seda wõimalikult sm. J. An
hästi ei olnud läbitöötatud.
welti
oma sõnadega ehk tema arwamiste
2. Autotankide diwisjoni pääletungimise
järeldustega.
Wastasel korral wõib „mõni"
nurjamine! olenes organisatsioonist enesest,
jälle
ütelda,
et
informatsioon on piiri
kus kaks äroandjat, sõdur Klemmer ja all tagant" „Wabaste
Maamülkast: ehk tee
ohwitser Madisson oma alatu juudase tege
wad nii amult nahahoidjad ja argpüksid,
wusega I. dets. hommikul suutsiwad teisa kes kusagilt „?indlast kohast piirimgant
sõjawäelasi jalule ajada. Niisama oli ka walmis oleks juhtima" (wist Eesti töö
sidepataljonis araandja weltweebel Shaa listeliikumist. E R.) ja Eesti monopoli
rup. Olgugi, et Shaarupi ja Klemmeri seeritud õhku ei taha nuusutada.
ausus organisatsioonil teada oli ja küsimuse

märgi all seisis.
3. Löökrühma komandööri saamatuse
tõttu ei Vabastatud mitte kohe mängisid
Wene uul. omale lisareserwiks, olgugi et
selleks määratud löökrühma koosseis oli
üks parematest.

4. Jõudude killustamine wäikestesse
löökrühmadesse ja püüd tõik tähtsad punk
tid korraga ülewõtta.
5. Ei arwestud seda, et wastane pääle
tungib.

Siis meel mõned wead, mis sm. J. An
welti kirjatükis ridade mahel ära märgi
tud: .
Seltsimehed ei osanud uulitsawõitlust,
kuidas hooneid wallata ja kaitsta, kuidas
linnas waenlase liikumist edukalt takistada.

Niisama ei osanud keskstaap kogu operat
siooni kama nõnda mästatöötada ja juhtida,

et mitte raskeid migu poleks juhtunud

Esimese punkti kohta, et kompartei lipu

all oli Eestis Müratu enamus töös.tys
töölisi, ei ole ega wõigi olla mingit teist
sugust arwamrst. Meid huwitab aiuMLee
määratu enamuse arw Kahjuks
ei anna sm. J. Anwelt, ei tea miks, selle
arwu üle kindlat wastust. Kirjatükk laseb
Eestis tööstustöölisi iggtgW
mitte plM.ei ale
Teine punkt, kus öeldakse 99 prots. kõi
gist tööliste organisatsioonidest oli meie
seltsimeeste juhtida, jääb seda läbilugcdes

niipalju arusaamataks, kuipalju neid orga
nisatsioonisi 1. dets. ei olnud (maata Ihk.
4). See kõik näitab küll kompartei endist
autoriteeti, mis walge werekoerte poolt
Ilikwideeritud, aga 1. dets. wäljaastumises
mingil reaaliet osa ei etenda.
Kolmas ja neljas punkt räägib, et maa
töörahwa enamus oli pöörde ja töörahwa

wastu rohkem saata ei olnud kui 150—200.
meest, see on üks terwe kolmandik wähem

kui ülesastujaid.
Mida peab aluseks wõtma? Wõtame
selle, et wastasel tõepoolest rohkem ei ol
nud kui 150—200 kindlat meest. See
paneb meid tõsiselt mõtlema. Jgalpool
loeme (Klassiwõitlus nr. 48, Eesti töö
rahwa wõitluse wäerind 1. detsembril
1924 a.), et löökrühmad taganesid alles
wahwa ja wisa wastupaneku järele was
tase ülewõimu ees, kuid wastaseid oli
arwu poolest wähem.

Siin saab sm. Anwelt sellega õige ruttu
Walmis tähendades, et meie killustasime
oma jõu, mille tagajärjel löökrühmad liig
wäikesed tulid ja meie ei arwestanud
seda, et wastane pääletungima hakkab
(lehek. 8, punkt 4—5).
Kus on siis sõjalises taktikas ja stratee
gias need konkreetsed andmed, mille pääle

rajati 1. detsembri ülesastumise plaan?
Kus on siin rewolutsiooniline leninistlik
wõitluse teooria? Nii küsib ja peabki
küsima iga kommunist ja klassiteadlik pro
letaarlane. Ainult see on meil
tähtis, mille st olenesid ära
need ülema! ettetoodud wead,
mida sm. J. Anwelt püüab ühe hoobiga!
õigustada?
Wastuse selle pääle saame mitte klassi--l
wõitluselt, ega ka mitte sm. Anwelti käest,!

kes rewolutsioonilist leninismi wõitluse
teooriat segab millegi muuga, üteldes, et
nende tema poolt ettetoodud wigade ära
hoidmine oleks kahtlemata I. detsembri
toonud (lehek. 10). Wõib olla, et
tzsee tema arwates nii oleks läinud, kuid
on kindel, et see leninismi teooria
mittetunnistamine ei lasknud neid wigu
ette näha, mida meie nüüd peame õppima
11. detsembrist. E. R.
*) Lenin W. Oktoobrirewolutsioon, lhk. 35.
et olla edukaks, ei pea tu->

genema mitte salanõu pääle, mitte partei

Pääle, waid eeslinna klassi pääle- See esiteks.

Ülesastumine peab tugenema rahwa rewo
lutsioonilise tõusu pääle. See teiseks. Utes
astumine Peab tugenema kaswawa rewolut

siooni ajaloo sarnase murrangu punk
tile, kui rahwa eesrindade aktiiwsus on

kõige suurem, kui kõige suuremad on kõhkle
mised waenlase ridades ja nõrkade, poolikute,
kindluseta rewolutsiooni sõprade ridades. See

kolmandaks. N.nde kolme ülesastumise tin
timuses esineb marksism blanktsmisi."
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Lesti asunduste töötaw naisterahwas hakkab uue elu

ülesehitusest kindlalt osa wStma.

