Kaigi «aade töölised, ühinege!

Mkstkmmsmer 5 kop.

üttnltttttSte ja tellimiste hinnad

R~V IR * N T su esegs. oprsa «CTOUCK. eoruill
fn /I A l/i 11. K. P. K. H. » CoB.-S&nagu.
1 22 B»po Ü.K.P.KE. RR

esimesel lhk. 3 r.kul.

€dctfi

W.«.P.keskk.ja Pöhja-Lääne bürooEeSti sekts. häälekandja.

viimasel. 1„ „
keskmistel. 6 _ „

IwßßPsm, 4>OHT&HEa 27. Avatud kell^lL—7.

k.-har. asm. 20 k. _

Telefonid! ToimetuS - 533-86, •—-'l7l-41.

Linnad eS 1 knn 1 rbl.
aasta 11 rbl.
Maa l 1 kuu 50 op.
aasia 5 rbl. 50 kop.

E.Kirj «St. ühisuse liikmetele ja kollekt. tellides 15** odavam

8. aastakäik

Neljapäeval, 21. mail 1925

Nr. 118 (2318)

Bulgaaria kommunistlik partei pole

Sõjakäik S. R. M Liidu wasta.
Rahanduslik boikott S. R. W
Liidule.
Berliinist, 19. mail. Siinsetes po
liitilistes ringkondades lagunes täna jutt
laiali, et Prantsuse panga, Inglise panga
ja Saksamaa riigipanga vahel on kokku
lepe tehtud, et nemad ütlevad laenuand
misest ära nõukogude valitsusele ja temast
rippuvatele organisatsioonidele.

Kuna Saksamaa riigipank on hääkste
gemise maksu kommisjoni pääagendi kont

rolli all ja pank ei saa iseseisvalt laenu
poliitikat ajada, siis peab sarnane kokku
lepe riigipanka kohustama survet aval
dama Saksamaa poliitiliste ja majandus
likkude ringkondade pääle S. N. V. Liidu
vastu mitte sõbralises mõttes.

Ajalehtedest toob ainult Stresemanni
leht »Zeit" oma Londoni sõnumisaatja
teate pankiiride kokkuleppimisest, kuid pa
neb ühtlasi selle teate küsimusmärgi alla.

Ajaleht tähendab sel puhul, et Inglise
rahameeste eitav seisnkord S. N. V. Lii
dule laenude andmise asjus on küllalt
tuttav, kuid teade pankade kokkuleppest
vastab vaevalt tõeoludele vähemalt rii
gipanga suhtes.

Riigipanga direktor teatab ajalehe järel
pärimise pääle, et mingisugust kokkulepet

ministeeriumi eelarve arutusel riipipäewal
teatas sotsiaaldemokraat Breitscheid kind

hawitatud.

lustuslepingu puhul: .Euroopa tõsiseks
rahunemiseks on tarviline, et Saksamaa

Kominterni kesttäidesaatwa komitee liikme sm. Dmitrowi esinemine
ajakirjandnse tööliste kongressil.
liste ega talupoegade ajalehte. Kõik nende
WrangellaSte osa.
Viimasel paaril aastal tapeti Bulgaa ajalehtede toimetajad ja kaastöölised on
rias Zankowi poolt 5000 paremat töölist arreteeritud ja tapetud.
ja talupoega ning töötavat haritlast. Surmaotsuse täideviimise seisma
Pääle plahvatust Sofia pääkirikus tapeti
panemise tähtsus.
veel 2000 inimest Kõik need tapmised
Surmamõistetud seltsimeeste poomise
pandi toime Zankowi valitsuse poolt sel otsuse täideviimise seismapanemine pole
leks varemalt ettevalmistatud nimekirjade
muud kui püünis Zankowi poolt. Igal
järele. Timukatööde kordasaatmiseks on loo
öösel kestavad tapmised edasi, arvesse
dud 10.000 meheline wrangellaste ja en võtmata mahalaskmisi, mida toimetatakse
diste Bulgaaria ohwitseeride bande. Vii .kogemata" tapmiste näol põgeneda püüd
mase organiseerimiseks andis Zankowile vare arreteeritute kallal.
luba Inglise ja Prantsuse kodanlus, kelle
Et see nii on, seda näitavad wiimased
vaikival hääkskiitmisel hävitati hulgaliselt Bulgaariast saadud teated. Kõik Bulgaa
töölisi ja talupoegi.
ria kompartei keskkomitee liikmed ja ase
Pole ühtegi töölise perekonda. knS täitjad pärast plahvatust Sosias, surmati
Zankowi poolt. Kuid nüüd saime sõnumid,
pole tapetuid.
Mitte ühtki vasturevolutsiooni ei saa et on loodud uus keskkomitee, kes välja
võrrelda Zankowi timukate metsikuste, lasi protest-lendlehe Zankowi metsikuste

jõuaks kokkuleppele Lääne riikidega.

Meie ei näe Saksamaa kindlustusle
pingu tegemisest hädaohtu Venemaale.
Meie tahame elada Venemaaga rahus ja
sõpruses. Kuid meie huvid on meile lähe
mal kui Venemaa huvid. Meie vahekord
Venemaaga ei sega meid kunagi läbirää
kida Läänega nii, nagu seda nõuavad meie

huvid."
Nõudes Saksamaa astumist Rahvaste
liitu, teatas Breitscheid: .Meie ei loe
mingil tingimisel praegust Saksamaa ida
piiri õiglaseks, mis ei vaja muutmist.
Kuid meie ei toeta poliitikat, mis püüab
väevõimuga neid piire muuta, lootes, et
need muudetakse vahekohtu ehk Rahvaste

liidu abil.
Breitscheidi järele esines rahvuslane
krahv Vegtarp teatas: kohus
tus Ruhri maakonda vabaks anda on
muutmata osa Londoni kokkuleppest, mille

põhjal võttis Saksamaa vastu Dawesi
plaani. Meie nõuame liitlaste sõjalise
kontrolli lõpetamist Saksamaal."

koleduste ja kärmustega.

Bulgaaria kodanlus on selles asjas ette
jõudnud Horty survest Ungaris, vähem
laste omavolist Saksa töölistega ja tsaari
reaktsiooni terrorist.

Selle järele ütles demokraatliku partei

7.000 tapetut sarnase väikse riigi kui
Bulgaaria kohta see on teiste sõnadega
öeldes pole järel ühtegi töölise ja ta
lupoja perekonda, kus pole tapetuid. Ai
nult Denikini, Koltshaki ja teiste kindra
lite omavoli, kes kuni küünarnukini veri

Lõpuks teeb leht järelduse, et teade pan

astumine annab Saksamaale palju pare

ja talupoegade verest, wöib võrrelda

kade kokkuleppest on ette kirjutatud Jng

musi. Selle sammu astumise hädaoht Sak

Inglise ja Prantsuse pankadega ei ole
tehtud ja sarnane kokkulepe räägiks vastu

poliitikale, mida riigipank seni S. N. V*
Liidu suhtes pidanud. Selle juures näitab
direktor praegu Berliinis peetavate läbi
rääkimiste pääle tsherwontsi ametlikuks
kotiweerimiseks.

lise poliitilistest ringkondadest.

Kas Rahvasteliiduga ehk S.
N. W. Liiduga.
Berliinist, 19. mail. Välisasjade

Saksamaa ida piiridest rääkides ütles
Westarp: ida piiride küsimuse
lahendamine rahulisel teel vahekohtu abil

on vähe usutav.
saadik krahv Bernsdors:

samaale, mis selles seisab, et Rahvaste
liit võib Venemaale sõda kuulutada, lan
geb selle tSttu ära, et Saksamaa wöib,
Rahvasteliidu liige olles, Rahvasteliitu
sarnase „rumaluse" eest hoida."

