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Inglise iseseiswate töömte
partei ionwerents.

henemiseks.

Glosteri linn on üks pää Inglise ko
danlnse toetuse punktiks. Ja ikkagi tuldi
selles linnas iseseiswate tööliste parteile
wastu. Kohalikud fascistid panid ette
oma abi konverentsil korra alalhoidmiseks.

Isegi waielused parempoolsete ja pahem
poolsete parteide vahel kandsid rahulist
iseloomu. Ettepanek sellekohta, et partei
administratiivsele nõukogule tagasianda
aruannet tema ajaloost ühes ,Sinowjewi
kirjaga", sest et nõukogu selles asjas mi
dagi pole ärateinud, võeti 286 hääleena
musega wastu. Sellele oli wastu 261
häält.

Katsed kommisjonile tagasisaata aruan
net nõndanimetatud Dawesi plaanist, mis
Saksamaad orjastab lükati suure hääle
enamusega tagasi.

Iseäranis olid elavad waielused MacDonaldi valitsuse tegevusest. Tööstuse
keskkohtade saadikud tõendasid, et sisuliselt

ei erinenud Mac-Donaldi tööliste walit
suse tegevus vanameelsete Baldwini va
litsusest.

Resolutsioon, mis ette pandi tööliste wa
litsuse tegevuse kohta, wõeti 389 häälega
wastu. Wastu oli 139.
Prantsuse-Türgi leping.
Berliinist, 14. apr. „55onische Zei
tung" annab edasi, et Franklin Buionil
läks korda Angooras ettevalmistada
Prantsuse-Türgi lepingut, * mille allakirju
tamist on oodata Kemal-pascha poolt
mais ehk juunis Pariisis.
Leping annab Prantsusmaale Türgimaa
poolt need õigused, mis olid varemalt
enne sõda Saksamaal. Pääle selle kindlus
tab Türgimaa Siirin iseseisvust, mille
vastutasuks annab Prantsusmaa luba
Türgimaale kontrolli pidada Bagdadi raud
teel, edasi annab autonoomia Aleksandria!?,

Antiokiale ja Aleppole.
Londoni ajalehe kirjasaatja, kes seda
teadet üle andis, kinnitas, et selle lepingu
tegemine on juhitud üheltpoolt Inglismaa,
teiseltpoolt S. N. W. Liidu Vastu.
Samal ajal teatab Konstantinoopoli aja
lehe „Mateni" kirjasaatja, et Inglise Va
litsus pööras ettepanekuga Türgi va
litsuse poole teha kokkulepet Mossuli küsi
muse kohta enne eelseisvat Rahvaste
Liidu istangut.
Sõjaline liit Serbia ja
Rumeenia wahel.
Miinist, 14. apr. Jugo-Slaawia va
litsusringkondadele lähedal seisev Sagrebi
ajaleht „Tageblatt" teatab, ei läbirääki
mised nende mõlemate riikide vahel uuest
Balkani liidust ja sõjalisest ühendusest on
teostumise eel. Oodatakse Serbia-Rumee
nia sõjalise kokkulepe allakirjutamist.

Ärahirmunud lordid.
L o n d o n i st, 14. apr. Inglise äärmi
sed kodanluse parempoolsed parteid sõima

wad S. N. W. Liitu Jnglise-Nõukogude
ametühisuse konwerentsi resolutsiooni awal

damise puhul. Inglise panga omanikud
kinnitawad, et pääle selle konwerentsi muu

tusid Inglise ametühisused Moskwa mõju
alusteks. Vanameelsete ajalehed kisawad
~revolutsioonilisest salanõust". Avaldatud
üleskutses teatavad nad, et kõlab uus re
wolutsiooniline märgukiri, mrda seni ei
olnud märgata Inglise ametühisuste wäl
jaastumistes. Kõik Inglise parempoolsete
parteide ajalehed kordavad sagedasti Si
nowjewi nime.
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Faseistid kaitsewad „sotsialiSte"
Lond o n i st, 14. apr. Glosteri lin
nas, kus harilikult elab Inglise kuningas,
kutsuti Inglise iseseiswate tööliste partei
konverents kokku. Konverents tõendab,
et partei teeb uue sammu kodanlusega lä

Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
Kuulutamine
esimesel lhk. 3 r. kul.
Linnades 1 knn 1 rbl.
aasta 11 rbl.
viimasel „ 1 „ m
keskmistel. 6 „ „
Maal 1 kuu 50 kop.
k..har. asm. 20 k. _
aa-na 5 rbl. 50 kop.

Valitsuse kriis prantsusmaal.
Briand loobus Valitsuse

sotsialistide juhtide kõnedest ei kõlanud aga
mingit häält klassivõitlusest ja proletariaadi

moodustamisest.

huvidest. Just selle wastu, päevakorras
mindi edasi, ilma arutusele võtmata kom

Pari i s i st, 14. apr. Briand ütles
lõpulikult ära uue valitsuse moodustamisest.

Briandi äraütlemise põhjusedPariisist, 14. apr. Briand nimetas
oma äraütlemise põhjuseks sotsialistide ära

ütlemist valitsusest osa võtta, kuna nende
tingimised, millega nemad valmis olid va
litsusest osa võtma, vastuvõtmatud olid.
Kabineti kokkuseadmine jäeti Pain
leve hooleksPariisist, 14. apr. President Dou
merque pakkus Painlevtte uue kabineti
kokkuseadmist. Painleve annab vastuse
homme, kui tema oma mõtteosalistega nõu
on pidanud.

Pääministriks saab'Painleve
Lond o n i st, 14. aprillil. „DailyTelegraph" teatedel valitseb Inglise po
liitilistes ringkondades arvamine, et pää
ministriks saab Painleve, kuna Briand
Välisministri kohale asub. See walitsus
jatkawat Herriot nii sise- kui välispoliitikat.
Kokkuleppelased on kodanluse toe
tamise Poolt.
Pariisist, 14. apr. Sotsialistide par
tei rahvuslik nõukogu ütles ära Briand'iga
ühestöötamisest, sest Briand on poliitiline
isik, kes liiga on kompromiteerinud (häbis
tanud) sotsialiste. Kuid see ei tähenda
weel, et sotsialistid sugugi osa ei võta tu
lewasest ministeeriumist.

Ainult Seine organisatsioon, kes kardab
kommunistliku partei mõju Pariisi piirkon
nas, püüdis koosolekul mõnede segaste sct
sialistlikkude sõnakõlksudega esineda. Teiste

munistide üleskutset ühiseks võitluseks.

Kommunistliku Partei ettepanek
sotsialistidele.
Pariisist, 14. apr. Prantsuse kom
munistliku partei poliitbüroo pööras Prant
suse sotsialistliku partei rahvusliku nõukogu

poole kirjaga, milles juhitakse tähelpanu
n- nde kurbade järelduste pääle, mida tõi
pahempoolse bloki walitsus nii sise- kui
välispoliitikas.
Poliitbüroo paneb sotsialistlikule par
teile ette luua ühist wäerinda võitluseks
tagurlisc senati, võimu haaravate pankii
ribe ja kasvava sascismi wastu. Wõit
lust peab pidama ühise ametühisuse liiku
mise ja löölistettalupoegade valitsuse eest.

Punased ametiühisused ühise wäe
rinna poolt
P ar i isi st, 14. aprillil. Unitaarne töö
konföderatsioon tegi ettepaneku reformist-

Ukule töö-konsöderatsioonile luua ühine
ametühisuste väerind tulevastel wäljaas
tumistel. Übine väerind peab asuma ai
nult proletariaadi huvide seisukohal. Sel
leks paneb unitaarne töö-konsöderatsioon
ette kutsuda kokku ühist konwerentsi mõle
matele töö-konföderatsioonidele, et arutada

ühise võitluse viisisid ühise programmi
alusel.

Pankiirid on rahutud.
Berliinist, 14. aprillil. Stresemanni
hääletoru „Die Zeit" tähendab selle lo
dewa seisukorra pääle börsel, mis on tek
ttnud valitsuse kriisist Prantsusmaal ja
Hindenburgi kandidatuuri ülesseadmisest
Saksamaal.