Uuidas läks naispaew mööda. sammud naisterahwaste organiseerimise alal.
Toropetfi kreisi talunaised astuwad kindlalt
ühiskondlikule tööle.
Be«tsa talunaised otsustasid asuda oma juhi Lenini juhtmõtete
teostamiseleI. Eesti klubi ja kool korral
Asume uue ühiskonna loomisele.
dasid ühiselt 8. märtsil klubi-õhtu. Rah (Bentsa asund. naisterahvaste resolutsioon).
vast enamasti naised ja lapsed oli
Ärakuulates aruannet jnaisliikumise aja
ruum puupüsti täis. Pääle mõnusaid
loo
ja naisliikumise tähtsusest S. N. W.
ettekandeid viideti aega seltskondliste
Liidus
ja väljamaal, tervitavad
mängudega.
Bentsa Eesti talunaised Idamaa ja terve
2. Mihailowski koolis
ilma rõhutuid naise, kes veel kapitalismi,
Bentsa vallas, sinna sõitsid To
usu ja kombete kütkes vaevlevad ja
ropetsist (50 w.) sl. M. Kribe ja sm. otsustati: kõige agarusega senisest
Radik, kus nad koosoleku korraldasid. uinakusest virguda .ja ühiselt talunaised
Eestlasi oli eelteate puudusel kokku tulnud
asuvad kultuuralisele, ühiskondlisele, polii
45 inimest, nendest talunaist 18. Koos tilisele arenemisele ning majanduselu ja
olek möödus suure huvitusega ja võeti uue ühiskonna loomisele.
elavalt sõna iga küsimvse kohta. Pääle
Selle teostamiseks vaja talunaistel
resolutsiooni naistepäeva kohta, kiideti koonduda 28. K. P. ja Kominterni ümber,
teised ettekanded hääks, mida otsustati võidelda valge terrori vastu Mopri liik
teostada, avati Eesti lugemistuba, mida meks astumisega, võidelda samogonni
kohustati ka kooli avamiseks Bentsa tar Vastu, paljastades kulakut, kaotada kirja
vilist eeltööd teha. Otsustati kultuurfondi oskamatust, end poliit- ja ühiskondlises
annetusi R. Rubeli kätte koguda. Pääle elus arendada, uut elukorda teostada Le
koosoleku korraldas kohalik Wene uini juhtmõtetel, oma lapsi ja iseäranis
noorte ring maksuta piduõhtu kõnedega ja
tütreid kooli saata ja neid emakeeles õpe
muu ettekandega ja kahjuks tantsuga. Aeg

oleks Bentsa noorte ringil tantsu asemele
mõnusamat lõbu muretseda,' nagu keha
kultuur ja ühised mängud.
Naistepäev tõi asunikkude keskele roh
kesti erutust ja algatust, mis pöördepunk
tiks Bentsa ajaloosse jääb.
3. Sementsova lugemistuppa
nõuti ka naiste organisaatori Eesli sekt
sioonist, kuid nende puudusel saadeti sinna
ainul ettekandeks materjaali.

4. Ega agarad Gorodki, Pjat
nitsa ja Gorki lugemistoad ole teis
test mahajäänud. Teadustage endi tööst.
Kosta.

tada, aktiivselt nõukogudest, kooperatiivist

ja wastastiku abiandmise komitees osa
võtta, nõukogude seadusi õppides oma
õigusi kaitseda, tööviljakust tõsta, külvi
pinda suurendades ja maakarja paranda
des nõukogude majapidamist tõsta, agara
maid naisi W. K. P. saata, ajalehte
„Edasit" toetada tellimise ja sõnume saat
misega, noori komnnoorte ühingusse, lapsi
pioneeride salka ja tütreid majapidamise ja

poliithariduse kursustele saata, kõik Eesti
lugemistoa ümber koondada, kultuurfondi
toetada ja sügiseks Bentsa Eesti kool orga
niseerida.

kättesaadawaks igale töötawale naisterahwale.
Lenin.
Naisterahwad, koondage ridu oma
organisatsioonide ümber!

mesi kogunud, kes üle üks-teise õla midagi

püüavad vaadata. Ligemale astudes näen,
et klubi kirjanduse ring on selleks päevaks
ka enda seinalehe „<Side" wäljalasknud ja
kõik ta naisküsimusele pühendanud.

Warsti ka helises kell, algas pidulik
koosolek. Esineti kõnedega ja tervitustega
mitmete organisatsioonide poolt.

Pärast pidulikku istangut esines naiste
ring kahe näitemänguga: „Wastutawa töõ
lise naine" ja „Warjupaik," mis seepääle
vaatamata, et enamasti kõik uued mängi
jad naisseltsiliste hulgast olid võetud, kes
paljud esimest korda esinesid, keskmiselt üle

näitelava libises.
Laulukoor esines ka oma toodanguga,
aga siin jättis häälte kokkukõla mõndagi
soovida.

Pidu lõppes laulukoori ja piduliste
ühise Internatsionaaliga, siis mindi lõbu
sas pidu tujus laiali.
Oudova naisseltsilised! Olgu see päev,
mida teie üheskoos terve ilma naistöö
listega pidutsesite, teile äratuseks.

Koondage omi ridu organisatsioonide
ümber, võtke elavalt igast seltskonna te
gewusest energiliselt osa.

Koondage end ka oma kreisi klubisse,
võtke tema ringide tööst osa.
Näidake, et teie waba naisterahvas,
vabas S. N. W. Liidus olete!
Näidake, et meie aasta pärast seda
päewa pidutsedes ütelda võime: Oudowa
naisseltsilised on enda ülesande täitnud.

Elagu waba naisterahvas vabas S.
N. W. Liidus!
Elagu kõige ilma tööliste juhi Lenini
partei! Maamees.
Uaispiiem kreisis.
Saäritsas, Oudowa kr. nais
päewa pidustusel esinesid kõnedega: koha

lik kooliõpetaja ja mitmed naisterühmad.
Näitemäng „Preili Freschboltsen" õnnes
tas wõrdlemisi hästi. Koolilapsed esinesid
waba harjutustega. Miili.
Karawai asund., Oudowa maak.
«. märtsil s. a., rahvusvahelise naistõö-

nemad. käivad peaaegu kõik,
pääle nende, kes Leningradis õpivad.

Meie naisterahvad peavad rohkem osa
Võtma ühiskondlikust tööst ja asuma kind

seda pidu mööda saata ilma kisklemata.

lalt enesearendamise teele.

Karawai nooredmehed peaks ometi üks
kord aru saama, et sarnastele wäljaastu
mistele saaks lopp tehtud.
Trewa r i k.
Blagodati koolis (Sajanje
vallas) pidi olema naispäewa õhtu.
Kuid kokku tulid ainult mõned naisterah
wad ja mõni kümmekond lapsi. Seepärast
jäi ka naiste õhtu pidamata. Kanti ette

Käige meie kalli juhi ja õpetaja sm. Le
nini juhtmõtete järele. Teataja.
Talunaine wötab osa ühiskondlikust
tööst.
Begunitsa vallas, Trotski kr.,
viidi läbi neli talunaiste raiooni konwe
rcntfi. Osavõtt nendest oli väga claw.
Üldse võtavad meie valla naisterahvad

ainult näitemäng.

Blagodati naisterahvad, miks jääme
meie kõigist maha? Miks ei rutta meie
ajaga kaasa? Kas ei oleks võinud meie
ometegi mõneks tunniks kodusest elust en

did lahti kiskuda ja seda õhtut ühiselt
mööda saata?