Marokko sõdu.
Marokkolased Pääletungimas
Pariisist, 19. mail. Ametlik teada
anne kõneleb: „Marokkos, lääne ringkonnas
»n olukord muutusteta. Feseldali elanikud
on rahulikud.
AmgoiNs märgati vaenlase kokkukogumist,

tema mitmed salgad on tunginud edasi

Kisani ümbruses ja Muni kõrgustikkudel
sai vaenlane toetust.

Prantslaste olukord on ähwardaw
Pariisist, 19. mail. Marokko väe
rinnalt tulevad edasi erutavad sõnumid.

Aschirkrani poole.
Wäerinna keskringkonnas mässajate suured

Pääle prantslaste esialgseid võitusid kabii
lide üle, läks Abd-cl-Kerimi vägedel korda
koondada endi wäerinna kahes paigas kau

väeosad tungisid Miitueri ja Taunati juure.

ms tugevad jõud, mis prantslaste pikale

Wcrgi kõrgustikkudel sai vaenlane toetust
juure.

Ida ringkonnas prantslaste pool sõdivad

pärismaalased tungisid udu tõttu Bab-ElGadi raioonis mässajatele kallale, kuid löödi
tagasi.

Tellimine

Snulntamine

veninud väerinnast läbi murdsid.

Marokkolased, oma alla võttes Ulledi ja

Amrani, ei liigu edasi.
Olukord on prantslastele ähvardavaks
muutunud.

sed olid oma alla wõemo oblastite tööliste
Zankowi timukate metsikustega. Venemaal

oli sõda, kuid siin hävitatakse rewolutsi
oonilisi töölisi ja talupoegi nurgmagont
ja kodus. On küll, kui ütleme, et ainult
200—300 inimest tapeti pärast 1923 a.
ülesastumise päevi, teised kõik surmati
aga külmavereliselt ettenähtud kawa järele.

Mitte üksi väljamaal, vaid ta paljud
Vene seltsimehed ei mõista Bulgaarias
ettetulevaid sündmusi.

Sm. Dmitrow kirjeldab, kuidas lagunes
Bulgaaria kodanlus, kuidas asus ta võimule.

Mustasaja wägiwald
Bulgaarias ei ole praegu ühtegi tööStresemann kaubanduse lepin
gust S. R. W. Liiduga.
l9. mail. Välisasjade
minister Stresemann esinedes Saksamaa

riigipäeval, teatas kaubanduse läbirääki
miste kohta S. N. W. Liiduga:
Läbirääkimised, mida peeti S. N. W.
Liiduga paljudes era harudes, viisid kok
kuleppele, kuid tähtsamates majanduslistes

küsimustes pole korda läinud kokkulepet
veel saavutada.

Orjapidamise uuesti maksmapanemine
Inglise asumaades.
Lond o n i st, 19. mail. Tööliste partei liikme Snelli küsimust pääle teatas
asumaade minister Amery alamkojas, et tarviduse tõttu raudteed kiiresti valmis ehi
tada läbi Uganda (Briti Jda-Aafrikas), paneb Inglise walitsus ette seaduse eelnõu,
mille järele võetakse Kenias 4000 pärismaalast sunduslikult raudtee ehitustööle.

„ Manchester Guardian" (vabameelsete ajaleht) tähendab sel puhul omas juht

kirjas, et see tähendab avalikku orjapidamise sisseseadmist Briti territooriumil.

Nõukogude wöim Sahaliinil.
Habar o w s k i st, 20. mail. Wiimased jaapanlaste salgad lahkusid PõhjaSahaliinilt. Enamluswastased elemendid sõitsid aegsesti minema. Jaapani kaupmehed

lõpetavad endi asju ja sõidavad ära.
Aleksandrowski linn on hääs seisukorras. Ta on ümberehitatud, on olemas
elektrijaam, veevärk, kanalisatsioon ja häa haigemaja.
Käesoleval ajal lõpetatakse Põhja-Sahaliinil nõukogude aparaadi organiste
rimist.

Baldwin ei tea midagi.
Londonist, 19. mail. Baldwin teatas alamkojas, et walitsus ei tea midagi
neist kuulujuttudest, milles kõneldakse, et Risfi kabiilid saamad sõjavarustust Inglise
allikatest ja et kabiilide aeroplaane juhivad Inglise lendurid.

Stresemann avaldas lootust, et läbi
rääkimised saavad lõppema kokkuleppega.

Kommunistide arreteerimised
Warssawis.
Warssawist, 19. mail. Eila arre
teeriti Warssawis 1? inimest, keda kaht
lustatakse kommunistlikku parteisse kuulu
mises ja keskkomitee põllumajanduse osa
konna töödest osawõtmises, need on järg

üle.

KeS astuS tapetute asemele.
Seltsimeestel, kes nüüd tapetute astmele

astuvad, on võib olla küll vähem staash,
kuid revolutsioonilist julgust on neil kül
lalt, et jatkata sarnastes erilistes tingimis
tes võitlust kommunismi eest.

Bulgaaria kompartei on weristatud,
kuid ei ole hävitatud. Ta ei või hävi
tatud saada, sest ta on tugevate juurtega
sissekasvanud iga töölise ja talupoja sü
damesse.

Töölisklassi pääd võis Zaukow ära
lõigata, kuid hulkasid hävitada ta ei
suuda. Ümberpöördult—tööliste ja talupoe
gade side on kõvenenud Zankowi ohvrite

vere läbi ning on õppinud mineviku vi
gadel seda sidet terasena pidama.

Bulgaaria kompartei, ammutades Wene

revolutsiooni õpemnde, arvestades Bul
gaaria tööliste ja talupoegade 30-aastalist

revolutsioonilist võitlust, täidetud kurvas
tusega tuhandetest tapetutest kasvatab
edasi proletaarse revolutsiooni võidukaid
wiljasid. Sääl, kus kartmatalt surrakse
kommunismi eest, sääl kommunismi üksi
võita ei suuda.
segadusesse läksid.
Helsingist, 19. mail. „Leningradi
Prawdas" ilmunud kirjatüki puhul, mis
paljastab Leningradi Soome konsuli
Hiunene wähemlaste organisatsiooniga
ühendust pidamises, kirjutab ajaleht
„Uusi Suomi", et paljastused kannavad
sihilikku iseloomu ning teatab, et wälis
asjade minister pani S. N. W. Liidu
Soomemaa esitajale Haskelile ette tar
vilikud abinõud käsile võtta, ning need
põhjendamata süüdistused ümber lükata.

„Tööliste organisatsioonide teataja"
kirjutab selle puhul: „Lenindradi Prawda"
märkusest on näha. et Leningradis olev
Soome pääkonsulaat on end mässinud
tumedasse loosse, millega tal poleks
tarvis olnud tegemist teha.
(vt meeldi.
Londoni st, 19. mail. Puudutades
Inglise ametiühisuste päänõukogu kommis

sanski, Monka, Schragel, Dstwaschewski,

joni aruannet, kes järeluurimisi pidas
„Smovstioi kirja" üle, nimetavad vana
meelsed ajalehed „Times" ja „Daily Te

Gawaretski, Tshahowski ja Jakobin. Kor
teris, kus arreteeritud wiibisid, on leitud

ja kuulutavad nõudmist Inglise riigi ar

mised: Beloweshkaja, Suita, Fikelstein,
Shesinski, Holdberg, Grehemulka, Kopt

legraph" seda oma juhtkirjades „lapsikuks"

mitmesuguseid dokumente ja pitsat.

hiiwide järeluurimises jultunuks.