RmMsim Gmtemallls.
New - lor gist, 14. apr. Meksikost
saadud teadete järele puhkes Guatemala
vabariigis (Kesk-Ameerikas) lahti mäss
praeguse reaktsioonilise valitsuse vastu.
Täpsemad teated puuduvad.
Inglise kaewanduse töölised saa
dawad saatkonna S. N. W. Liitu.
Lond o n i st, 14. apr. Inglise kae
wanduse tööliste ühisuse pääsekretäär Cook

teatas, et kaevanduse töölised saadavad
oma saatkonna S. N. W. Liitu. Saadikud
on kutsutud nõukogude kaevandustööliste
poolt juulikuu konverentsile.

Protest sm. Roy wäljasaatmise
wastu.
Pariisist, 14. apr. Hindude kaitse
komitee, millesse kuuluvad Henri Barbusse

Madlene Marx, Hamp ja teised, awal
dasid energilist protesti sm. Roy välja
saatmise vastu Prantsuse valitsuse poolt,
kelle „ainukeseks kuriteoks" oli võitlus
Hindu rahvaste kurnamise wastu.
Komitee protesteerib Prantsuse valitsuse

allumise roastu Inglise imperialismile ja
kutsub kõiki vabaduse ja õiguse ihkajaid
toetama seda protesti.

Ülewenemaaliste ametühisuse
kesknõukogu otsus tööliste koope
tiimide kohta.
Ülevenemaaline ametühisuste kesknõu
kogu määras kindlaks, et tööliste koope
ratiiwid müüksid kaupu kõigile elanikkudele.

Juhtumisel, kui tuntakse teraval puudust
esimeses järjekorras tarvitavatest tarbeai
netest, jätta tööliste kooperatiividele õigus

Hindenburg ei saa presidendiks,
kui dollar sõna wötab.
New-N o r g i st, 14. apr. Wastuseks
Hindenburgi kandidatuuri ülesseadmisel
Saksamaa presidendi kohale alandas Amee

rika börse Saksamaa paberiraha kurssi,
eraldi Saksamaa suurtööstuse ettevõtete
aktsiaid, näituseks: Kruppi tehaste omasid
jne.

Ameerika ajalehed kirjutavad: Hinden
burgi viimane samm Võib Saksamaa rah
vast viia sügavasse õnnetusse.
„Hindenburgi valimine on
Euroopale".
Isegi Mussolini ei aita.
Berliinist, 14. apr. Parempoolsete
ajakirjandus avaldab väljamaa ajalehtede
arvamisi, mis äärmiselt kasulikud Hinden
burgile. Pahempoolsete ajakirjandus loob
selles asjas suurt lärmi. Uks parempool
setest ajalehtedest kriipsutab alla, et suur
tööstuse ajakirjandus juhib tähelepanu
Mussolini pääle, kes tervitab Hindenburgi
kandidatuuri.

Demokraatlised ajalehed teatavad sel
puhul, et kuigi see teate õige oleks, siis
toetab Hindenburgi kandidatuuri ainult
üksi Mussolini, kes näeb karmis diktatuu
ris ja rahva meeleolu mahasurumises oma
süsteemilist riigi juhtimise viisi.
Kas wabastatakse Lanzuzki.
Moskwasse jõudis Poolast Rosta kirja
saatja sm. Kowalski, kes, nagu teada, an
dis oma teated Lanzuzki protsessi üle.
Waatamata, et asja arutatakse kinniste
uste taga, läks sm. Kowalskil korda kui
süüaluse usaldatud isikul saalis viibida.
Praegu wiiakse Lanzuzki Lvdsi linna,
kus sõjakohus algab uut tema vastu tõs
tetud küsimust arutama. Seda protsessi
organiseerib Poola kohus ilma wannuta

Awaldawad meelt ka ilma
lubata.
T o k i o st, 14. apr. Tokio politsei lubas
töölistele meelt avaldada 1. mail tingi
misega, et iga 30—40 sammu vahel ron
gikäigus oleks politseinikkude salk. Samuti

oleksid rongikäigu ees ja taga politseinik
kude salgad. Mingisuguseid lippe, välja
arvatud rahvuslised, töölised kanda ei
tohi. Niisama ei tohi laulda revolutsiooni
lisi laule, peatada kõnede pidamiseks ega
korraldada massilisi miitinguid.

müüa neid tarbeaineid ainult kooperatiivi
liikmetele.

Töötawate intelligentide laste
wastuwötmine kõrgematesse
koolidesse.
Ülevenemaaline ametühisuste kesknõu
kogu presiidium otsustas, et eelseisval
aastal antakse tööd-tegewate intelligentide

laste jaoks 10 protsenti kohte kõrgema
tesse koolidesse. Neid kohti on üle 858.
Kohtade ärajaotamine tööd-tegewa in
telligentide laste jaoks sünnib ametühi
süste kaudu järgmistele gruppidele insenee

Kurdlased on lõpulikult
purustatud.!

ride ametühisuses, arsti, teadusliku ja

Konstantinoopolist, 14. apr.
Mässajad kurdlased panevad Gendshi
raioonis meeleheitlikult vastu. Nende sei

Laenuandmine erakapitaalile.

sukord on lootuseta. Nad on ümberpiiratud

ja kannatavad sõja ning tarbeainete puu
dust. Nende kaotused tõusevad viimastes
lahingutes üle 5 000 inimese surnutena.
Hilja õhtul saadi teated, et Türgi walit
suse väed on oma alla võtnud Gendshi
linna, viimane oli mässajate tähtsam toe*
tuspunkt.

Uus walitsus mässawates
Konstantinoopolist, 14. apr.
Kui mäss maha surutakse, seab Türgi va
litsus sisse uue korralduse mässavates
rajoonides. Need raioonid jagatakse üksi
kutesse maaaladesse ja iga viimase ette
otsa pannakse sõja kuberner.

Kõik ümberrändawad suguharud koon
datakse teatavatesse keskkohtadesse. San

darnlite ja sõjaväe osad saavad tunta
walr neis ringkondades suurendatud.

Milline önn.

tud kaasistujate osawõtmata, sellepärast on
Wõimalusi Lanzuzki õigeksmõistmiseks weel

Pariisist, 14. aprillil. Belgia ku
niligas Albert tegi Vanderweldele ette

wähem.

paneku kokkuseada uut kabinetti.

kunstitööliste sektsioonide liikmetele.

Riigipanga juhatuse esimees sm. Tu
manow jutuajamises kaastöölisega teatas:

Esimeses järjekorras antakse laenu era
kapitaalile, mis rahuldab wäikekauplust.

Meie riigiorgaanide poolt ettepandud
eraäride ja isikute vekslid võetakse panga
poolt takistamatult vastu.
Enneolemata tormil; oog Tasch
tendi raudteel.
Eila hommikul sai teedekommissariaat
Orenburgist sõnumi enneolemata tormi
hoost Taschkendi raudteel. 250 versta
ulatuses on lõhutud telegrafi liin, sest
tormihoog kiskus välja postid. Tormihoog
läks üle lumemaruks. Wõeti tarvitusele
abinõud ühenduse jaluleseadmiseks.

WTramwailiikumine pühadel.
walitsus seadis kokku
järgmise tramwailiikumise kawa pühade
ajal: 17. aprillil harilikult, 18. apr.
(laupäeval) kella 8 homm. kuni kella 1
öösel, puhkepäeval 19. aprillil kella 12
päewal kuni 12 -öösel, esmaspäewal 20.
aprillil kella 8 homm. kuni kella 1
öösel. Wagunite arwu suurendatakse, km
sõitjaid palju.
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Kahauduskapitaal ja meie

„Llagu üleilmline sotsialistlik

kaubaabslik ringijoob.
Uue majanduspoliitikale ülemineku juu
res avasime meie uksed erakapitaalile.
Ei ole juttugi mingisugusest erakapitaali
.kutsumisest", „meelitamisest". Küsimus
seisab selles, et paremini kokkukölastada
erakapitaali tööd meie riigi ja koopera
tiiwse kaubandusega.!

Kaubandusliku ringjooksu korraldamise
juures tuleb ilmsiks riigi kaubandusliku
kapitaali puudus. Eriti on seda märgata,
kui võrrelda kaubanduse kasvamist töös
tuse kasvamisega. Tööstuse edenemine
on kiirem kaubandusliku kapitaali kuhja
misest. See põhjus sünnib enam tähele
panelisem olema erakapitaali tõmbamises
üldisesse kauba ringijooksu.