Jään lootma, et tulevikus meie nii
külmalt oma ülesannete pääle ei vaata.
Elene.
Karawai asunduses korraldati
naispäewa! pidu, kus sl. Reiberg esines
kõnega ja kanti näitemäng ette.

Olgugi, et kirillased punase nurga vastu
organiseerisid ja ettekannete ajal rahu rik
küsid, läksid ettekanded rahuloldavalt läbi.

Nõges.
Punases Pustoschis peeti rah
wuswahelise naispäewa puhul miiting, ku
hu oli ilmunud kaunis suur hulk seltsilisi
ja seltsimehi. Esineti kõnedega, millele järg
nesid küsimused ja elavad waielused.

Pääle selle esinesid koolilapsed iluluge

ühiskondlikust tööst osa.

Töö kannatab meil naisorganisaatori vuu
duse all. Pöörasime W. K. P. kreisikomitee
poole palvega saata meile naisorganisaator.

Teataja.
Nöukodude seadused kaitsewad
naisterahwaid
(Wolossowost, Leningradi kub.)

Paar aastat tagasi võttis siin keegi puu
sepp omale teenijaks 18 aastase tüdruku.
Kui viimane hakkas palka nõudma, lubas
see isik teda naiseks võtta. Mõni kuu ta
gasi, pääle selle kui naisterahval laps sü»dis, ajas ta tüdruku ühes lapsega minema.
Sarnastele peab meele
tuletama, et nõukogude seadused kaitsevad

naisterahvast. Lapse ema nõudku kohtu
läbi lapse ülespidamise raha ja maksmata
jäänud palk. „Mina ise".
Rahwuswaheline naiSmiitiug
Pihkvas peeti naisväcwa puhul eest
laste miiting, mille pääle võeti vastu ette

mistega.

panek organiseerida rahvusvähemuste klubi

Lõpuks kutsuti asunikke üles kooli pal
kisid välja vedama.
Oma küla poiss.

„Töö" Eesti sektsiooni juure naisosakond.
Pääle selle oli eestlaste, lätlaste ja juu
tide ühine miiting. Ohtu oli täitsa inter
natsionaalne ja meeltülendav. t h.

Nönkoguwalitsuse poolt alatud
tSS wöib edasi lükatud saada ainult
siis, kui temast wStawad Ae kogu
Venemaa osa mitte sadanded, maid
miljonid ja miljonid naisterahwad.
Lenin.

Rohkem rõhku tööle naisterahwaSte
seasTöörahva vabariigis on naisterahvas
täieõiguslik ühiskonna liige.
Peres elentsh es k a j a asundus,
Põh ja - D üün a kub. Naispäewa puhul
toimepandud miitingul said meie asunduse
naisterahvad teada, et nendel on ka niisa

Kõik lapsed Lenini lipu alla pioneeri
deks saata ja nende eest kõigiti hoolitseda.

Meie ülesanne seisab selles, et teha poliitika

Uaispiiem Oudowas.
Kuulsin, et Oudowa Eesti klubis olevat
pidu ja nimelt naiste pidu. Toho hullu,
mõtlesin, lähen ka vaatama, seda imet ju
meil siin ennem ei olnud.
Klubisse jõudes näen, et naisseltsilist on
sääl täis, nende hulgas ka mõni meeste
rahvas. Ringi silmitsedes näen, et on ka
niisugused naisseltsilised ilmunud, kes se
uini ei ole üle klubi läve jalga tõstnud,
Ringi silmitsedes ja teise tuppa astudes
näen, et ühe seina äärde on suur hulk ini

liste päewa tõttu, korraldasid Karawai
asunduse noorsoo liikmed pidu-õhtu, kuhu
palju rahvast kokku ilmus.
Karawai nooredmehed ei saanud ka

Asume weel energilisemalt ühis
kondlikule tööle.
Tikopesa asunduses. Kingis
sepa kr., ilmus naispäewa puhul kokku
kutsutud koosolekule umbes 50 naisterah
vast. Pääle aruannete võeti vastu reso
lutsioon, milles kutsutakse naisterahvaid
energilisemalt ühiskondlikule tööle, otsustati
vähemalt kord kuus pidada naiskoosolekuid.

Siis veel pannakse toime näitemüük ko
haliku pasunakoori hääks, millel mitmed
pillid puuduvad.

Naiste silmades võis näha kindlat soo-vi
osa võtta võitlusest parema tuleviku eest.
Põhj alane.
Lelino asunduses, Kingis
sepa kr., korraldati naispäewa puhul klu
bis piduõhtu. Kõnedega astusid välja sm.
Tunsker, sl. Tillo ja teised, kutsudes talu
naisi üles ühinema, energilisemalt ühiskond
likust tööst osa võtma ja sidet pidama nais

töölistega. Piduline.
Tarwis asuda Levini juhtmõtete
teostamisele.
Masnikowas, Luuga kr. 8. märt
siks pidi meile ilmuma Leningradist aru
andja, kuid teda ei nähtud meil.
Nooremad naisterahvad avaldavad suu
remat huvi ühiskondliku töö vastu. Mit
med on noorte ühingu liikmed, paljud on
klubi liikmed. Kuid suurem osa naisterah
vastest on veel usu kütketes, iseäranis va-

masugused õigused kui meesterahvastel jn

nemad on uue elu ehitajad.
Kutsun üles talunaist ühinemisele ja
energilisele tööle.

Kom noor soolane.
Kuwa s ch i asund., II grupp. Meil
ei võetud naispäewa pühitsemisest osa, sest

meie naisterahvad on veel arvamisel, et
kes on loodud orjama, see orjaku hää meelega.

Talunalsed, jätke see vana vaade maha.
Nõukogude vabariigis on ka naisterahvad
vabad. Samogonni vastane.
Lootvad oma organisatsioone
Stolba asunduses, Brjansk *
k u b., peeti ära miiting, kuhu pidid ilmuma
ka valla esitaja ja kohalik naisorganisaator.
Kuid viimased jäid tulemata, mille all mui
dugi miiting kannatas.
Naisterahvaid oli ka vähepoole kokku
tulnud.

Otsustati kutsuda kokku koosolek nais
ringi organiseerimiseks.

Naabri Mari.
Nebolsinski asund., Brjänski
kub., panid talunaised ühes „Rahwuswahe
lise rewolutfiooniwõitlejatele abiandmise ühi

suse" ringiga tolme piduliku koosoleku,
kuhu ilmusid kõik asunikud. Kõnega esines
sl. L. Kukk. Pääle selle astusid välja mit
med seltsimehed, kutsudes naisterahvaid üles

võitlema orjastuse ja pimedusega.