Wastus Saksamaa ettepanekule.
Londonist, 19. mail. Ministrite nõu
kogu arutab homme prantslaste wastusc

selle aruande üle, nimetades seda „ armsate

kawa Saksamaa kindlustud lepingu suhtes

tehtud ettepaneku p.iäle. Arwatakse, et
wastus saadetakse Berliini Prantsusmaa,
aga mitte liitlaste nimel.

Wabameelne „Daily News" naerab
ajaviiteks tööks".

Ülisuur tulekahju.
Berliinist, 19. mail. Teatatakse
suurest metsa tulekahjust, mis Stettini lähe

dal lahti puhkenud. Kahjud ulatawad 15
miljoni rublani.
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Kas Võib sotsialismi ehitada ühes riigis.

Üheks tähtsamaks punttiks sm. Stalini
aruandes akttiwisete tööliste koosolekul
Moskvas oli küsimus, M wõib sotsia
lismi ehttada ühes riigis ühenduses prae
guse rahvusvahelise seisukorraga.

Mis on uut praegusel silmapilgul
rahvusvahelises olukorras?
See uus, mille juures viimasel
ajal eriti peatatud ütles sm. Stalin
ja mis oma pttsati on sunmud rah
vusvahelise seisukorra pääle, seisab
selles, et Euroopas on märgata rewo
lutsiooni mõõna, teatavat seisakut, on
märgata seda, mida nimetatakse „ka
pttalismi stabiliseerimiseks". Samal ajal
näeme meie ka majandusliku arenemise
kasvu S. N. W. Liidus.
Ühenduses sellega tekib küsimus: mis
sugune on sotsialismi saatus meie riigis;?

Kas wõib üldse sotsialismi ehitada
omal jõul meie riigis sel ajal, kui Lää
nes rewolutsiooni mõõna näeme, kui ka
pitalism Läänes enam-wähem kauemat
aega püsima jääb?

Kas wõib täiesti julge alla, et kapi
talism väljast ja wasturewulutsioon seest
meie wastu sõjalist pääletungimist ei
alusta?
Selle küsimuse pääle vastas 14. partei
konverents. Sm. Stalin wormuleeris
seda vastust oma aruandes õige selgelt.
Meie riik kujutab enesest kahte
vastolude gruppi, ütleb sm. Stalin.—
Üheks vastolude grupiks on seesmised
vastolud, mis olemas on proletariaadi
ja talurahwa wahel. Teiseks vastolude
grupiks on välised vastolud, mis ole
mas meie riigi ja kõikide teiste riikide,

„ Majandusliku ja poliitilise arene
mise ühtlusetus on tingimata kapitalismi
seadus. Sitt järgneb, et sotsialismi wõit
on võimalik esialgselt ainult väheste
ehk isegi ühes, üksikult võetud kapitalist
likus riigis. Selle riigi võitev prole
tariaat, eksproprieerides kapitaliste ja
organiseerides omal sotsialistlikku wal
mistust, astuks muu kapitalistliku llma
vastu, tõmmates enese juure teiste rii
kide kurnatuid klasse, tõstes nende hul
gas ülesastumist kapitalistide vastu,
wälja astudes, tarvilisel korral, isegi
sõjariistus jõuga kurnajate klassi ja nende

riikide wastu, sest võimata on rahvuste
vaba koondus sotsialismis llma sotsia
listlikkude vabariikide enam ehk wähem
kestva visa wõttlusita muude riikidega".
Nmg 1921 aastal kirjutas Lenin:
„ 10—20 aastat õiget vahekorda talu
rahvaga ja võit on kindlustatud üle
ilmlikus ulatuses (isegi proletaarsete
revolutsioonide venitamisel, mis kas
wawad)".
Niiviisi on siis Lenini järele vast
olud tööliste ja talurahwa wahel nõu
kogude riigis võimalik kõrvaldada, tui
talupoegade suhtes õiget poliitikat tar

poegadele kasulik, sest ta aitab talupoegi
arenemise kõrgemale astmele astumisel.

See leninlik vaatekoht otsustabki küsi
muse selles mõttes, et vastolud prole
tariaadi ja talurahwa wahel on prole
tariaadi diktatuuri tingimustes täiesti
kõrvaldatavad.
Sm. Trotskil on näit. teine vaate
koht. Sm. Trotski arvates on vastolu
sid proletariaadi ja talurahwa vahel
seni võimata kaotada, kuni üleilmlik
revolutsioon wõitu ei ole saanud.
Trotski arvates ei suuda töölisteklass
wõimul püsida, ilma Euroopa tööliste
klassi otsekohese riikliku abita. Tema
arvates ei wõi töölisteklass oma sotsia
listlikku majandust ehitada, sest „ sotsia
listliku majanduse tõsine tõus Wenemaal
on võimalik alles pääle proletariaadi
wõitu Euroopa tähtsamates riikides".
(Trotski kirjatööde kogu, 3. köide, 1.
anne, lhk. 92—93).
Kui Trotski! õigus on. siis ei saa
meie muidugi mingisugust sotsialismi
oma riigis ehitada, seda enam, et Eu
roopas algas rewolutsiooni mõõn.
Kuid sm. Trotski seisukoht ei ole
leninlik, sest sm. Lenin kirjutas Ma
1915 aastal:

Fascism uhtus üle selle pisikese Balti
ranna riigikesi.

Et kõiki töölisi hävitada ei saa, wõi
mata, siis leiti uus vorm, kuidas enam
arenenuid töölisi, kelle kohta otsekohest
süüdistust üles seada ei saa, paigutada
jäädavalt vangimaja müüride vahele
suremiseks.

Ses küsimuses on toimetusel tarvitada
üks Eesti sandarmeerija pärl doku
„ Määrus nr
1924 a. detsembrikuu „13." päewal,
siseminister ja sõjaministri kohusetäitja,
läbiwaadates kaitsepolitsei Tallinna jaos

Kes eitab sotsialismi ehitamise wõima
lust ühes riigis, see peab eitama ka Ok
toobrirewolutsiooni wõitu üldse. Ja
ümberpöördult: kes ei usu Oktoobrirewo

kodanluse koorekihi rikanemise arvel.
Seepärast ei ole ka kapitalismi tee talu
rahva enamusele vastuvõetav, see on
neile vaenulik. Ja ümberpöördult
sotsialismi tee tähendab talupoegade
enamuse majandusliku olukorra parane
mist. Proletaarse diktatuuri tee on talu

nesid ühiseks tööliste kaagitajaks.