Asjalugu seisab selles, et meie era
kapitaal elas üle erilise marulise aja
oma kujundamises endise ennesõjaaegse
kaubanduse varemetel. Enesestki mõiste
taw, et „sõjalise kommunismi" ajal oli
kaubanduse osa tähtsuseta, õigemini öel
des see ei olnudki kaubandus, vaid
sahkerdamine. Meie ülemineku puhul uue
majanduspoliitika juure püüdis erakapi
taal kaudsel teel seisukohta tagasi võita.
Kõigil on ju meeles igasuguste majan
duslikkude kuritarwiduste kohtuprotsessid,

milles nägime, kuidas erakapitaal var
guse ja pettuse teel omale jalgealust
luua püüdis.
See õnneküttide nummer ei läinud aga
läbi. Nõukoguvalitsus näitas, et tööliste
ja talupoegade poolt loodud varad ko
danluse kätte enam tagasi ei lähe. Selle
aja tagajärjeks võib pidada, et spekulan
did kaupmeestel võimaluse tegutse
miseks võtsid. On rohkesti kaupmehi,
kes tõsiselt töötada tahavad. Paljud
erakaupmehed, kellel praegu kapitaali ei
ole, võivad oma kogemustega siiski
õige kasulikud olla. võivad kaubandus
likkude sidemete sõlmimises palju ära
teha.

Wiimase ajani wõttis erakapitaal omale
ühisuste ja aktsiaseltside vormid, püüab
kõige kindlamat sidet luua nii riiklikkude
ja kooperatiivsete kaubanduslikkude orga
nisatsioonidega. Selle juures tähendab
erakapitaal, et ta täiesti neist hindadest
kinni peab, mida määrab sisekaubanduse
rahwakommissariaat. W
5 Praegune maksustamise süsteem on
rajatud sellele, et võidelda kaelakohtu
liku ollusega. Sarnane erakapitaali
„edenemiseiärk" on nüüd lõpule jõud
mas. Maksustamist järelwaatuse küsimus
on juba päevakorda võetud. Selle juu
res on ilmsiks tulnud, et kohtadel sage
dasti valesti tarvitatakse ka neid norme,
mis praegu olemas. Seda on arvesta
nud sisekaubanduse rahwakommissariaat,

kes ühes rahva rahanduse kommissariaa
diga nüüd terve rea abinõusid välja
töötab, mis maksustamist normaalsetesse
roobastesse viib. Ka laenuandmises
erakaubandusele tehtakse rida kergendusi.

rewolutfioon!"
Kaheksa aastat tagasi seadis sm. Lenin
Soome vaksali juures tööliste madruste ja
soldatite ees esimest korda Wenemaal töö
listeklassi konkreetse wõitlussihi üles hüüd

sõnaga: „elagu üleilmline sotsia
iistlik revolutsioon!"
See hüüdsõna veebruari revolutsioonis
oli täiesti uus ja paljudelegi arusaamata.
Kuid Lenin, olles Schweitsis, juba tundis
ja nägi, et Wenemaal on täiunud endine
enamlaste hüüdsõna: .revolutsiooni
line töö liste-talupocgade dik
tatuur", olgugi teises kujus, kui seda
ette kujutati. Kuivõrd „tööliste-talupo gade

revolutsiooniline diktatuur" oli mõistetav
enamlastele kui revolutsiooni esimene
aste, oli loomulik, et sellest astmest tuli
revolutsioon üle viia teisesse ast messe .sotsialistliku revo
lutsiooni" astmesse.
Lenin oma kuulsates põhilausetes tä
hendas: .Oleva silmapilgu iseäraldus Wene

maal on üleminekus esimese rewolut
fiooni astmest, mis andis proletariaadi tea
duslikkuse puudulikkuse ja organiseerimatule

tagajärjel võimu kodanluse kätte tema
teisesse astmesse, mis peab wõimu
andma tööliste ja talupoegade kehvemate
kihtide kätte."
Mana hüüdsõna ülewalhoidmine on koha

pääl tantsimine ehk samm tagasi, kuivõrd
Wenemaal teostus kakfikwõim: ajutise
walitsuse kõrwal, mis on kodanlik va
litsus, on teine kasvav valitsus:
tööliste ja soldatite saadikute nõukogud.

See teine valitsus ongi tööliste talu
poegade valitsus, kelle kätte võim peab
minema.

Ainukene asi, mis wõimaldas tekkida
kodanlikul walitsusel, on wähemlaste ja
es-eride sotsialist-schowinistide ja sot
siaal-kaitselaste mõju massi pääle, kes ko
danluse wõimule upitas. Kodanlik walit
sus ei suuda otsustada ei sõja küsimust,
sest ta on imperialistlik ja söjajalkampe
poolt imperialistlikul alusel, ta on jõuetu
tööstuse ja põllumajanduse küsimust otsus

tama, sest nende otsustamine käib nende

eneste wastu. Need küsimused on aga tar
wis otsustada. Sõja, maa, tööstust ja
näljaküsimus praeguses olukorras on aga
võimu küsimus.
Ainult tööliste ja kehwtulupoegade
võim võib neid küsimusi lahendada ja see
tähendab sotsialistlikku rewolutsiooni. Min
gisugust toetust ajutisele valitsusele! .Mitte

parlamentaarne vabariik, tööliste saadi
kute nõukogust tagasi pöörata oleks see
sammuks tagasi, vaid tööliste, moonakate,

talupoegade saadikute nõukogud üle maa,
alt üles".
Sarnased sihid seadis sm. Lenin Wene
maa tööliste klassile ette, jõudes 16. april
lil Wenemaa pinnale.
Kuid Lenin ei olnud unistaja, vaid
sihtide kättesaamiseks ei seadnud ta min
gisuguseid õhulossisid üles, vaid wõttis
tegeliku olukorra nagu ta on. Nõukogude
võim on algrakukeses olemas, kuid tema
juhid „pimestawad tööliste arusaamist,
kasvatavad väikekodanlikku unistust, kind
lustavad kodanluse mõju hulkade pääle,
kuid ei vabasta hulkasid selle mõju alt".
Ajutist valitsust on tarwis kukutada,
kuid teda ei saa nüüd kohe kukutada, sest

sega-ettewõtctesse, kust ka riik osa wõtab.

Erakaubandustl on nõukogude wäike
müügil suur tähtsus ja seda kauemaks

Igal juhtumisel on aga käesolew silma
pilk erakapitaalile kõige soodsam oma
koha leidmiseks S. N. W. Liidu sise

ajaks.

kaubanduses.

Ameerika fascisfid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
XVI.
Wiimane hoop.
«Hallo Jack!»
«Hallo, Dawisl Peksame täna neetud töö
listel küljed pehmeks! Mis teie arwate sellest?»
«Mis sääl mõtelda. Julgewad nemad siis
wastuhakata? Ja kui julgewad siis kuul neile
kuklasse».
«Ku-Klux-Klan maksab 20 dollarit öö eest.
Räägitakse, trust annab weel 10.000 dollarit
selleks».
«Jah, ka siiasõitnud aitawad meid. Tugewad
poisid. Ainult kõik waikiwad nad. Noh, Chi
cago Ku-Klux-Klan teab juba keda saata. Täna
külastame neetud streikijaid!»
«Elagu Kesk trust!»
«Elagu suur Ku-Klux-Klan».
Sarnaseid lauseid wahetasid walges näo
katetes inimesed kohaliku Klani liikmed,
kogudes kell 12 öösel kogumispunkti Wiie
ülespoodu platsile.
Kella 12 paiku oli plats ja selle juure wii-

Soome walitsuse seisukoht suhtumises valis

riikidesse. Saadik Donner esitab ju L-oomc
riiki ja valitsust Inglismaal, mitte ennast.
Kõne on magus suutäis tervele ilmale, vda
saadetakse laiali selleks, et meie üle naer
daks...
.Ainuke lohutus selles viletsuses", ironi

seerib leht edasi, .on see, et venelased üldse

humorist arusaaja rahvas ja soovitavasti
võtavad härra Donneri kõne niisugusena
nagu ta oli —rumala aprillinaljana. Sest
ei või ju keegi /saadik Donnerit tõsiselt
võtta. Ta pole kogu saadikuks olemise ajal
muud kui rumalusi teinud.
.Kuid valitsus peab võtma asja tõfstelt.
Riigil pole võimalust pidada tähtsal saadi
kukohal niisugust narri, kes meid .terve
ilma silmade ees naeruvääriliseks teeb ja
kes oma rumala naljaga võib, jumal teab
missugustesse sekeldustesse viia. On tõesti

aeg parandada viga, mille parempoolsus
1919 a. ümber tegi, siis, kui ta saadikute
kohtadele niisuguseid Donneri taolisi.suur
mehi" määras".

ta toetab end nõukogude pääle.