Naisterahvad valisid oma seast wiieliik
melise kommisjoni oma tegevuse juhtimiseks.
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Rkowgorodi talunaised et jää teistest maha.
Mlagu leninism, mis meile tee pare
male tulewikule kätte juhatabPetrowo asunduses, Boro
witshi kr., peeti meil ära naisterahwaste
üldkoosolek, kus esineti aruannetega Eesti
ja Wene keeles. Pärast oli näitemäng.
A w a l i k.

L 0 schit owo s. Huvitavaks wõis lu«
geda naiskoosolekut, mis naispäewa puhul
kokku kutsuti. Naisterahwaid oli kaunis
rohkesti kokku tulnud.
Pääle aruannete wõis näha, kuidas naiste

Sellest päewast pääle hakkawad mõnedki
naisterahwad ühiskondlikust tööst agaramalt
osa wõtma.

Naisterahwad otsustasid nõukogude üm
berwalimistest energiliselt osa wõtta.

Bugri asun., Nowgorodi kub.
8. märtsil peeti meil ühe korraga ära
wana Valitsuse kukutamise mälestusõhtu
ja naispäewa puhul miiting. Oli koos 75
inimest. Kõnedega weebruari rewolutsiooni

ja naispäewa tähtsuse ühe esinesid kooli
töölised.

Vastuvõetud resolutsioonis tunnistatakse
nöukoguwalitsuse põhimõtteid naisterahwa

Resolutsioonide wastuwõtmisel jäi suu
rem osa koosolijatest „erapoo!etuks" —ei
hääletanud poolt ega wastu.
Samane ükskõiksus ei ole Nõukogude
Wabariigi kodanikul kohane. Ta peab ak
tiiwne olema. Olles aktiiwne, loob ta

ehituse alal.

Glagu leninism, mis meile seda kätte

juhatab!

Järgmine Eesti noorte ajakirja „Säde" nummer ilmub
1. mail. Et aga teatud tehniliste takistuste tõttu õigeks ajaks
ajakiri wälja anda, on tarwis, et materjaal aegsasti toimetusele
saaks saadetud. Praegusel juhtumisel teeb toimetus ettepaneku
kõigile, kes j Srgmises „Säde" numbris kirjutada tahawad ja oma
kirjatükki näha soowiwad, wiimased toimetusele saata kuni 1. april
liui. See ettepanek on kõigile, niihästi neile, kes meie ajakirja
pole kirjutanud, kui ka «eile, kes seni kirjutanud. jNii siis seltsi
mehed tööle. Ühisel jõul tõstame ajakirja tema ülesande kõrgusele.
Toimetus.

Partolomeus.

rahwas oma õiguste eest wälja astus.
kohta õigeks ja lubati töötada käsikäes
meesterahwastega parema ühiskonna üles

AWnllks kõigile noortele jn mnnnDele.

omale uue elu.

Meie igapäevane leib...

Oh sa raisk, jalad on küll weel eil

Esimene naiskouweuents

sest tantsust walusad, aga ega sellepärast

(Kaukaasiast).

(Allmäe asundus, Kaukaasias).
Hiljuti peeti meil ära esimene naiskon
werents, kust osa wõtsid 162 inimest, nen
dest 52 saadikut.

Päevakorras olid aruanded: partei ja
naisterahvas, kooperatiiwi aruanne ja hoo
tealuste laste kommisjoni aruanne.
Olgugi, et Allmäel olid naisterahwad
esimest kord koos, läks konwerents hästi
korda. Küsimused arutati elawalt läbi.
Wõeti terwe rida otsusi wastu.
Loodame, et Allmäe naisterahwad hak
kawad rohkem ühiskondlikust tööst osa
wõtma.
Selleks jõudu! —eht.
Tarwis rohkem hulkadega
rehkendadaMeil Allmäel pidi olema naispäewal
miiting. See lükati õhtuks edasi. Kuid siis
lasti sisse ainult pidupiletitega. Seepärast
ei saanud suuremad rahwahulgad õhtust
osa wõtta.
Ka pidu kawa ei olnud küllalt päewa
kohane.

Et maa naisterahwaid laiemalt organi
seerida ja neid töösse tõmmata, peab selleks

igasuguseid wiisisid ära kasutama ja hoo
litsema selle eest, et tulevikus sarnaseid
wäiksed eksitused segadust ei teeks.

Päältnägija.
On just teie asi(Esto-Haginskist, Kaukaasias).
„Edasi" weergudel ilmuwad sagedasti
teated. Eesti asundustes naisseltsilised on
asunud ennast wabastama wanakorra ahe
latest ja ka oma hariduse tõstmisele. Kuid
suureks kahjuks on meil weel naisterah
wad sügawas unerahus puhkamas. Meie
küta on küll hariduse poolest Eesti asun
duste seas esimesel kohal aga igasuguse
naisliikumise pääle waadatakse ükskõikselt.

.Täna on soweti ümberwalimine"!
Noh, egas see meie asi pole!
„Täna õhtul saab olema muusika harju
kus ja tants"!

siis minemata wõi jääda!
K õw e r j a l g.
Naisterahwad asuwad ühiskond
likule tööle.
(Sulewi asundus, Kaukaasias).
Meil oli naisterahwaste koosolek. Rää
kisid kooliõpetajad J. Hion ja M Gusew
naisterahwa seisukorrast kapitalistlikkudes

maades ja nõukogude Vabariigis. Kõne
dele järgnes elaw mõttewahetus. Tunnis
tati ühel häälel õigeks Wenemaa kõmmu
nistliku partei poliitika naisküsimuses ja
otsustati energiliselt tööle ajuda uue selts
konna loomisel.

Asutati naisbüroo, kelle esimeseks üles
andeks tehti Sulewi naisterahwaste hari
duslikku tasapinda tõsta, et wõimaldada
oma esitajaid tööle panna kõigisse ühis
kondlikkudesse organisatsioonidesse.

Kaikamees.

Siberi naisterahwad peawad
sammu.
(Lebediha asuud., Barnauli kr.. Altai kub.).
Rahwuswahelisel naispäewal oli meil
ka nõukogu ümberwalimised. Õhtul oli
rahwamaja inimesi täis.
Kohalik kooliõpetaja sl. Jaakson tegi
lühikese seletuse selle päewa tähtsusest ja

naisliikumisest. Pärast kanti ette päewale
wastaw wenekeelne näidend. Koolilaste
poolt kanti deklamatsioonid ette.

H. Paio.
Häwitades eraomanduse maa
pääle ja peaaegu täielikult la
tehaste ja wabrilute pääle. püüab
nSutoguwalltsus selle poole, et logu
tSörahwas, mitte ülsi parteilised,
waid ka parteitud, mitte ülfi mees
terahwad, waid la naisterahvad
wötals majandusliluft ülesehitusest
osa. Lenin.