Proletariaadi diktatuuri juures,
ütleb sm. Stalin on meil kõik and
med selleks, et ehitada täielist sotsialist
likku ühiskonda, kõrvaldada kõiki ja iga
suguseid seesmisi takistusi, sest meie
wõime ja suudame neid kõrvaldada oma
eneste jõududega, vastasel korral
ei oleks Oktoobrirevolutsioonil ju min
gisugust tähtsust.

enamuse kehwenemise kulul linna ja maa

enne 1. detsembrit tapmises wormaalseid

külgi veel kinni peeti, siis pääle selle
pääsis lahtt kodanluse hullumeelne töö
liste hävitamine. Ast ja Laidoner ühi

ment:

Meie riigis on proletariaadi ja talu
rahva wahel teatavad vastolud olemas,
sest need vastolud on paratamata töö
listeklasfi ja wäikceraomanikkude (talu
poegade) wahel. Puudutades ueid sees
misi vastolusid, tuleb üles seada põhi
Kas suudame omal jõul neid vastolu
sid kõrvaldada?
Kui öeldakse: kas wõib sotsialismi
ehitada oma eneste jõududega, siis tahe
takse sellega ütelda: kas on võimalik
kõrvaldada meie riigis olevaid vast
olusid proletariaadi ja talurahwa wahel.
Nii seab küsimuse sm. Stalin ning
vastab selle pääle:
Leninism vastab selle küsimuse
pääle jaatavalt: ja. meie suudame sotsia
lismi ehitada ja meie ehitame seda üheS
talurahvaga, töölisteklassi juhatusel.
Küsimuse tuum seisab selles, et pääle
mõnede vastolude talurahwa ja prole
tariaadi wahel, on neil ka üldised hu
wid, mis on tööliste-talurahwa liidu
aluseks. Kapitalism areneb talurahwa

1924 aasta oli iseäraline tööliste vere
laskmise aasta Eestis. Eesti kodanlus,
kõik ta fascistlikud ja mittefascistlikud
osad nmg ühte arvatud väikekodanlus
sotside näol näitasid, et nad „ausad"
Nikolai Werise järelkäijad. Wiimane kui
tööliste organisatsioon hävitati, iga wä
hemgi arenenud, rewolutsioonilikum töö
line tõmmati pääle metsikut piinamist
võlla. Tapmine sündis paremale ning
pahemale käele. Kellel rakuskäsi, see on
sandarmite kirjas Eesti ..iseseisvuse"
kukutaja ning ta riikluse vastane. Kui

wttada.

kui kapitalistlikkude riikide wahel.

küsimus:

Eesti sandarmeeria tegutsed.

lutsioonisse, see ei wõi uskuda sotsialismi

võidusse kapitalistlikus piirawuses.
Milles seisab teine vastolu? See sei
sab selles, et seni kui meie oleme kapita
listlikus piirawuses, on olemas sõjalise
kallaletungimise hädaoht kapitalistide
poolt ning ühenduses sellega ka endise
korra jaluleseadmise hädaoht.

Kas wõib neid vastolusid meie riigis
täsisti kõrvaldatuks pidada?
Ei, ei wõi, ütleb sm. Stalin,
sest ühe riigi jõupingutus, kui see riik on
ka proletariaadi diktatuuri riigiks, ei ole
küllalt selleks, et täieliselt kindlustada
seda kapitalistide sõjaliste wahelesega
miste wastu.
Täielist kindlustust wahelesegamise eest

ja sotsialismi lõpulik wõit on seega wõi
malik ainult rahvusvahelises ulatuses,
terwe rea riikide proletariaadi ühisel jõu
pingutusel ehk weel parem proleta
riaadi wõidu puhul mitmes riigis.
Segada seesmisi ja välimisi wastolusid
ei saa, sest see tekitaks segadust ja wiiks

suure veani selles küsimuses, kas võima
lik on ehitada sotsialismi ühes riigis,
mis piiratud kapitalistlikkudest riikidest,

Jutt ei ole mitte täiel i k u st
wõiduft, ütleb sm. Stalin, vaid
võidust üldse, s. o. sellest, et minema
kihutada mõisnikke ja kapitaliste, wõtta
võim, tagasi lüüa imperialismi pääle
tungimised ja alustada sotsialismi ehita
mist, seda kõike wõib proletariaat
ühes riigis läbi viia. Kuid täielist kind
lustust wana korra juure tagasipööramise

wastu wõib anda ainult „mitme riigi
proletariaadi ühine jõupingutus." Oleks
rumalus alustada rewolutsiooni Wene
maal selles arwamises olles, et Wene
maal wõitlew proletariaat, kellel teiste
riikide proletaarlaste poolehoidmine, kes
aga omas riigis wõitu ei ole saanud, ei
wõi kapitalistlikule Euroopale wastu
panna.

Järjelikult: sotsialismi wõib meie rii
gis ehitada, kuigi rewolutsiooni Euroo
pas niipea ei tule. Tarwis ainult talu
poegade suhtes õiget poliitikat. Wõimul
olew proletariaat, kes oma käes peab
kõiki rahwamajanduse niite, wõib teos
tada tööliste ja talurahwa liitu. Täie
lift wõitu wõib muidugi kindlustada
ainult wõidu puhul Euroopa tähtsamates
riikides, proletaarse rewolutsiooni wõidu
puhul kogu ilmas.

konna ülema ettekannet 6. dets. s.a. nr. 3221

ja selle juure lisatud juurdlust, leidis,
et (nimed) on tahtlikult osa võtnud or
ganisatsioonide tegevusest, kus ühenduses

Eestis tegutsewa kommunistlike salaorga
nisatsiooniga, oma ülesandeks olid sead
nud Eesti rahva poolt wabadussõjas
saawutatud iseseisvust hävitada ja põhi
seadusega maksmapandud niklist korda
wägiwaldsete abinõude tarvitamise teel

Kolmas üleliiduline
Püha sõda «vaesusele.
Sm. Sokoluitowi ettekanne.
Meie rahareform õnnestas.
Meie wõime lugeda tagasilükkamata tõ

siasjaks, et S. N. V. Liit on wäljara
belenud sellest sügawast rahanduslikust krii

sist, mis oli paratamata pääle tsaariapa
raadi purustamist ja mil põrmuks kokku
warisesid wanad rahalised ringjooksud.
Meie näitasime, et rahanduslik ja kauban
duslik blokaad ei peata meie maa majan
duslikku arenemist, meie tuleme wälja
Wõidu teele.

Praegu wõime julgelt öelda, et raha
reform õnnestas täielikult ja tervikuna.
Mis on sündinud siis möödunud aasta
wältel? Meie raha kindlus ostu mõttes
seesmisel turul on kogu aeg kõikumata.
Vahekord raha ja kulla wahel niisama.
Kuni uue reformi maksmapanemiseni oli
kindlat raha 390 miljoni rubla. Nüüd on
meil 780 miljoni.
Riigi eelarwe kolme aasta jooksul
kaSwaS kahekordseks.
Missugused sammud on astutud viimas

kukutada, missugune katse tegelikult ette

võeti ööl wastu 1. detsembrit s. a., mis
pärast riikliku sisemise julgeoleku ja korra

kaitseks Wene ajutise valitsuse määruse
põhjal 2. aug. 1917 a. (Wal. seaduste
ja käskude kogu 1917 a. nr. 1131)
määras

(nimed) vahi alla paigutada ja ette panna
vabariigi piiridest labkuda. Mittelahku
misel wõi omavoliliselt tagasitulekul neid
vahi all hoida.
Määrus viivitamata täitmisele wõtta
kaitsepolitsei Tallinna jaoskonna ülemal.
Siseminister ja sõjaministri k. t. Rõuk.
Politsei peavalitsuse ülema k.t. Mölder.
Kaitsepolitsei osakonna sekretäär Klum
berg."

See on harilik sandarmite võte, kus
neil süüdistusmaterjaal puudub. Imelik
on. et see pisikene riik sarnane
„iseseisew" ka Wene tsaari ja Kerenski
seadustest on, nagu seda dokument näitab.

Sarnaste võtetega Eesti sandarmee
rija arwab kaitsta „Eesti rahwast" ise
seiswuse eest, sest ega iseseisev riik ikka

oma maa lapikest, juba iseenesest nii pifi
tene, müüma ei hakkaks, kui seda prae
gune fascistlik valitsus toimetab Eesti
maa saartega. Loota, et need võtted
hävitavad tööliste liikumise ja kõmmu
nistliku partei, kui klassi eelväe, on asjata.