„Et võimuks saada, selleks peavad
iseteadlikud töölised enamuse oma poole
wöiima... Meie ei ole blankistid, ei ole
mitte võimuhaaramise poolehoidjad vähe
muse poolt. Meie oleme marksistid, pro
letaarse klassivõitluse poolehoidjad, väike
kodanliku vingu, marurahvusluse ja kait
sesõja liktuse, kodanlusest ärarippuvust sõna
kõlksude wastu".
Masside äravõitmine seati päevakorrale.

Masside vabastamine väikekodanlikust
sotside ja kodanluse mõjust, et üle minna
sotsialistlikule revolutsioonile.

Wõitlus masside pärast läks üle juuli
päevade, üle werije surwe, kuid mass tuli
järele ja oktoobril purustas kodanluse
wõimu ning teostas tööliste ja kehwtalu
poegade walitsuse Nõukogude näol

Seitse kuud oli tarwis selgituslikku,
kaswatuslikku ja organisatsioonilikku tööd
ennem kui rewolutsiooni esimesest astmest
üle sai astuda teise astnesse.

Edenew tööstus ja põllumajandus
wõimaldawad suure osa produktsiooni
wäliaeraldamiseks erakaubanduse kapi
taali tööks, kui erakapitaal õieti mõistab
oma ajaloolist ülesannet ja osa prae
guses nõukoguliseZ korras. Kõik see ühte
wõetult lootvad soodsad tingimused nõu
kogude riigile, andes kaupasid töölistele
ja talupoegadele enam madalama hinna
eest, sest erakapitaali wäljaminekud, prae
guse poolsalajase krediit eerimise juures
on wõrdlemisi suured.
Suurte kapitaalide juurewoolu kau
bandusesse ei maksa muidugi oodata.
Wäga wõimalik, et erakapitaal satub

poole sihitud olema. Kui küsitakse: mida
oleme meie Wenelt saanud? - siis was
tame: mitte midagi!"
Nüüd tähendab ..Suomen Sopaldemo
kraatti. nimetatud kõne kohta :
.Missugune äärmise rumaluse lillekimp!
Ja terve ilm teab on jn kõne telegraa
fiteel pasundatud igale poole, et meie
rumal saadik Londonis on # jälle Pidanud
ühe rumala kõne, kõne, mis ei ole mitte
ühe rumala saadiku rumal aprillinali, vaid

Lenin juhtis rewolutsiooni laewa sotsia
listliku rewolutsiooni lainetesse ning Kom
munistlik partei. Kommunistlik Jnternatsio
naal wiib teda edasi.
Ning kaheksa aastat hiljem hüüame ikka:

„Elagu üleilmne sotsialistlik revolut
sioon!" J. Pa 1 wadre.

Rahwamajandus.
Nõudmised traktorite Pääle.
Ühistegevusesse kogunud talurahvas
seab kohaliste ühisuste ette suured nõud
mised traktorite suhtes käesolewal põllu
majanduse hooajal. Küla kooperatsiooni
ühisus sai kohalistelt ühisustelt tellimise
5 500 traktori pääle. Kuid kõiki neid tel
limisi küla-kooperatsiooni ühisus täita ei
suuda, sest põllumajanduse kooperatsiooni
poolt anti talle kõigest 300 traktorit. Käes
oleval ajal jõuavad traktorid väljamaalt
kohale ning neid saadetakse kohtadele. 15
aprillil on päralejõudnud traktorid kõik
kohtadele saadetud.

Küla-kooperatsiooni ühisuse eestvõttel
organiseeriti kohtadel erilised kursused trak
torijuhtide ettevalmistamiseks. Käesolevast

külwihooajast võtavad osa 3.000 trakto
rit. Igaüks neist võib ära künda 150 kuni
200 dessatini.

Õhulaewad põllumajanduses
Käesolewal ajal organiseeritud „Waba
tahtliku õhulaewanduse seltsi" juure kom
misjon, mis koosnes paljudest organisat
sioonide esitajatest, töötas wälja plaani,
kuidas kasutada õhulaevu wiljahäwitajate
wastu wõitlemises.

Soome ..rumal" saadik.
Meie tõime mõne päewa eest teate, et
Soome saadik Londonis kõne on pidanud,
kus tema süna-sönalt ütles:
.Meie ei ole mingisuguses wahekorras
Wene ja wenelastega. Meil pole midagi
ühist nendega, meie nende keelt ei oska

ei taha ka õppida. Peaks meie ja Wene

wahel tüli tekkima, siis katsume end kaitsta.
Usume, et see meile wõimalikum, sest kait

seprobleemi lahendamine ei ole meile wõi
matu. Soome kaastunne peab alati Rootsi

wad uulitsad täidetud inimestega walgetes rüü
des ja walgete pääkottidega, käes tasku elektri
laternad, kes wahetasid oma wahel naljasid ja
sõbralikke sõimusõnu. Sõjariistade kaasawõt
mine oli keelatud. Kuid paljudel, iseäranis sis
sesõitnutel, rippusid rüü alt kepid ja lühikesed
jämedad malakad.
Kella poole ühe ajal hakkasid juhid inimesi
osadesse seadma sõjawäe korras. Siis tekkis
aga segadus. Sissesõitnud reamehed ei tahtnud
alluda kohalikkudele juhtidele! Oli näha, et
nad meeleldi tüli otsisid! Ja leidsid! Wiie minuti
pärast oli kogu plats, kus asusid maskeeritud
kogud, üks ühine kakeluskoht, kus kõlasid löö
kide müra, haiged ja sadade inimeste wande
sõnad. Politseinikud seisid waikselt kõrwal,
waadeldes kapitalistide kaardiwäe peksmist.
Neil oli kõwasti keelatud Ku-Klux-Klani asjade
wahele segada.
Lõpetades uulitsa kakelust, liikus wõitjate
salk fascistide saladusliku staabi juure.
Metsiku karjumisega maja ümber piirates,
kakelusest joobunud ja tugewasti sõimates ko
halikku Klani, tassisid maskeeritud töölised
kõik majast wälja, ja panid maja enese põlema,
mahutades sinna mitu dünamiidi patrunit. Kras
now, kes tundis maja sisemust, juhatas isikli
kult häwitustööd. «Surma tuppa» paigutati

Wäiketööstuse maksude muutmine.
Riikliku planeerimise kommisjoni presii
diumis arutati wäiketööstuse otsekoheste
maksude seaduse muutmist.

Sääl leiti siis: käsitöölised ja wäikeette
wõtjad, kes elawad ja töötawad küla ehk
linna maakohtades, ilma et tarwitaks pal
gatööjõudu, tarvitades ainult enese ehk
perekonna liigete abi, tulewad tööstuse ja
sissetulekute maksudest wabastada. Eritis»
sisseseade ja mehaanilise jõnmasina tarwi--

kõige iugewam patrun. Kui tuletõrjujate ko
mando kohale jõudis, leidsid nad ainult suitse
wad aherwarred sünge kiwi hoone asemel.
Maskeeritud töölised, tugewasii peksa ja
muljuda saanud, kuid siiski õnnelikud, et nüüd
enam streiki ei lämmatata, läksid majadesse
laiali, teel purustud Ku-Klux-Klani lõhkikäristud
rüüsid seljast heites.
«Kokkupõrge Ku-Klux-Klani kahe salga Tj
wahel. Klani pääkorter purustud. Trust
tunnistas tööliste nõudmised õiglast eks».
Sarnased imestustäratawad märkused ilmu
sid päewa järele kõigis kohalikkudes ajalehte
des, mis_ uuesti korralikult ilmuma hakkasid.
Trust wõttis kõik streigikomitee nõudmised
wastu ja töölised asusid tööle. Trust oli wõi
detud! Kuidas töölised selle wõidu said, tead
sid nad ainult ise, sagedasti lõbuga meele
tuletades seda pääpesu, mida sai neilt KuKlux-Klan. Sellest teadis ka weel sm. Kras
now kommunist ja Kominterni liige, kes
järgmisel hommikul lahkus oma aeroplaanil
Townsherrest.
Tema lendas teise linna, kus süttis uus streik
ja kus partei juhiiwa liikme juuresolek tarwi
lisem oli kui siin. (Lõpp)

tamine ei või olla maksude päälepane

LtllingrM hlrrmingu IUMe 15. kõWress.

mise aluseks.