Weidi ka meie magamisest ja

Igapäevase leiwa küsimus on Lenin
gradile tähtis küsimus, on tähtis eriti
praegu, kui ainult oma kõhu eest hoo
litseja kodanikukene teisele samasugusele
olewusele kõrwa sisse armastab sosistada:

Nüüd on Lenini poolt kogutud
leib otsas, tulewad jälle näljaajad. Egas
praegused enamlased enam midagi teha
oska!")

Ja mõlemad lähemad kooperatiiwi
(sääl ju odawam), et endid mustade
päevade wastu paari puuda leiwaga
kindlustada.

Ja selle tagajärg ei jätku teistele.
On ju Leningrad ahne. Sööb päewas
ikka ligi 20.000 puuda leiba ära.
20.000!

Wähemalt paarkümmend Vagunit
päewas.

Siberist, Ukrainast wurawad terade
ja jahurongid. Tuhandad käed hoolit
sewad selle eest, et leningradlaste! alati
Värsket leiba oleks.
Eriti suur osa sellest lasub Leningradi
tarwitajate ühisuse õlgadel.
I. mehaanilist leiwatehast Leningradis
peetakse paremaks ia täielisemaks kogu
S. N. W. Liidus. Iga päew Viskab see
tehas üksinda 6.500 puuda leiba näljase
Leningradi lõugade Vahele.
Määratud jahutagawarad on siia
koondatud, mida alati täiendatakse. Ja
ei saagi nmidu. ProoVige mõni päew
neid tagawarasid täiendamata jätta, kui
Leningrad kohe karjuma hakkab
Leiba!

Ladust läheb jahu sõelumise masina
tesse ja säält erilisi jkanaale mööda alla
soikumise ehk segamise ruumi. Siit läheb
juba Valmis taigen magunettidega wor
meerimise ruumi.

Pika laua lõpul on lihahakkimise
taoline masin, mis enesesse mahutab
korraga 2 puuda tainast. Selle körwal
on mõlematil äärtel päälepanijad, kes

Samal ajal. kui nad tainast panemad,
lükkawad kaks teist Vorme ette ning Viies
paneb Vormidesse ümargusi tainarulle,
mis Välja roomab masinast.
Siit läheb tainas alla ahjude juure.
See on otse põrgu.
Palaw.
Kui teie harjunud ei ole. hatkab pää
Vähe ringi käima Kümme ahju wiska
wad iga kahe tunni järele 1.200 leiba
Välja.
Kuid olgu leningradlased nii näljas
kui tahes, seisku nad sabades ja kirugu
enamlasi, ometi ei lasta leiba;pääle
ahjust Väljatulekut kohe müügile, waid
sellest Võetakse proow laboratooriumi.
Siin proowitakse järele leiwa Väär
tus ja niiskus.
Tunnistatakse mõni ahju täis ehk ka
kogu tegu alawäärtuslikuks ei lasta
seda Välja, waid läheb kas ümbertööta
misele ehk, kui Viga Vähem, lastakse
odawama hinna eest niüügile.
Wabriku leiwa kohta öeldakse tihti
kuiw, teine.

Mitte kuiw, Vaid sarnane nagu leib
olema peab. Ja mille pääle leningrad
lased eriti tähelepanekut pööraku see
on puhas.
Kogu Vabriku kohta Võib ütelda, et
see hiilgab. Tööline ei pääse uulitsalt
otse tehasesse. Enne läheb ta sooja
tuschi alla. Mitte ei lähe. waid ta peab
minema. Pääle tuschi all ärakäimist
saab ta tööriided puhta särgi, linased
püksid, kuue. mütsi ja tuhwlid. Oma
asjad ja riided jätab ta siia erilisesse
kasti ja saab numbri Vastu.
On ta töö ära teinud, Võib jälle
tuschi alla minna, kuid see on juba Va
batahtlik.

Üldse puhtuse pääle pannakse suurt
rõhku.

*) Wäljawüte toimetusele tulnud kirjast.

Tarwilajate ühisuse leiba wöib iga
üks julgelt süüa. Ja seda nõutakse ka
ikka rohkem ja rohkem. Jaanuaris andis
tehas ..ainult" 4.200 puuda leiba päe
was, weebruaris juba 4.900 ja praegu
0.500 puuda. Tarwis Valmistust Veel
laiendada, eraettewõtjad täiesti Välja
tõrjuda. K. Di xi.

Leningradi teated.

Timukate Eestist.

tainast Vagunettidest masinasse panemad.

Nende käed ei tunne puhkust. Ikka
I—ll/2 puudaline tainatükk wagunetist
ja masinasse ja ikka nii ja ikka nii. Peab
olema tugemad käed, kui seda tööd 8
tundi teha suudad.

Eesti jonnist".
(Kamenka asundus, Jaroslawi kubermangus).
Wöta „ Edasi" kätte ja loe ning sa näed,
ikuidas üle nõukogude riigi kõik Eesti
asundused töötawad (muidugi pääle meie),

kuidas nad edasi püüawad. Igal pool
paistab silma tõus kultuurilisel wäerin
ual. Asunikud töötawad, sest neil on ühine
siht, idee, neil ei puudu ühistunne ning
ifiklistele õõrumistele on nad ammu selja
pööranud ja Eesti jonnist"
ei taha nad midagi teada.
Ule nõukogude riiai on alganud ajalehe
sõprade ringide wõistlus, mis peab tõuke
jõuks olema meie ajakirjanduse wäerinnal.
Iga töörahwaklassi liige on sellest huwi
tamd. „ Edasi" weergudel wõime tähele
pauna, kuipalju on kusagil tööd tehtud.
Ka meie, Kamenkas, on säärane ring.
Miks ta häält ei tee? Wast on surnud,
wõi ou hingeheitmisel. Siis tuleks arsti
abi otsida. Meie ajalehe sõprade ringil
oleks palju kõneleda.

Meie noorteringil tuleks selle eest hoolt
kanda, et oma Vanemale Vennale

sõprade ringile", hää pääpesu
teeks oma seinalehe kaudu.

Meil on ka maaparanduse ühisus. Ta
on juba kaks aastat wana, aga elumärke
ei anna magab. Nüüd hiljuti peeti
selle ühisuse koosolek. Ja kui üks seltsi
meestest weidi ühisuse tegewust arwustama

hakkas, siis ärkasid mõned unest ja hakka
sid kisama, miks nende unerahu rikutakse.

Waadake austatud „ Edasi" lugejad,
nõnda töötab meil maaparanduse selts.

Lõpuks on meil maad wõtnud see „ju
malik Eesti jonn". Selle jonniga on seo
tud isiklik karjeer, rahwuslus ja usk
(„Püha Peetrus"). Et meil sääraseid jon
nimehi palju on, siis ei ole kunagi meie
asunduses ühist teed olnud, alati on
lahkuminekud ka iga wäiksema küsimuse
juures. Selle all kannatab muidugi kul
tuuriline töö.
Teie, agaramad, ärge seepärast kõhelge.