Ükski surve, ükski tapmine ega ükski
erakordne sandarmite määrus ei ole sutu
line piiri panema töölisteklassi ja kehv
talupoegade püüdele, end fascismi küün
test vabastada.

Eesti töölisteklass ühes kehviku talu
pojaga sirutab uuesti oma turja ning
hävitab jäädavalt igasugused sandarmite
määrused ühes timukatega.

Kommunistlik partei on see, kes Eesti
töölised ja kehwtalupojad võidule viib.
J. Palwadre.

nõukogude kongress.
oma eesmärgiks kallaletungida, vaid ta
peab sõja- ja merewäge niipalju, kuipalju
seda tarvis kaitseks.

Kultuurnõuetele andis tsaariwalitsus
6,10 prots. meie aga 11,1 prots. Laenude
maksmiseks kulutas tsaariwalitsus 12 prots.,

meie aga ainult 3 prots.
Cri tähelepanu ott Pööratud walla
eelarwe Pääle
Käesolewal aastal ulatab valdade eel
arwed 160 miljoni rublani, s. t. iga hinge
kohta umbes 1.20 kop. kuni 1.40 kop.
See arm on wäike ja seepärast 1925—26
eelarwe aastal ou tarwis teda kahekord
seks suurendada, s. o. kogu eelarwe 300
miljoni pääle. Ainult 'el teel, kui suuren
dame waldade eelarwesid, suudame talu
rahwast tõmmata nõukogude ehituse tööle.

Vähe on meel, kui ainult parandame wal
dade rahandust. Meie poliitika peab wäl
jatulema Moskwa kabinettidest ning kogu
maal teatamaks saama.

Maksud on kaunis rasked. See ripub
kõik sellest, et meie oleme vaesed. Mida
rikkamaks meie saame, seda kergemaks
muutub maksude koorem.

1924—25 a. otsekoheste maksude sum

tel aastatel riikliku eelarwe suhtes?
1922—23 a. oli meie eelarwe 1300
miljoni rubla suur.
1923—24 a. eelawe ulatas 1900
miljoni rublani.
1924—25 a. eelarwe ulatab 2470
miljoni rublani.
Nii näeme, et riiklik eelarwe kolme

ma linnas suurenes 100 miljoni rubla
wõrra, kuna aga külas see raskus langes

aasta jooksul suurenes peaaegu kaks korda.

Meie sissetulekute osa on 400 miljoni
rubla mõrra suurem väljaminekute osast
ning meil ei ole tnrwidust paberirahn

Wastawalt kaswas ka kohalik eelarwe.

Ennesõjaaegne eelarwe, wäljaarwatud
kohalikud eelarved tegi wälja 3 ja pool
miljardi, mett aga on jõudnud ainult 2
ja poole miljardini.
Seejuures peab meeles pidama, et meie

raha ostujõud on wähem kui enne sõda.
Seda kõike arwestades peame ütlema, et
meie eelarwe on pool ennesõjaaegsest eel

arwest. Siit kerkib wälja ülesanne kõ
wendada ja lahendada meie riigi eelarwet.

Sõjalise kaitse pääle kulutas tsaariwa
litsus 26,8 prots. omast eelarwest. kuna
meie kulutame oma sõja- ja meremäe pääle

16,9 vrots. eelarwest. Mis see tähendab?

See tähendab, et Nõukogude Liit ei sea

sama summa wõrra.

Meil on fnni 400 miljoni rubla
eest sissetulekuidLõpu peame pääle tegema seni ettetul
nud mitte seaduslikutele korjandustele ja
smawolilistele maksudele.

Väljalaskmise järele. See on esimene aasta,
millal meie läbi saame, ilma et paberiraha

sid pruugiks wälja lasta ning imestusega
tuletame meele 1922 a., mil paberiraha
hnlk meie raha ringjooksus ulatas 95°10.
Tööwiljakuse tõstmine ja meie
wäljaweo suurenemineEelarwet wõib laiendada ainult tööwil
jakuse ja kogu rahwamajanduse tõusu ar
wel. Meie kõneleme, et tööstuse tõstmine

läheb seda mööda, kuidas tõuseb põllu
majandus. Kuid kuidas saab tõusma pöl
lnmajandus? Oma tõstmiseks tarwitad t«

Neljapäeval, 21. ««il 19L5 a. Nr. 113

3

iiirt

teatud tõuget tööstuse tõusust. Väljapääse

Eestlased S. N. W. Liidus.

tee on siin selleS, et nii hästi tööstuse,
Fui ka põllumajanduse tõus peab sündima

ühelajal tööviljakuse tõstmise arvel külas
ja ka tööstuses.

Teine abinõu seisab meie väljaveo pa

Kiiks rkrnrb Wstegems Seck ifnMtt.

rändamises.

Toetame wSike ja kod» kasitSSd.
Kapitalistlikkudes maades, eriliselt Amee
rikas, kodukäsitöõlised ägavad kapitalismi

ikke all. Neid rõhutakse igatepidi ja suru
takse. Meie tee on teine. Meie loome suuri

varasid, mitte selleks, et väike- ja kodu
käsitööstust allarõhuda, vaid et teda aren

Asundustes mötad maad oige laialiselt tooperatiimne liitumine.
Kooperatiimide ülesanne on laiendada ja siimendada oma tege
must, tõstes asunikkude üldist kultuurilist tasapinda, tõmmates
oma iimder laiemaid rahmakihtistd, toetades kehmemaid talupoegi.

Meie kulla tagawara.
Üleminnes metoodide juure, millega meie
paberiraha hoitakse langemise eest, tähen
dab sm. Sokolnikov, et seni suutsime seda

teha kullatagawara õiglase kasutamise
kaudu. Kullatagawara, mis asub riigi pan
gas, ei lasta välja, kuid teda on sääl
alati niipalju, kuipalju tarwiS läheb väl

(Poliwanowka asundusest, Omski kubermangus).

Juba on kewade ka Siberi karmi talwe
walitsuse murdnud. Noor ja vana tõttab
põllule, aeda, sest lühikene suvi ei luba
ühtegi minutit põllutööst kõrvale kalduda,

kui soovid warustult uuele talvele vastu
minna.

lustust oli meil 239 miljoni rubla, kuna
1925 a. 1. maiks see summa tegi välja
245 miljoni rubla. Sellest on küllalt, et

külas htni sügiseni lõppenud ja seepärast
aeg möödunud tõõ üle wäikest ülevaadet

Puudutades ennerewolutsiooui aegset
ajajärku, ettekandja näitab, et Wenemaalt

veeti välja kulda suurel arvul. 600 mil
joni rubla vedas tsaari valitsus Inglis

Sellega on siis poliitharidustöõ hooaeg
ehk kokkuvõtet teha.

Poliwanowkas töõtawad järgmised ühis

kondlikud asutused: klubi, kool, haridus
sõprade selts, kooperatiiw, noorte ühing,
W. K. P. rühm, talupoegade waStast. abi
andmise komitee, kaks püllu-majanduSlikku

maale sõjatarbeteks. Neid summasid pole

artelli, „Mopr'i" ja kirjaoskamatuse lik

meie tagasi saanud. Koltshak jrööwis 100
miljoni, need on nüüd teistes maades.
Kõik need summad võtame arvele, kui
ülestõstetakse wastastiku arvete õienda

wideerimise seltsid.

Kõik nimetud asutused on ühte ehk teist
wiisi seotud, sest seisavad nad ühedest ja
ueistsamadest liikmetest kooS, kellel ühtlane

mise küsimus.