Kõik need asutused, nii kui näituseks
Weskid, tanguweskid, wõiwabrikud ja
metsasaagimise kohad, mis kuuluvad eelPool tähendatud piiride alla, võtavad
Käsitöölised ja väikeettevõtjad, kes mää
ruse järele kuuluvad esimese järgu maksu
patendi alla, kui nad tarvitavad 1 pal
gatöölist, vabastatakse sääljuures nad sis

Esmaspäeval avati Smolnõis aktuse
saalis kohalejõudnud rahwakommissaride
nõukogu esimehe sm. Rõkowi juuresolekul
Leningradi kubermangu 15. nõukogude
kongress. _
Presiidiumi valitakse seltsimehed Si
nowjew, Jewdokimow, Komarov, Tsõpe
rowitsh, Glebow-Awilow, Lobow, Salutski

setuleku maksust.

ja teised.

Ettevõtte juures, kui tarvitada 1 kuni
3 õpipoisi abi, kes mitte üle 18 a. vanad,
wõimaldakse niisama kergendusi. Ule 3

Presiidiumi auliigeteks valitakse: Rõ
kow, Kamenew, Stalin, Kalinin, Dsher
shinski ja Frunse.
Sm. Sinowjewi sissejuhatuse
sõna.
Sissejuhatuse kõnes tähendab sm. Si

omale 1. järgu tööstuse ettevõtete patendi.

õpipoisi palkamine loetakse kui tööliste pal

kamist ja arvatakse kolm õpipoissi ühe töö
lise pääle. Väikeettevõtjad ja käsitöölised
2—3 töölisega, valides 1. järgu patendi,
vabastatakse tasandusmaksu maksmisest,

nowjew, et kongress on esimest korda koos

mille juures aga patendimaksu suurus
kõrgendatakse harilikust määrast 100 prot

mitte kui Petrogradi, vaid Leningradi
kongress. Sellega näitas S. N. W Liit
üles usaldust Leningradi töölistele ja talu

senti.

Walmistuse, tööstuse ja kooperatiivsed
ühisused ja artellid, millesse kogunud küla
kohtades elavad väikeettevõtjad, vabas
tatakse tööstuse-sissetuleku ja sissetuleku
maksudest, kui nende liikmed on käsitööli
sed wõi väikeettevõtjad, kes vastavad
ülewaltähendatud tingimistele, vaatamata
selle järele, kas see töö sünnib ühiskond
listes töökodades ehk artelli liikmete juu
res kodus.

Need kergendused laiendatkse edasi ka
nende väikeettevõtjate, tööstus-koopera
tiiwsete ühisuste ehk artellide pääle, kes
linnades asuvad ja kooperatiivsete ühisus
tesse kogunud kas wabariiklises wõi üle
oblastilises ulatuses.

Wäikekaupluse hindade alanda
mine.
Wäikekaupluse hindasid on alandatud
10 protsendi võrra. Möödunud aastal
alandasid kõik Leningradi kooperatiivsed
organisatsioonid kord-korralt toitainete hin
dasid.

Keskmiselt on aasta jooksul wäikekaup
luse hindasid alandatud 10 prots. võrra.
Inglismaale müüakse 800 tuh.
puuda lehma wöid.
Tehti lepingud Inglise kaubandusliste
äridega 800 tuhande puuda lehmawõi
müügi pääle. Käesoleval ajal saatkond,
mis sel puhul Londoni sõitis ju sääl
lepingu tegi, jõudis tagasi. Wõi wälja
vedu on juba alganud.
Igatahes võib loota, et Siberi võid
käesoleval aastal veetakse wälja poole
rohkem, kui seda tehti läinud aastal.
Weetakse wälja umbes kolmveerand kõigist
kokkuostetud võist.

poegadele kui ta meie linnale, ühes sellega

ka nõukogule, andis Lenini nime.
Ma mõtlen, et kongress algusest pääle,
algades tööd kui Lningradi nõukogu, kuni
lõpuni saab meeles pidama, millised suu
red ülesanded see ümbernimetuse fakt ta
pääle pannud. Palun ette ülestõusta ui
nunud juhi mälestuseks (saadikud tõuse
wad püsti).
Pääle mandaatkommisjoni valimist ja
päevakorra kinntamist annab sm. Sinow
jew sõna rahwakommissaride nõukogu esi
mehele sm. Rõkowile.

Sm. Rökowi köne.
Algades kõnet, tähendab sm. Rõkow, et
enamjagu ettekandest on pühendatud
S. N. W. Liidu sisemise olukorra küsi
mustele.

S. N. W. Liidu sisemine olukord mää
ratakse ära esimeses järjekorras nende
saavutustega, mis kätte saadud riigi ma
janduse üksikutel harudel.

Sm. Rõkow toob ette terwe rea and
meid, mis tunnistavad, kuivõrd edasi on
jõutud tööstuses, kuivõrd põllumajanduses,

meie rahanduse lihtsustamises, kaubaring
jooksu ja raudtee liikumise arendamises,
võrreldes umpi esimeste aastatega.

Meie majandus kaswab wahet
pidumatult.
Tööstus on käesoleval ajal ulatanud
70°/0 ennesõjaaegse tasapinnani. Umpi
ülemineku ajajärgul oli ta kõigist 18—20
prots. Suurem osa tema harudest töötab
kasuga. Põllumajanduse ülesehitavat prot
sessi võime iseloomustada külwipindade
kasvuga (kuni 80—85% eelsõjaaegsest
tasapinnast), maa ümbertööstuse parane
misega, enam kasulikumate taimeliikide

Kewadiseks külwiks 41'/2
miljoni rubla laenu.
Praegusel korral on põllumajanduse
pank kibedasti ametis laenude jagamisega
nende abinõude jaoks, mis kevadise kül
viga seotud. Waremalt kavatseti selle
ettevalmistuseks anda 33 miljoni rubla,
kuid panga pühikapitaali suurendamise
tõttu avanes võimalus seda summat suu
rendada. 1. aprilliks jagati wälja juba
üle 41 ja poole miljoni rubla. Muu seas
anti sellest summast ristikheina ja teiste
rohuseemnete, kui ka sordiseemnete tarbeks

4 miljoni 678 tuhat rubla.
Pikemaajalisi laenusid on kohtadele saa
detud 13 miljoni rubla eest. Wiimane
summa kasutatakse ära pääasjalikult talu
poegadele hobuste ostmiseks, tõukarja mu

puuvilla, suhkrupeedi, lina ja teiste kül
wipinna laienemisega.

Tööliste ja talupoegade liit.
Üleminnes linna ja maa vahekorra
juure, kriipsutab sm. Rõkow alla seda mää
ratut tähtsust, mis on külal tööstuse suh
tes. Linn seab korda tööstust, ainult korda
seatava tiinu alusel.
Tööstus peab püüdma võimalikult oda
wamalt töötada. Kauba pää edasiviijaks
külla on just hind. Ainukene sild pingi
juurest tiinu juure on pääasjalikult odav
hind. Hindade alandamises läinud aastal
oleme saavutanud suuri edusamme tööliste

ennastsalgaval jõupingutusel. Seda enam
veel, et hindade alandamise hoogtöö töö

retsemiseks ja püllumajandusliste masina
tega varustamiseks.

viljakuse tõstmiseks peab edasi kestma en

Laenuprotsendi alandamine
põllumajandusliku inwentaari
ostmisel.
Keskpõllumajanduse pangas peeti terwe
rida nõupidamisi, kus wäljatöötati talu
poegadele laenuandmise uued määrused
põllumajanduslikkude masinate ja riistade
ostmisel. Kõige tähtsam nendes määrus
tes o l talupoegade arwele võetavate
laenukohustuste protsendi alandamine.
Masinate müümisel lähema aja pääle ei
tohi need prortsendid wälja teha mitte üle
6 protsendi aastas. Pikema aja pääle
müües mitte üle 10 protsendi, 18 prot
sendi asemel, mis seni olnud.
Uue korraga tutwustamiseks, tema läbi
wiimiseks, saatis keskp llumajanduse pank
kohtadele omad inspektorid. Need inspek
torid peawad igaS kubermangus käsikäes
riigi põllutööriistade ladude ja kohaliste

poegade liidu aluseks.

kubermangu walitsuseasutuSte esitajatega
reguleerima püllumi janduslikkude masinate

ja rsistade müügi asja.
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dise jõuga ja energiaga, sest odav hind ja
kõrge tööviljakus on tööliste ja talu
Kõwendame põllumajanduslikku
kooperatsiooni.

gisugust uut poliitikat siin ei aeta On tar
wis pöörata erilist tähelpanu põllumajan
dusliku kooperatsiooni arenemise pääle,
mis omas arenemises peab muutuma pää
vastukaaluks võrsuvate kapitalistliste

hete wastu külas.
Punane söjawiiai Oktoobri wöi
tude kaitseja.
Üleminnes välispoliitika küsimustele
näitab sm. Rõkow, ei kuivõrd jõusse jää
liku vastuolud, niivõrd S. N. W.
Liit pole sugugi kindlustatud igasuguste
väljaastumiste wastu kapitalistlikkude rii
kide poolt.