Las nad jonniwad, teie sammuge edasi!
Selleks jõudu!
Nõges.

Waranduste kaitse Soomemaal
Leningradis algas oma tegewust „Nõu
kogude kodanikkude waranduste kaitse ühi
sus Soomemaal."

Uuesti organiseeritud ühisus seab ees
märgiks juriidiliselt kaitsta S. N. W.
Liidu kodanikkude waranduste jäänuseid
lõpuliku häwinemise eest. Uhususe juhatuse

koosseisu kuuluwad ka Leningradi kub. täi
desaatwa komitee esitajad.

Waremeie ärakoriStamine
Käesolewal sumel on ettenähtud ärako
ristada 200 aherwart. Läinud aastal kor
jati ära 150. Tänawu aasta ehitushooaja
lõpul meie igatahes Leningradis enam
lagunenud majade waremeid ei näe. Wa
remete lõhkumisest saame kõlbulikku ehituse

materjaali 2—3 miljoni rubla eest.

Trükitöölise!» hakkawad kann
kaswatama
Uhes teiste tööstuse harude käugumisega

kuiwab ka trükitõöstus. Praegu on Tal
linnas juba 125 tööta trükitöölist. Neile
antakse ühisuse poolt abiraha: meesterah
wastele 700 marka (3 rbl. 50 kop), nais
terahwastele 000 marka (3 rbl.), missu
gune summa tuleb kokku ühisuse liikme
maksudest.

Et see armuand siiski prii inimestele
antakse, ei meeldiwat ühisust juhtijatele
kollastele. Neil on kawatsus abitarwita
jäid tööle panna ja nimelt teisele elukut
sele. Ühisuse juhatus on linnawalitsuselt
palunud 150 tiinu maad linna lähedal
olemast Õismäe rabast. Sinna kawatse
takse ehitada trükitööliste suwekolonii. Et
Tallinnas 500 ühisuse liiget on, lähewad
neist 400 liiget Õismäe rappa „aiawilja
ja kodulindusid kaswatama," nagu sellest
walge ajakirjandus tõendad ning juure li
sab, et see olewat üks kiiduwäärt tegu.
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Üldse püüawad ameeriklased kõrvale

Teadus ja tehnika.

hoida igasugustest kaudsetest kuludest. Seda

Kuidas võideldakse korterite
puudusega.
Elukorterite puuduse küsimusega teemad

tegemist juba mitu aastat Uue ja Wana
Ilma linnade elanikud. Mõnel maal on
ta muutunud suureks ja teravaks küsimu
seks, mis rahutumaks teeb riigiwalitsused,
»is sunnib riigiwalitsusi korraldama elu
korterite küsimust seadusaudlisel teel.

näeme ka Eikeni süsteemi järele ehitatud
majadest. Wiimased on odawad, ning ehi
tatakse üles kiirelt. Nad pole puust, waid
raudbetoonist.
Eikeni süsteemilised majad ehitatakse üles
just kui laste mängumajakesed.

®. R W Liidus
Nii kui teada, ou ka meil elukorterite
küsimus kaunis teraw ja tema lahendami
seks tehakse kõik mis wõimalik praegus
tes oludes.

Prantsusmaa.
Eriti huwitawas kujus tuli esile korteri
kriis Prantsusmaal. Ilmasõja ajal kaswa
sid Pariisi ja teiste Prantsusmaa kesklin
nade ümber, suurte wöödeua sarnased ko
had, mida prantslased nimetasid „neegri
küladeks".

Need linna ümbruse majad ehitati üles
tähelepanemata jättes igasugu iluduse, sa

nitaar ja terwishoiu tingimised. Kui aga
lõpuks selle asjasse ei oleks seganud waKtsus, oleks Prantsusmaa suuremad liu
nad, sõna tõsises mõttes mõne aasta jä
rele ümberpiiratud olnud .neegri küladest"

mitme wersta laiuselt.
Ühis riigid
Ameerika elus on palju algupärast,
puht ameerikalikku. Uhisriikide elukorterite

Meie muidugi ei ehita, ega ei kawat
segi ehitada uhkeid losse, pilvelõhkujaid.
Nende järele puudub meil tarvidus. Kuid
majad, mida meil ehitatakse tööliste jaoks,

ei anna sugugi alla wäljamaa, sama tüü
puse järele ehitatud majadest.

Meie töölised saawad endile mitte uh
keid, kuid igatahes wäga sündsad ja ter
wishoidlikud elukorterid. S. L.
KSige suurem tamm maailmas.
Pääle kaheaastalist tööd lõpetati Kali
fornias hiiglasuure tamme Don Kedro
ehitamist, mis määratud 240.000 aakrilise
maapinna niisutamiseks.
Selle tamme ehitamine maksis 9.000.000

rubla. Tamm on 280 jalga kõrge, pikkus
1.040 jalga, laius 16 jalga ja alus

ehituses peegeldub wastu nnsama .ette
wõtliku jänki" hinge mõned tüüpilised joo
ned. Need jooned laiaulatuslik wõte
ja mõeldud asja kiirelt läbiwiimine.
Sarnaste omaduste pääle wõiks kade
olla, kui selle taga ei seisaks kasuahnitse

Ehitatud reserwuaar wee jaoks wõtab
enese alla 12,25 ruutwersta. sügavu
sega 280 jalga. Pikkus on 21 wersta ja
kõige laiem koht 6,75 wersta.
Jönmasin seisab koos kolmest turbiinist

mise püüd.

20.000 hobuse jõuga.

Nii kui teada, kallines elamine Uhis
riikides wiimastel aastatel õige tugewalt.
Kuidas jõukas kodanlus wõitles tõsise
ameeriklusega elukorterite kalliduse wastu

»äeme näitlikult New lorgis, Cytil asuwa
.Klubide vendluse" näituses. Sääl, ühe
katuse all leidsid aset kuusteiftkümmend
mitmesugust klubi. Siin näeme, kuidas ka
fulikul: osataks ruume ära kasutada.

Kõige alumises keldri korral asuwad kiJoisöeladud, kate*deruuniid ja kogu meha
niline sisseseade. Ülemisel keldrikorral asub

köök, ladu ruumid jne. Sellel korral asub
terwe rida kauplnsettewõtteid: restoraane,
biljardi saalid, habeme-juukse lõikamise töö

kojad jne., mis teeniwad klubi liikmeid ja
ka kõrwalisi isikuid.

Esimesel korral on mahutatud suured
üldised söögisaalid, kaks wähemat söögi
saali,maja kontor, post, telegraf, suur klu
bisaal jne.