üld. ja poliithariduse ning majanduse tõst

Sisemaal kulla saak kaSwab ala
lõpmata.
Sisemaal kullasaak kaswab alalõpma
talt, kuid ta on weel kaugel ennesõjaaeg
sest. 1912 a. saak ulatas 3.296 puuda
kullani, 1917 a. 1.885 puudani, 1921
a. kukkus alla kuni 83 pd., 1924—25
a. saak ulatab juba 1.800 puudani, aga
võib olla ka rohkem.
Kullasaagi hulga suurenemine on meie

mine sihiks.
Neid üksikult läbiwaadateS, võtame kõige

eelarwete suurendamise päämiseks, kuid.mitte
ainukeseks abinõuks.

Weel on abinõu, kuidas sissetulekuid
suurendada. See on juure tõmmata väl
jamaa laenusid. Meie wõime nüüd sellest
kõnelda, sest seisame ju kindlal jalal. See
pärast ütleme: meie ei ütle lahti kokkule
pest, kui see kokkulepe saab tehtud mõlemi
pooltele wastuwõetawatel tingimistel. Mida

rohkem meil naftat ja wilja, seda kiire
mini pantiirid ütlewad meile:
Liit maksab laenud ausalt kinni, seepärast

wõib talle raha anda".
Nõukogude Liidu ajaloolik üleS
a«»«.

Wõlgade küsimus on veel ikkagi rah
vuswaheliseks tüliõunaks. Iga maa on
teisele võlga ning teised on temale võlga.

Tsaari Wenemaa võlg on 9 miljardi rbl.
Meie rahva olukord on võrdlemisi
raske. Seda tõtt peab teadma iga tööline
ja talupoeg. Meie walmistusejõud on era
korraliselt madalad. Mis tarvis teha, et
neid tõSta? Meil on määratud kasutamata

looduse varandused. Peame õiglaselt or
ganiseerima meie majandust, peame tege

wusesse panema inimese jõudu, et maa
põuest wäljatuua kuulmata varandusi.

Meie Nõukogude riigi ajaloolik üles
anne seisab selles, et kõrgendada meie

päält klubi. Klubi seisab koos kaheksast
ringist: 1) pbllumajauduse ring: liikmeid
32, on kõige noorem, kuid kõige tege
wusrikkam ring. Kuue kuu jooksul on jüud

nud terwe küla arusaamisele wiia, et in
diwiduaalne ja isa»isast pärit kolme-püllu
süsteem kaugeltki ei wasta kultnurpõllupi
damisele. Kutsuti kohale maamõõtja, seati
kokku leping maa ümbertöötamiseks, gru

peeriti wiide grupesse ja alatakse põllu
harimist kollektiivselt 12-ne pSllnsüs
teemi järgi.
Sügiseks kawatsetakse kohalik põlluma

janduse waljauäitus toime panna, selleks
seatakse sisse wäikesed proowipöllud kooli
maa pääle.

2) Ühiskondlik poliitriug: Liikmeid
kuni mai kuuni 37, esimesest maist
46, neist suurem jagu parteilased ja noorte

ühingu liikmed. Selle ringi eestvõttel on
läbi viidud terwe rida mitmesuguseid
hoogtöösid, nagu külanõukogu ümber
valimised, mis hästi õnnestasid, .samo
gouni" vastu võitlemine see pahe on
P-kast täitsa likwiteeritud jne. Ring on
kõik wöimalnsed selleks tarvitanud, et
beks ära kasutada.

3) Raamatukogu ring: korraldas sugi
sel klubi juure lugemisetoa ja seadis
korda laialipillatud raamatud. Wiis läbi
ajalehe tellimise hoogtöö mineva aas
tase 3 eks. asemel, tuleb tänavu keskmiselt

talu pääle 1,53 eks. Eesti ja Wene keel
seid ajalehti. Pääle selle on korraldanud

9 nummert elavat- ja veebruari kuust,
4 nummert seinalehte. Raamatukogu on

üldise kaSwu poole, see tähendab aga sot

Rohkem erapooletust
(Schadõritsojt, Kingissepa kr.. Leningradi
kub.).

asutused.

Pandi alus saunale ja nõukogude wõõ
rastemajale. Kool ehitatakse kest linna ja
on juba walmis. Sügisel algab sääl
õppus.

läks referaatide, osalt loengute ja waie
luste näol.
5) Näitering on talwe jooksul toime
pannud: 1 operette, IL näitemängu, 4
wabaloomingut elust ja ühisk.-poliit riu
giga seltsis ühe näitliku kohtu. Ring on
oma töö juures päärõhku näitekunsti uuri
mise pääle pandud, seks otstarbeks, alati
pääle ettekannet, esimesel koosolekul, wii
mast mängu ja ettekandeid arvustades.

6) Lauluring on äraõppinud 3 nais
ja 12 segakoori laulu. Ka on noodi õppi
misega tegemist tehtud.

7) Muusikaring (keelpillid) on mitme
sugustel põhjustel õppimise alal wähe tõõ

tanud, oma tegewust on awaldanud pidu
del, enne üpitud palade ettekannetega.

8) Spordiring algab oma tööd loode

Äratas artellimehed unest.

Keegi sm. Walus toob „Edasis" X- 84
s. a. Schadõritsa artelli kohta terwe rea
wigu. Et mina aga selle artelli elu natu
kene tunnen, siis tatsun seda teadet omalt

poolt täiendada ja parandada Sm. Wa
lus kirjutab, et wiiel artelli liikmel on
väljaspool mõisat maa ja majad. See
on tõsi, kuid need maad on wiletsad, ei
anna eluwõimalusi. Neil vuudub omakasu

püüd. Piimaühisusel on praegu 27 liiget,
mitte 12, nagu sm. Walus kirjutab. Et
ühisuses on ühedel ühed ja teistel teised

MöjuS
(P.-töö artell .Sarja" Kingissepa kr.).
Korra ilmus kellegi .Wänge" poolt
mõni rida meie artelli elust, kus muuseas
oli öeldud ühistöö puudusest ja samogouul
joomisest. Nagu näha, see mõjus. Praegu

on meil lugemistuba, kus õige hääd kir
janduft leidub. Puudub aga eestikeelne
kirjandus. Noorte hulgas on märgata
tungi noorte ühingusse astumiseks ja k»
seinalehe väljalaskmiseks, aga puudub juh

tiw jõud.
Samogonni, mis enne meie ridades lõi
kust pidas, wõib lugeda põranda alla pu
genuks ja ta kaob jäädawalt, kui teie, noo
red, üksmeelselt tööle asute.

Tellige eestikeelset kirjandust ja ka
noorte häälekandjat „ Sädet", mis teie sil
maringi laiendab edaspidiseks tööks. Selleks

jõudu. Waene Weli.
ÜhiStegetvus edeneb
(Sosedna wald. Luuga kr.).
Saadi laenu «alla krediitnhisusest.
Meie wallas Masnikowa asunduses hak

kas mai algusel töötama wõiwabrik. Koo
repunktid omatakse: Sosednas, Poschego

wos ja Lüschtsikas, kus wõetakse piima

Kool töötab 15. septembrist alates kahe

kokku ja koor tuuakse ümbertöötamiseks
Masnikowo.
Kõige selle sisseseadeks on saadud lae»

õpetaja juhatusel. Kooli juhataja C. Piil

Sosedna krediitühisusest. Edaspidi tahetakse

tawasti kewade algusel.

berg saab walitsuse, õpetaja Erdmann

kohaliku söbrade Seltsi" poolt
ülewal peetud. 79 kooliealisest lapsest käib

kohalikus koolis 62, linnas 7, ülejäänud
10 on mitmesugustel põhjustel (waesus,
taugemaa jne.) koju jäänud. Kõik wõima
lused on kasutatud .kompleks süsteemi"
sissewiimiseks. Kooli juures tegutseb pio
neeride rühm 45 last, ja on maakonna
inspektori ning ringkonna konwerentsi
otsuste järele eeskujulik laste oma wa
litsus sisse seatud.