S. N. W. Liidu juriidiline tunnista
mine ei kaota päämisi vastolusid. Need
vastolud kestavad seni, kuni kestavad
maailmas need kaks süsteemi.

Puudutades agressiivseid väljaastumisi
(mis väga võimalikud võivad olla) ka
pitalistliste riikide poolt S. N. W. Liidu
wastu, tähendab sm. Rõkow, et täpseid
andmeid meil sarnaste kokkulepete kohta ei

ole, kuid kahtlemata, et sarnaseid katseid
on püütud teha ja olid. Milliste tagajär
gedeni viivad sarnased katsed, see ripub
ära edaspidisest rahvusvahelise poliitika
arenemisest. Pääle üldise viha, mis on
kapitalistlikkudel riikidel meie wastu, käes
oleval ajal mängivad suurt osa vastolud
nende riikide eneste vahel ja rääkimata
rahust, valmistavad nad alaliselt sõja
wastu üksteisega. Edaspidi, mis sünnib,
kas võidavad seesmised vastolud wõi
kokkulepe üldise viha alusel meie wastu,
on raske ettekuulutada. Igaks juhtumiseks
tuleb meil aga valmis olla igasuguste ülla
tuste wastu, ning jõudumööda hoolitseda
endi riigipiiride kaitsmise eest, meie sõjaväe

võitlusvõime eest. Seda enam on ta veel
ajakohane, kui võtame näituseks arwele
Rosta teadaande Balti riikide kindralstaa
pide esitajate konverentsi kohta, kuhu kuu

lusid ka Poolamaa ja Rumeenia.
Sellest teadaandest on silmapaistvalt
selge, et meie Liidu wastu püütakse sepit
seda sõjalisi vahejuhtumist.

Sm. Rõkow lõpetab tähelpanu juhtides
selle pääle, et meie saavutused sisemajan
duslikus ülesehituses, riigi hää käekäigu
paranemises ja Punase sõjaväe võitluse
Võimes on kõige paremaks kantsiks Oktoobri

revolutsiooni võitude kindlustamisel (ma
rulised kiiduavaldused).

Õhtusel istangul astus üles aruandega
Leningradi kubermangu täidesaatva komi
sm. Tsoperowitshi aruanne.
Kubermangu täidesaatva komitee tege
wus määratakse ära köigepäält meie ma
jandusliku elu olukorraga. Enam tähtsa,
mad majandusliku elu küsimused jagune
wad kolme rühma: põllumajanduse, töös
tuse ja rahanduse küsimused.

Põllumajanduse kasw.
1916 aastal külwipind Lenindradi ku
bermangus võrdus 298.000 tiinuni, kuid
1921 aastal on meil olemas 295 000
tiinu külwipinda, s. t. 99 % ennesõjaaeg
sest normist. Kasvab mitte üksi külvi
pind, vaid ka selle kasvu laadiline koos
seis muutub. Teraviljade arvel suureneb
rohuseemnete, linaseemnele külv ja kar

tulite panek. Niisama näeme kasvu loo
makaswatuses. Hobuste hulk 1923 ja
1924 aastatest suurenes 16 tuhandeni.
Samuti kasvab suurte sarvloomade arv.
Leningradi tööstus köweneb.
Meie ei saa öelda, nagu kasvaks tööstus
sama kiirelt kui põllumajandus. Kaks, kolm

tud) erakauplust wäljatõrjuda.

mine ja kiire kasv muutub veel enam silma

Meie poliitika endiselt kooperatsiooni
wastu peab olema maksimaalne kaastege

paistvamaks.

äärmiselt kahjulikult talitaksime kui püüak
sime mõnesuguste administratiiwsete surwe

wuje ja kaitseja poliitika.' Kuid erakaupluse

ja kooperatsiooni suhted peawad igatahes
piirduma majanduslise wõistluse raamidega.

Meie näe.ne tingimatalt käsmu põll»majanduses ja tööstuses. Sarnase päran
dufe juures woib uus kub. täidesaatev ko
mitee rahulikult asuda oma töö juure.

kestlaseõ 0. i W. Liiks.
Ärkas unest(Lelino asund., Kingissepa kr.. Leningradi
kub.).

Wiimasel klubi liikmete üldkoosolekul
andsid aru kõik ringid pääle põllumajan
dusliku ringi juhataja. Koosolek pani
ringi mhatajale ette tõmmata ettelugemiste

pidamiseks kohalikku vilunud agronoomi,
kes sellega nõus on
Otsustati 1. mai püha pühitseda iseära
nis pidulikult, millega lelinolased näitavad,
et ka nemad elavad vabas nõukogude
maal, kus meie võime vabalt 1. maid
pühitseda.

Seepärast elagu üleilmne töörahva püha

esimene mai! Klubi liige.
Kod Kiilil ei ole siin koht.
(Nurmekunde asund., Tveri kub).
Nagu kuulda, olla kod. Kiilil, kelle läbi
said bandiidid meie asundusega tuttavaks,

andis neile lahkelt ulualust zne., oma kait
seks asundusest saanud 60 allkirja, mis
igatahes, kui see õige on, wälja on antud
mõne „grupi" poolt.
Asunduse üldkoosolek aga 22. märtsil
s. a. näitas veel kord ühel häälel vastu
võetud otsusega, et kod. Kiil on täitsa
kölbmata element, kelle paras koht oleks
Eesti „wabariigis".
Nurmekunde kodanikkudel tuleb veel kord

pöörata vastavate asutuste poole, et kod.
Kiil saaks siit väljasaadetud.
Hääl.
Materjaalide kogumine asunduste
tegelaste üle.
(Sulevist, Kaukaasias).
Poliitklubi otsustas kokkukoguda kõikide

Sulevi asutajate, kooliõpetajate ja tähtsa
mare seltskonna tegelaste eluloode kirjel
dused ühes nende päevapiltidega. Kõik
see materjaal jääb Sulevi klubi juures
olevasse muuseumi osakonda mälestuseks.

Sulevi poliitklubi kirjatoimetaja
W. Lu d w i k.

tee tööst sm. Tsõperowitsh.

tega (millist mõnes kohas on praktiseeri

gewalt arenenud wäikekaupluses. Igatahes

isegi madalamale.

wad kaks süsteemi nõukogude ja kapitalist

aastat tagasi oli veel palju kartusi selle
kohta, kuivõrd täie koormawusega võime
nad lähemal aastakümnel täima pauna.
1921—23 a. Leningradi tööstus jäi maha
üldisest Liidu tööstuse kasvust. 1923—24
aastal Leningradi tööstus läheb ette Liidu
üldisest kasvust. 1925 aastal see ettejSud

Üksikasjalisemalt peatades kooperatsiooni

ja erakaupluse küsimuse juures kriipsutab
sm. Rõkow alla, et wiimane on meil tu

on ka teiste hariduslikkude asutustega. Nii
1923 a. olnud 2044 asutuse wastu on
meil 1924 a. 2321 asutust. Oleme
edasi jõudnud ka terwishoiu alal. SurewuS
on langenud ennesõjaaegsele tasapinnale,

Meie saawutused.
Esimest korda Leningradi kubermangus
oleme elanud niikaugele, kus meie fissetule

Kuid, et meie ise huwitatud oleme kau kud väljaminekutega ots-otsaga kokku lähevad.
Rahvahariduse asutuste võrk on suurenepade kiirest edasiliikumisest linnalt maale,
siis peame siin tarwitama erakapitaali abi, J nud. 1923 a. oli külakoolisid 1390, aga
kuid midagi uuemat siin ei ole uing min-l 9il i. ,ai neid 1521. Samasugxne lugu

Noorte elu.
Möttewahetusena ja wastuselS
Jürile.
Noorte ajakirja .Säde" sisu küsimuse
puhul tõusnud tuul ajakirjanduses on too
nud soovituid laineid. Nii mõnigi neist
veeredes vahutavalt kannab kaugelt, siia
ajani sügavale weewoogudesse ärapeidetud

mõtteid kaldale, mis enestes sisaldavad
üheltpoolt kallist ja tarvilist ainet, kuna
mõned, iseäranis kõrgele tõusnud valla
tümalt vahutades, ainult kõntsa kaldale
virutavad.
Enne kui tuul ei waiki, on wõimata
lainetamise tagajärgedest kokkuvõtet teha.