177 jalga.

Ilma rööbasteta tramwai.
Hariliku elektri tramwai sisseseade koos
neb kolmest osast: 1) wagunist, mis wa
rustatud elektri masinatega; 2) õhus rip
puwa elektri traadiga, mille kaudu jookseb
elektriwool keskjõujaamast ja 3) rööpa teest,

mida mööda weerewad waguni rattad,
rööpaid mööda aga tuleb tagasi jooksew
elektriwool, mis läheb elektri jaama.
Käsikäes elektri tramwaidega töötawad
Lääne-Euroopa suurtes linnades edukalt
autobussid, s. o. suured sõidu automobiilid
bensiini masinatega.

Autobusside ühenduse ehitamine ou ka
sulik seepärast, et siit wähenewad wälja
minekud rõõpa tee ehitamise pääle ja kui
autobussid saawad wastawat wedu, ja
masinatel ei tule tühjalt sõita, siis on eks
ploatatsioonilised wäljaminekud wäga ma
dalad.

Kahele järgmisele korrale on koondatud
peaaegu kõigi kuueteistkümne klubi ruumid.

Harilik autobuss bensiini masinaga nõuab
tähelepanelikku ümberkäimist ja tema juht

Ulejäenud kordadel asuwad klubi liikmete
badest, pääasjalikult magamise tubadest.
Teiste koduste talituste jaoks, niisama ka
võõraste wastuwõtmiseks wõiwad nad
tarwitada erilisi tube klubide juures.
Wiimasel korral asub aed, mis katu

ei pea üksi mitte osawalt sõiduriistaga
oskama ümberkäia, waid peab hästi sõidu
riista masinaid tundma ja oskama tarwis
minewat remonti teha, kui rikkiminek juh
tub sõidul. Pääle selle teeb masin suurt
lärmi ja ajab suitsu wälja, ning sõidu
riista seisangu ajal kui masin töötab, ra

sele tehtud, kus päikese wannide wõtmiseks

purab see sõiduriista keret.

erikoht.

Pikamaa sõitude juures on tarwis
kaasa wStta tarwilik arw kütteainet ja
wett, lõpuks ou kütteaiuete hinna kallidus
paljudes kohtades nii suur, et mõjub ras
kelt weo hinna pääle. Rahulik elektri
masina käik, liht ümberkäimine ja juhti
mine kindlustab elektri autobussi tunta

eluruumid, mis koos seisawad üksikutest tu

Huwitawad on ka Ameerika .standarti"
ehitused, mis kujutawad endist ehituse kii
tuse ja lihtsuse rekordi.

Standardilisteks (s. t. harilikkudeks) ui
metame sarnaseid ehitusi, millel tema ter
wikus ja ka üksikutes osades on jäedawalt
kindlaks määratud suurus ja kuju, ning
mis kordub ühesarnaselt suurel arwul.
Niisuguseid ehitusi toimetawad selleko
hased ehituse ettewõtted. Uks sarnane ette

wõte Toumoterei linnas on eeskujulikult
oma tegewuse sisseseadnud. Toumoterei
ühisus walmistab puumajasid, kusjuures
tema enese töökojad asuwad tema metsa
saagimise tehaste juures.

Isik, kes maja muretseda soovib, pöö
rab tellimisega Toumoterei ühisuse poole,
ning walib wälja, milline tüüpus talle
rohkem meeldib. Neid tüüpuseid on Tou
moterci ühisusel 45.

Inglismaal oli juhuseid, kus harilikkude
autobusside Lmberwahetamine elektriga
käiwa autobusside wastu wiibimata mõ
jus teenistuse suurendamise pääle, sest pub

likum tundis enam mõnusust ja see tõm
bas sõitjaid rohkem ligi. Elektri autobus
sid on kahte seltsi: akurnolaatorilised ja
need mis liiguwad õhus rippuva elektri
traadi abil.
Esimeses, tüübilises, hoitakse autobussi
liikuma panew elektri energia tagawaraks
akkumolaatorites, mis seisawad autobussis

Lühikese aja wältel, pääle tellimist saa
dab ühisus raudteel terwe maja, mis osa
deks lahti tehtud. Kõiki need osasid on kerge

kokku panna selle juhtkirja järele, mida
harilikult ühelajal majaga kohale saade
takse.

Kui maja tellitakse ühes mööbliga, siis
saadetakse mööbel ka lahtitehtud kujul
kohale.

Et Toumoterei ühisuses on töö hästi
sisseseatud, siis wõib ta majasid walmis
tada poole odawamalt, kui ehitades neid
kohtadel.

waid paremusi, wörreldes bensiiniga käiwa
masinaga, uii sõitjatele kui ka ettewötele.

eneses ja järjelikult, on see taielikult ise
seiswaks sõiduriistaks. Sarnane automo
biil sarnaneb hobuse sõiduriistale. Pääle
teatawat sõitu tuleb akkumolaatorid täis
täita, mis on keerulisem kui autobussi
warustamine bensiiniga ehk õliga, kuid
kõige tähtsam on see, et sarnase akkumo
laatori batarei raskus, mis küllalt on au
tobussi tööks, tarwitab päewa jooksul roh
kem, kui bensiini ja wee tagawara kogu
harilikus autobussis.
Palju paremad on autobussid, mis saa
wad elektri energiat õhusrippuwat traati

Tmorp&4>aa KoaaHtepH,

mööda, ja mis muutuvad sellega nii ni
metatud .ilma rööbasteta tramwaiks."
Sarnase ehituse juures jääb kõrvale sur
nud bensiini ehk aknmolaatorite tagawara
raskus, ja järjelikult wõib läbi saada enam
nõrgema jõu masinaga. Samase süsteemi
lise autobussi elektriwool võetakse elektri
traadilt liikuvate kontaktide (roolikute)
kaudu. Roolikuid on kaks: esimene võtab
elektriwoolu wastu ja teine saadab traadi
mõõda voolu tagasi, sellega ei lähe sugugi
elektriwoolu maa sise kaduma ja ei riku
maaaluste weewärkide torust ega ka kaa
belid. Roolikud ehk kontaktid on Pika stange

küljes, mis kinnitatud tramwai vaguni
katuse külge nõnda, et autobuss saab või
maluse kõrvale sõita elektritraadist 6—7
meetri kaugusele. Selle ehituse tõttu pan
dakse elektriwoolu juhtiv traat küljepääle
üles ja autobussid võivad vabalt soita
selle keskel. Kui autobusside liikumine ei
ole mitte nii tihe, siis ei ole tarwidust
üles panna kahte paari traatisid.
Autobusside wastastiku kokkujuhtumise
ajal laseb üks autobussidest oma edasi
kandva stange kontaktidega alla ja teine
autobuss sõidab vabalt oma teed esimesest
mööda. Autobussi elektri jõumasinad seisa

wad tema eesmisel teljel, ja juhitakse juhi
poolt nagu harilikus tramwaid, pääle selle
lisatakse juure automobiili tüübiline juh
tiw mehauism. Sarnased elektri autobus
sid võivad liikuda kaunis suure kiirusega.
Üleval kirjeldatud tüübiliste antobuS
side ühenduste ehitamine maksab palju
vähem kui elektri tramwai oma, rööpa
line tee, mille hind wäljateeb kaks kolman
dikku üldisest eelarwest. Elektri sisseseaded,

s. o. õhus rippuv elektri juhtiv traat on
palju lihtsam kui tramwai oma, ja lõpuks
edasiliikuw koosseis on enam kergem ja
odavam.