Õpeabinöudest ja eestikeelsetest raama

tutest on suur puudus. Maja on uus ja
kõigiti vastav. Kooli juures on ilus suur
puuaed, puukool ja proowipõllud.

Partei, noorte ühing ja pioneeride rühm

kergendavad suuresti õpetajate tööd ja
mõjuvad selleks kaasa, et rahvas kõige
sagedamalt kooli- kui ka üldse kultuur- ja
polnthariduslikust elust ja tööst osa võta
wad.

Kooperatiiv töötab rahuoldawalt. Ta

sisse seatud.

külmadest barakkidest Kurdisdani kõrgemad

Osavõtjate arv keskmiselt oli 29. Õppimine

lude järgi on rahvast 150 prots. kooperee

rahvusvahelise kümnendik-süsteemi järgi

Kurdistani Latshini mäe lähedale ehi
tatakse uus linn, mis kannab nime Lat
shin. Oja majasid on juba walmis ehita
tud ja sisseseatud. Sinna kolisid ümber

15. aprillini 1925 a. kaks korda nädalas
õhtukursuseid poliit.- ja üldhariduse alal.

poliithariduslise väerinna loomise otstar

pühasõda kuulutama vaesusele. Peame
viima endi riigi kiirel käigul majanduse

Uue linna ehitamine
Kurdistani.

4) Teaduse riug ühes ühisk. poliitrin
giga korraldas 1. septembrist 1921 a. kuni

massiga sidet luua ja kõik jõud külas ühise

rahva hääkäekäigu tasapinda. Meie peame

fialismi poole. (Kiiduavaldused).

Toimetus.

Asunduses töötab kümme ühiskondlikku organisatsiooni. Põllu
majandusliku ringi eestvõttel algawad asunikud ühist põllu
harimist kaheteistkümne püllusüsteemi järele. Sama jõudsalt
tõötawad ta teised organisatfioonid.

jalastavate paberirahade kiunikatmisekS.
1924 a. esimeseks oktoobriks seda kind

tasakaalus hoida paberirahade hulka.

klubi küsimus päevakorral ja tantsuõhtud
ei kordu enam.

külge, küll siis töö edeneb? W. E.
Aga kuidas ühistööga lugu on?

Ühiskondlik töö on kõrgel järjel.

talupoja majapidamist, siis peame teda lae

sisseviimisel.

tas artellimehi nende unest. Praegu on
Edasi Schadõritsa seltsimehed, kõik käed

dada. Kuivõrd kodukäsi kõvendab
«ude abil toetama. Laenu süsteem see
on uus sõjariist meie kätes, mille arene
mine sai võimalikuks ainult kindla rubla

Kes soovivad „Edast" 1. üte
skiislilife kirjifutjair uõupida
mise ülesvõtet saada, teataga sel
lest „Sdast" toimetusele ja faatba
ülesvõtte hiad 2 rubla ara.
Toimetas.

ritud. Kooperatiivist ja teistest ühiskond
listest organisatsioonidest edaspidi pike
mait.

Kokkuvõttes tööd on tehtud ja tõsist
elulist tööd, kuid palju ootab korda. Loota

wöib, et väikene Poliwanowka, kus tege
laste arv piiratud, kuid siiski üks eduka
matest asundustest, ka tulevikus uue ilma
loomisest selles samas tempos osa võtab
ja enda kohta ei lase ütelda: .Eestlased on
maha jäänud!"

-C. P.-

õigused, ei wasta tõele. Kui esimehel H.
L. piim rikutud oli, siis õiendas H. L.
selle wea koosolekul ära, kuna .kehvik"
A. N ühe artelli liikme märkuse pääle
jonnakalt vastas: „Mina ei too enam
teile piima".

Ta täitis oma lubadust õige lühikese
aja ja A. N. toob uuesti ühisusse piima
(liikmete hulgast väljaheitmisest ei ole
juttugi).
Mis puutub pussikangelastesse ja akna

löhkumistesse, siis on see natuke liialda
tud.

Kõike seda tähele pannes soovitan sm.
Walusale rohkem erapooletust.

Kuid ühte asja ei taha kahe silma wa
hele jätta, ja fee on, et sm. Walus ära-

laiendada selle võrku. Juhatab kõike seda
Masnikowa kooperatiiwne karjakaswatuse
ühisus.

Jääb soowida sellele kõigele wiljakat
tulewikku ja kindlat ühendust.

Wene poiss.
Piimatööstuse kooperatsioon Pöia*
DüünaS.
Opaarinos asutati esimene kontroll-pn
piimatööstuse ühisus.

Kuna sellesarnane ühiskondlik organi
satsioon siin enne üldse puudus, on asi
uus.

Meie ringkonna waesepoolse viljasaagi
juures on karjapidamine siin majapidamise
pääharuks, kuna loomatoitu leidub peaaegu
külluses.

Ja just seepärast peab piimatööstuse
kooperatsioonil olema siin suur tulevik.
Wöib olla kõrvaldab ta need põhjused,
mis sunnivad nii mõndagi ümberasumisele
teistesse kubermangudesse.

Ei või ütelda, et asja tagajärjed algu
ses suured võivad olla.
See oleneb ära sellest, kuivõrd laiast
asunikkude hulgad isetegevus se astuvad,
koondudes endid kontroll-piimatööstuse ühi
süstesse.

Kub. maaosakonna poolt on nüüd mää
ratud ja peetakse siin selle kulul üleval
piimaasjanduse tundja kontroll-assistent.
Asunikule jääb üle koonduda piimatöös

tuse kontroll-ühisustesse. K. W.
Ühiselt majanduse Parandusele.
(Tshernetsowo asundus, Novgorodi kub.).

Tarvis võimaldada kõikide osavõtt».
Mõni nädal tagasi otsustati üldisel
koosolekul asutada jnustukeermise artell.

Põhikiri võeti vastu ja saadeti kinnitu
sele. Artell otsustas oma alla võtta ka
siinse mõisa rendile, milles ühistööd ja
karjapidamist korraldatakse.

Ettevõtted on küll väärtuslikud, kuid
nendest jäid suurem osa vaesemaid talu
nikke raha puuduse tõttu kõrvale. Peab
korraga 7 rbl. fissemaksma, mis paljudel
puudub.

Artellis on 20 liiget, kuid asunikke on
üle 50. Juhatusel tuleks siin mõned abi
nõud tarvitusele võtta, et kõigile wõimal
dada artelli liikmeks astumist, lubades osa
maksu tasumist osakaupa.

Jõudu ja edu tööle.
Koolitööline A. W i i t a s.
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Me miirkils keeleimõllW')
(Bugri as., Waldai kr., Nowgorodi kub.).
Uue elu lained tungivad ka meie maha
jäänud asundusse. Paljud asunikud on
maha jätnud usu mõtted, kuid sisseharju
«uid, tihtitarwitatawaid sõnu, nagu „juma
laga", ei tea nad weel millegiga vahetada.

Silmas pidades tähendatud asjaolu, on
tarvis nende sõnade asemele tarvitusele
võtta mõned muud.

On soovitav, et seltsimehed, muu seas
ka meie võtaks selle kohta
sõna. A. L.