Kuid vaikimata ei saa mööda minna
lainetest ja kõntsa virnast, mis kaldale
kantult paha lõhna laiali laotab. Aeg o«
kõigil aru saada, et sõnade mulinaga ja
„ sabast kiskumisega" asja ei paranda.
Kõnts peaks teelt kõrvaldatama.
Pääle „Säde" toimetuse vastust Ju
rile, kes oskas isemoodi küsimusele lähe
neda, koguvad endised rasked ,pilke pll
toed" ähvardavas suuruses „Säde" pää
kohta. Karta on, et veel keegi Jüri ,fir
ma" all, uuesti hoogu võttes asjalikkuse
asemel, uulitsalt kaikaga toimetuse aknast

sisse viskab ...
.Hädaoht" on liginenud aupaklikust
kaug u s e st, kus ta senini teatud põh
justel seisis, tuleliini piirkonda. Seda tõe»das Jüri esimene pauk .luuavarrest
Miks Jüri end kaikapildumises senini
„Säde'le" aupaklikus kauguses hoidis, o«
mõnelegi veel saladus. Loodame, et Jüri,
poleemikat kõrvale jättes, meile edaspidi
seda ütleb. Ülejäänud osa selgub siis ise
enesest.

Neliaväewal, 16. aprillil 1925 a. Rr. 87
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Miks just „Säde" wiimane nummer
see „ õnnetusest" wäljawalitud punkt oli,
kus puudus sisu, siht, keel jne., on nüüd
esimese „ ootamata" hoobi järele „ tilluke ses

wastuses" (~Edasi" nr. 83) Jüri enese
poolt kõikide imestuseks selgitatud.

Jüri lubab sääl wiisakalt wabandades,
mitte enam „Säde" sisu ja sihtisi puudu
tada. See ütelus kinnitab weel kord Jüri
Jüril ei olnud sisu ega si
higa tegemist, waid toimetuse liik
m et e g a.

Wastuses selgub, kus ainult pikk rida
sõnade „ sabast kiskumist", et Jüril, waa
tamata kõiksugu kokkukraabitud „tõenduste"

pääle, tõepoolest „Säde" asjus mingit
seisukohta ei olnud. Kokkuwõetult
Wõib seda kolme sõnaga ära öelda
arwustus ilma aluseta.
Kui waadata teiste poolt ilmunud mõt
tewahetuse kirjatükke „Säde" asjus, siis
on igal sääljuures oma seisukoht, igal on
sisu ja sihi kohta rida tõendusi. Kuid mis
tegi Jüri?
Kargas toimetuse rindu kinni, ja kui
wiimane tema mütsi alla ei mahtunud,
siis „näägutas" ta oma arwates tublisti
läbi, et toimetus ei esinenud eelmises num

ris „manisestiga" *), kus ülesloetud kõik
juriidilised, poliitilised, sotsiaalsed, majan
duslikud jne. programmilised kawad ja
lubadused. Eeskuju wõttes kodanluselt, kes

harilikult uue kabineti kokkuseadmisel kõr
geaulises parlamentlises kõnes niisama
teeb.

Jüri peaks teadma, et noorte ajakirjal
on siht ja eesmärk alati olnud, mis jääb
selleks partei ühisel näpunäitel, toimetuse
igasuguse koosseisu püüle waatamata, seis
tes kõrgemal igasugustest isiklikkudest „ma

hategemistest". Rips.
*1 „Säde" uus toimetuse koosseis moo

dustati jaan. s. a-

„sSde" söõgisedel. *)
Minu kirjatükk, mis ilmus „Edasi's,"nr.74
on suurt rõõmu sünnitanud ja isegi meie
südamesse, mis „täis

tuld ja tuska" kippunud. See „tnli ja
tusk" on niikaugele läinud, et on walmis
oma modernismi mulle kinkima. Kuid ai
täh sm. Ain Rannaleet! Ma olen noorte
poliitkaswatuse tööpääl ja oma tööplaani
keeleuuendust ei ole mahutanud ja ei ma
huta ka niipea.
Need kirjatükid, mis on ilmunud, on
isegi juba kaunis kena kogu materjaale
„Säde" jaoks. Peaaegu igas ühes käsita
takse noorte kirjanduse löökülesandeid.

Mis siis wüiwad linnanoored anda maa
noortele ja maanoored linnanoortele?
Esiteks: Linnanoorte pääülesanne on
praegu selgitada ja kirjeldada omis töis
noorte ühingu programmi, põhikirja ja
noorteringide tegewust.

Teiseks: Maal tekkiwate arusaama
tuste seletus „Säde" weergudel, andes
talle „Edasi" juriidilise abi kuju.
Kolmandaks: Iseäralist tähelpanu
pöörata noorteringide programmi seletu
seks, wüttes niisuguse kuju, kui wenekeel
sel „Kommunistitsheskaja Utsheba'l" on,
kus arusaadawalt ja põhjalikult ära sele
tatud W. K. P. ajaloo õppimine ja sel

sattub wastuollu mõne ettetoodud saktiga.

Ta kirjeldab seda siis oma moodi ja an
nab oma praktilise arwustuse mis teile
kasuks ja talle ergutuseks, kui noorele kir
janikule!

*) Mõttewahetuse järjekorras.

Praegu ärge lootke maanoorte pääle.
Näidake end kui alustajaid eks meie
jälgi ja aita.
Aeg on lõpetada ajakirjalikku „Säde"
arwustust, nad on alati rohke arwulise

et säält meie ei ole saanud ühtegi teadet.

Kirjutage nagu oskate. Pidage ainult sil
mas, et meil on ruumi wähe.

mad olnud kui kuukirjad ise. Söötke

küll „Edasi" ise toitu muretseb! Söötke
lihtsalt ja rohkelt, muidu kuiwab jälle
kokku noist modernismi kookidest. Uhesõ
naga maamehe moodi. Andke ka rohkem
silmapaistwam wälimus. Looge selleks
noorte seas wõistlus ilusama wälimuse
pääle.

Waat siin on need toidud, mis ma wõin
soowitada „S6de" jaoks ja loodan, et see
„menu" läheb maksma 15—20 kop., sest
maal raha ei ole.
See on wäike poliitiline söögisedel. Ilu
kirjanduslise töötawad wälja sellest wllu
nud seltsimehed. E d o A s n o.

Teadaanded.
Reedel, 17. apr. kell pool kaheksa õhtul on
Haridusmajas (kantseleis) sõjawäekooli pidu
kommisjoni koosolek, kuhu ilmuda palutakse

E- T. U. KUNMS'i, sõjawäekooli ja P.-Wii
buri poole klubi selleks walitud seltsimehi.
Ilmuda punktipäälselt. Eesti büroo.
Rahwapidude mängude korraldawa kom
misjoni koosolek on reedel, 17. apr. kell 8
õhtul Haridusmajas. Ilmuda Palutakse kom
misjoni liikmeid sm. sm. Rähni, Luukas ja
Karpa. Korrald. kom.
Ülelinnalist kom. noorte lihawütteid Pee

takse 18. s. k. P. Haridusmajas segaeeskawaga-

Lõpuks kollektiiwsed mängud. Algus kell 8
õhtul.

Leningradi teated.

wate küsimuste selgituse, wäljendades seda
oma weergudel.