Kõik Hauidusmaja liikmed eelsöjawäe

lased terarmeelased on kohustub puhkepäe

wal, 29. märtsil kell l Päevas Haridusma
jasse ilmuma. puhatus.
Haridusmaja teaatri harjutust?
järjekord.
Neljapäewal, 26- märts. .
kell B—lo Näoiumestuse kursus.

„ 10 „Mass-inimene" 1- ja 4 pilt.
Reedel. 27. märts.
kell V-S

Wast. instruttor-organlsaator.

Uet-Wiid. poole Eesti tööliste
kludi ringide harjutused:
meestekooril igal kesknädalal kell 9-11 ja >
segakooril reedel kell 9—l l.
Puhkepäeval, 29. märtsil, kell 2 päeval ora

klubi liikmete erakorraline koosolek
Päevakorras: Klubi spordiplatfi küsimus
Juhatus.

Tana teaatrttes:
Akaöeem. riiklik ooperi ja daleti teaater
«Ca-iOMea»

Akadeemiline riiklik draama teaater ».
«P<3BH3op»

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
.TiueTuaH npeAOCTopoacHOCTfc".

Riiklik suur draamateaater
„3ar#Bop IlMnepaTpiiuiii"

Rahvamaja
,ricTp iii*
Teaater nS)aux 3pHTejieä".
»ÄoroiiHa cojHije»

Muusikaline komöödia
«Map uarra»

PaSsash
„HeaoKopHaa"

Punane teaater.
«^IepHOMOpUbI»

Wastutaw toimetaja: K. Trenfetdt
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Kuid kui eelarwe ehitamiseks ja esialg
seteks liini sisseseadeteks wiib kasu poole,

siis ei wöi meil nii kindlalt seda öelda
eksploatatsiooni väljaminekute kohta.

Asi seisab selles, et reisijate autobuss,
mis sõidab uulitsaid ehk maanteesid mööda,

peab olema warustatud kummist rehwi
dega, millede ärakulumine isegi hääde
teede juures on suur. ning eelarwe lasub
tuntawas suuruses eksploatasiooni wälja
minekute pääl.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kino-etendused:
Laupäeval, 28. märtfil s. a.
„Punased
parti saan id"

Kirjawastused.
Nui, Masnikowas. Teie õiendus ci ole
küllalt põhjendatud. Waatamata seepääle,
et lapsed koolis poliitikat öpiwad ja ühis
kondlisest elust osa wötawad, puudub neil
see koht, kus saaksid otsekohest kollektiiwset

kaswatust. Mitte pioneerideks nimetuses ei

seisa asi, waid nende kaswatuse wormis,
nende organisatsioonilises töös. Et aga
lapsed peaksid pioneeride asutamiseks sisse

andma teadaande ehk .tõsiselt" paluma,
siis oleks see üleliigne töö. Noorte kui
partei organisatsioonide kongressid ja nõu
pidamised on selle pääle tähelpanu pööra
nud ning otsustanud, et pioneeride organi
seerimise kaswatuse töö on komnoorsoolaste
otsekoheseks kohuseks.

Gilane borje:
Keskkassa lõbustused tsherv.
aprilliks 100% .
„ „ 6 kuu p maiks 1003/* „
. 3 kuu p. „ 99% „
juuniks 99\< „
„ „ juuliks 98'/. „
. „ augustiks
septembr.— ~
Naelsterlingid 9 rbl. 29 kop
Doll"nd 1 rbl. 94Y-„
Prantsuse frangid „
Rootsi fu)üttib 51 . S71 /2
Soome margad 4 . 85 „
Talupoegade laen „ 89 „
1. wöidulaen 3 „ 22 „
Teadaanded.
„Kölbmatud karjased" (Jean Nõule)
harjutused Harmajas on 1) neljapäewal
kell 8 õhtul 1, 2 ja 3 waatus. Ilmuda
palutakse smd J. Heintz, A. ja J. Juhtum,
Juurup, Kajak, Kelberg, Oona, Juhanson,
Tõnisson ja Tornius, Nurk, Hunt, Saan.
2) Puhkepäeval, 29. märts, kell 3 p.
4. ja 5. waatus. Ilmuda palutakse smd
Nurk, Hunt, Saan, Juurup, Kelberg, Tü
nisson ja kõik teised seltsimehed, kes soo
wiwad. massis kaasa mängida.

Haridusmaja ühise kunstiringi nöukogn

koosolek on puhkepäeval, 29. märtsil kell 2
päeval, koosolekule on kohustatud ilmuma
kõik ringide instruktorid ja organisaatorid.

Ü. K. R. instruktor.

Puhkepäeval. 29. märtsil s. a.
„Nigt noorem pioneer"
(C&9UB lOBLIH llBOBep)

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

võõrastel 40 kop.
- t-v ----'

..Assi" talituses aa kW:
järgmiste seltsimeeste nime pääle:

Baiscm, Sawi, Põlluäär, Aren
berd, Weimer ja Tikkerpuu.
iiiiŠÄ.
VVB nt. 2, 25-Oktobri
prosp. nurgal, telcf. 562.3" Wastu
võte iga pgcw kella 9—l? b m. a kella

4—B öhtnl; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

Ulisf°">° triMrS^
Sngnorgaanide igakülgne arstimina,

" ' loike-, hamba-,

kurgil-, kõrva-, nina- ja suguhaigused.

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

Kusuktski hnigtmaja
lef. 180-KL. Wastuwötm. tõlkides spets,
professorite ja assistentide poolt kella
Iv hvmm. kuni kella IVShi. Alalised woo>
dtd (naistehaigused ja sünnitamine). Aas

"<Ä Unnnatfl mi. j™
Sl" SM, tripper
hamb. Arstide kuttum. kodu.

Kl. «elsktr-ssmtMi!
H. N. Witkua - Kolpalowa uuendas
vastuvõtmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 öht.

TroitSkaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

IWF Aprillikuu läheneb uuendage aegsasti „Edaji" tellimisi!