Maanoor kirjutab siis ja saab kirjutada,
kui tal midagi südamel walutekitawad
on. See tekkib tal siis, kui ta tarwitades
teie õpetust noorte ringis „Säde'st,"

suuremat tähtsust
Teie ettepaneku, saata sõnumeid kohaliku,t
elust, wötame häämeelega wastu, seda enam,

meelsed kirjatööd lendawad.

peab wõtma W. L. K. N. Ü. ajaloo käsi
tusele ja noorteringide programmis ole

formeerige meid wahest ka!

M. K. Kingissepos- ~Klubi ajaloost" il
mub. Ootab ruumi. Pariisi Kommuuna päe
wal toimepandud pidu keeldus zääb awal
damata, sest sarnastel kirieldustel er ole

kirjutaks häämeelega midagi „Säde'sfe"
kuid kahjuks on neil teada „S3de"
modernistlik paberikorw kuhu wana

leks raamatute nimekiri ettetoodud. „Säde"

Siis me täidame 11. Leningradi kuber
mangu noorte konwerentsi resolutsioonid,
kus kirjauuendusest ei ole sõnagi, aga po
liitkaswatusest rohkesti. Soowitaw oleks
ka Ain Rannaleetil nendega tutwuneda
ja oma wilunud sulega meile, maanoor
tele, kaasa aidata, jättes modernismid jne.
põrinad ülikooli kirjandusringile.
Kui teil on tarwis kirjasaatjaid maalt,
siis andke ka endist midagi teada? Mis
te mõtlete teha ja millest kirjutada? Jn

Kirjawastused.

Mul tuli rääkida mõne noorega maal,
kel suudet mõtte edasiandmiseks paberil ja nad

Sissepääs kõigil Eesti W. L. K. N. U.

kollektiitvide ja Harmaja ringide liigetel.

Noorte sekts. büroo.

Ehituse wäljanäitus
1. mail awatakse linna muuseumis töö
liste majade wäljanäitus. Wäljanäitusele
tuuakse kõik majade kawad, mis wiibisid
wõistlusel ja kinnitatud kubermangu abi

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Neljapäewal, 16. aprillil
kell 8 „Kasfijaht".

andmise komitee poolt.

Wast. instruktor-organisaator

Kanalisatsiooni tööd
Kanalisatsiooni remonditööd on alga
nud kõigis rajoonides. Petrogradi raioo
nis waadatakse läbi kanalisatsioonide wõrk

6 uulitsas. Wolodarski raioonis 9 uulit
sas. Keskrajoonis seitsmes, MoskwaNarwa raioonis wiies, Wiiburi raioo
nis kuues uulitsas. Töödele on koonda
tud praegu ligi 500 mimest.

Tana teaatrites:
Akadeemiline riiklik draama teaater
cBoiRbH flynm».

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater

Rahasaadetused Soomemaalt.
Kõigis Soome posti osakondades awati
14. aprillil rahasaadetuste wastuwõtmine
S. N. W. Liitu.

xaßopoHOK noer"

Riiklik suur draamateaater
„3arooop IlUneparpsnki"

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

?ftr.'Äri poole kesti tööliste klubi.
Kubermangu
rahandusosakonnalt.
S. R. W. Liidu rahanduse rahwakommissa
riaadi korraldusega 13. märts. 1925 a. on
otsustatud:
Määrata juriidilistele isikutele, kes maksustamise alla
käiwad 39. oktoobri 1934 a. seadluse järele, käesolemo
1924—1935 maksuaasta paale alijärgncwad täht

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel, 17. aprillil s. a.
Köne-öhtu.
Aine:
Leena sündmused 1912 a.
Kõneleb Jkmelt.
Pääle kõne kino p i l t meie
tööstusest, „Sm. Woskowi nime
linc wabrik" ühes selgitustega.
Algus kell 8 õhtul.
Osnwott waba kõikidele. Pää
setähed kinole 10 kop.

takse kahe nädala jooksul pääle teate saamist erikommisjonilt.

Sm. V. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

£>) ülejäänud summa maksetakse kolme! tähtajal, übe
sugustes osades, kabe nelja ja kuue kuu pärast pääle esimest

Pnhkepäewal, 19. aprilli! s. «.

tähtaega. >
Kub. rahandusosakond.

Kino etendus
„Waenlased"
(Bpam)
Kino romaan tsaari ajast.

Algus kell 7 ja kell 9 õhtul.
Puhkepäewal (esmaspaewal), 20. apr.

Kewade!! Kewade!!

Päewane kino etendus
Algus kell lja l/23 pgewal.

Hinnad mölemil kino etendustel

alandatud. Wöörastel 30 kop, liik
metel 25 kop.

..Leningradodeshda sse" kewadeks riietuma.
Õhtul, 20. aprillil.

l. Naunis, odaw. praktilik
Kauplused:
25. Oktoobri pr., 21.
25. Oktoobri pr., 51.
Kaubahoow, Uemski liin 14.
Kommissarowskaja, 15.
Aprakstn Dwor 32.
A Arge hiljaks jääge! R
=ii=^l=H-

Piduõhtu
Näidend:

„.Kullupmt Juku"
Koomiline ooper.

Kontsert osas uudis.
Juhatus
Eesti Kirjastuse Ühisuse
Põhja-Düüna osakond
Opaarinos.

Teaatri õhtu
..Kasfijaht"
Komöödia 4 waat. Algus kell 6 öht.
Lõpuks kollektiiwsed mängud.

Hinnad 30 kop. kuni l rublani.
Kuremaa asundus.
Trotski kreisis, Leningradi kub.
Mõtab „Edasi" pääle tellimisi
wavtu jm gce^re^
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk.

L. T. K. Ülikooli

19. apr. Simanowi asunduses
ja 20. apr. Kordanowa asund.,
Plüssa wallas, Luuga kreisis
Pidu eeskava:
1) Kõne linna- ja maawaheli
sest sidemest.

2) Usuwastalme näitemäng.
3) Nalja ettekanded.
Waheaegadel mängib puhk
pillide koor. Lõpuks kollektiivsed
mängud.

„Orase", „Säbe" ja «Põllumehe",
kui ka igasuguse eestikeelse kir
junduse pääle-;

2) wõtab wastu Eesti Kirjastuse

Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu;

3) annab «Edasi" tellijatele hin

nata otsekohest juriidilist abi, annab

nõuandeid ja kirjutab maksuta

Palwekirjasid ja kõiksuguseid järelPärimist walitsuslikkudesse ja selts
tundlikkudesse asutustesse, saadab
büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
ja teistesse asutustesse;

4) annab seletusi ja nõuandeid

kohalikkudele hariduslikkudele asu
tustele ja haridustegelastele kõiki

des kultuurharidusliku elu küsi

Teaduslik film.

Rutake kõik

Kuur

1) Wötab wastu tellimisi «Edasid,

ajad sissetulekumaksu õiendamiseks.

a) weerand (25 prots.) wäljaarwatud maksust makse

Puhkepäewal, 19. aprillil kell 8 õht.

Tikopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Oraje" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
Aleksander Kast.
Zr.GriinbttllZ°°ÄM^
-2 nr. 2,25.0kt0bri
prasv. nurgal, teles. 562-3" - Wasw
wöte iga päew kella 9—12 h _,m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

mistes;

5) juhatab ajalehe ringide tööd
ja warustab neid tarwilisre juht

Snguorgaanide igakiilgne arstimine,

On wöimaldatud ajalehtede ja
kirjanduse tellimine järelmaksu

Krihlligemlljii.''S!i.ü.^!°-

nööridega.

pääle ja wölgu.

Kõigis oma elus ettetulewates
küsimustes wöib asunik pöörata

osakonna büroo poole, ?kus ta tar
wilisi seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja

E- K. ll.täieöigusline esitaja
K Wal g e.
Büroo liikmed: Ed Ub a,
M. Eibach, Fr. RuuS.
Sekretäär: Osk. Keelus
WöWllski chlldllsts
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab „G da st pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. U. Koowits.

T«norpa<J>HH Komhht6ph, TocyaapcTßeHHoe esz., FKaTepiHro<J>cKsft np. 87. ryfiMT 8554

lõike», hamba-,
kurgu-, kõrwa-, nina- ja suguhaigused.

Stiilis AZaiguA. tripper.
Wostuwötte wnnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k> 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, (sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Ausuetsili haigemaja
lef. 180—52. Wastul-Stm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 domm. kuni kella 10 ödt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'WL.° llurmotrl met.
Ä" SiSlis Z tripper
S>,»»-i«ti>s
hamb. Arstide kutsum. kodu.