Esimestest uue koha pääle asumise ras
kustest pole weel üle saadud ja nende ta
gajärjel on juba 5 liiget kommuunast
wälja astunud. Praegu on kommuunas
6 meest, 2 naisterahwast ja 3 last. Kom
muuual on riigi käest 29 tiinu maad
renditud 24 aasta pääle.
Suvel ootame Ameerikast uusi liikmeid

juure ja siis mõtleme ka maad juure ren
tida. Praegu on kommuuna maa hulgas
ligi 2 tiinu viinamarja põõsaid ja ligi
5 tiinu wiljapuude all. Mõlemad on juba
palju aastaid hooletumalt haritud ja osalt
ka hoopis harimata jäetud, mille tagajär
jel kommuuna! esimestel aastatel kulusid

palju on ja tulusid vähe saab olema,

*) Mõttevahetuse järjekorras. Toim.

kuid tulewik tõotab hääd.

Pääle põllutööriistade on kommuuual
ka kalapüügi noot, sest esialgselt organi

Kooperatiivi alalt
Saima on lastud auru jahuweski ja avatud

masinate tarwitusepunkt. Teised kawat
sused.

(Gruhowka asundus. Pihkva kub.)
Nii nagu ennemalt sai „Edasis" kirjel
datud, magas meie põllumajandusliku koo

peratiiwi juhatus kuni selle aasta jaa
näärikuuni karu und. Jaanuaris olid üm
berwalimised ja uus juhatus asus tõesti
energiliselt tööle. Nüüd wähehaawal il
muwad juba tagajärjed nähtawale.

Aprilli teisepoole sees läks käima auru
jahuweski. Ennemalt oli asunikudel waja
sõita veskile 15 wersta taha ja wahel
tuli paar päewa oodata, kuid nüüd on
veski kesk asundust igale ühele alati kätte
saadaw.

Ehk küll palju soppa ja umbusku ou
weel olemas tagurlaste hulgas ja ehk küll
tehtakse maha kooperatiiwi, kuid nüüd pea

wad tagurlased isegi tunnistama, et fak
tid on olemas, millele wastu waielda ei
ole wõimalik.

Teine saawutus majanduslikul wäerin
nal on meie asunduses masiuatarwituse
punkt. On olemas juba kaks viljalõikuse
masinat, kaks niitmisemafinat, üks hobuse
reha ja wiljasorteerimise masin. Masinaid

saawad eestkätt kehwemad kooperatiiwi
liikmed ja sellejärele teised. Kawatsetakse
weel teisi masinaid juure muretseda.
Hiljuti otsustati põllumajanduse osakon

nalt kreisist küsida 10 tiinu maad katse
põldude ja uute hoonete ehitamise alla.

Juustuwalmistamise wabriku ehituse
pääle küsiti põllupangalt krediiti 1.600
rubla suuruses, kuid seniajani pole weel
kindlat wastust saadud.

Kirjasaatja nr. 22.
Sihikindel magamine
(K2menka asundus, Jaroslawi kub.).
Poolteist kuud tagasi peeti ära meie
maaparanduse ühisuse üldkoosolek, kus wa

liti muu seas ka uus juhatus ja tehti ot
sus, et uus juhatus kiirelt tööle asuks.
Aga mida meie näeme?

Praegu ei tööta ei uus ega wana eest
seisus.

Miks?
Wana juhatus ei ole jõudnud weel oma
„ suurt raamatupidamist" uuele üle anda
ja wist ei mõtlegi seda niipea teha.
Talupojad, äratage magajad, kutsuge
üldkoosolek kokku, arutage asi läbi ja kõr
waloage teie ühise töö lõhkujaid.

Käed külge! Nõges.
Kõik käed külge.
Aprillis asutati meie nelja Jwa»
nuski, Kliinu, Kiinuse ja Korasowa (Kin
gissepa tr.. Leningradi kub.) asunduse pääle
põllumajanduslik krediitühisus.

Et asunikud wõtsid ta asutamisest ela
tvalt osa, wõib loota, et wähese liikmete
arwu pääle waatamata noore ühisuse töö
saab edenema hästi.

Ühisus kawatseb awada kaupluse oma
liikmete warustamiseks ja panna aluse kul
tuur-hariduslikule tööle.

Mõned waatawad kõrwalt ja ootawad
kuna teised asja korda ajawad, et siis
wist parajat silmapilku tarwitada.
See ei ole täie mehe regu, ärge oodake,

et teised teeks. Kõik oleneb meie eneste
tööst. Seepärast julgelt edasi.

T. W a as.
Kommuuna
(Temruki raioonis, Kuubani ringkonnas).
Juba aastapäewad asub Tamani pool
saarel, Asowi mere kaldal, kommuuna
„Rõbak", kelle liikmetest suurem osa
Ameerikast tagasi rännanud eestlased jm.

seeriti kommuuna Ameerikas kalapüügiks
ja kalade ümbertöötamiseks. Wäikese kapi

taaliga on siin praegu maaharimine kiud
lam sissetulekuallikas kui kalatööstus ja
turule saatmine, mis juba riiklikult orga
niseeritud ühisuste kätte ou koondatud.
Kommuuna kapitaal kogunes liikmete sisse
astumise maksudest, mille suurus Ameeri

kas kolm sada dollarit oli.
Kõige suuremat puudust tunneb kom
muuna praegu õppinud aednikust, kes
pääle siinse kohalise kliima ja maakultuuri

tundmise ka wiinamarja kaswatamist ja
wiiuategemist õppinud on. Kõmmuna soo

wiks Krimmis ehk Kaukaasias töötanud
Eesti aednikkudega kirjawahetusesse astuda,
kellel tahtmine oleks meile aednikuks tulla.

Kui aednik kommuuna liikmeks ei soowi
astuda, siis wõiks ta ka palgalisena töö
tada.

Lähemad tingimised teataksime soowija
tele kirja teel.

Adress: KouuyHa «PuGaa», CT. TOJJ
õiin,Kaa, TevpioKCEaro paSoaa, KyõancEaro
OKpyra.

Noorte elu.
Linna- ja maawahelise sideme
kindlustamine.
Mtäh, kingituse eest.
(Tobroesi asundus. Luuga kr., Leningradi
kub.).

Meie, Tobroesi asunduse W. L. K. N. U.
ring, täname L. T. kom. ülikooli õpilasi,
et nad meid ei unustanud siia pimedasse
nurka, waid kinkisid meile raamatukogu,
kust wõime walgust saada.

Weel täname sm. Moosbergi, kes wae
waks wõttis raamatuid meile kätte tuua
ning juhatas kuidas edaspidi töötada.

Meie noorsugu ei unusta mitte kunagi
kingitust. Omalt poolt palume ka teid,
meid edaspidi weel meeles pidada.

W. L. K. N. U. ringi sek
retäär O. P i g u l.
Seda Peame ise tegema.
(Kikerino asund.. Leningradi kub.).

Mõni aeg tagasi organiseerisid Sawi
küla noored punase nurga. Alguses ede
nes töö kaunis hästi, tööd tehti rõõmuga,
kuid wiimasel ajal lagunes ühine töö isik
liste nägelemiste ja riidude põhjal ning
punane nurk suikus surmale. Uksed pandi

sepp esines kõnega 1 „Teaakr ehk ühine
kunstiring." Kõneleja näitas, kuidas teaa

ffraßponi"

Nii igatahes ei lähe. Kes ei soowi kul
tuur-hariduslikul wäerinnal tööd teha,
see jääb arenemise jalgu ning kõngeb lõp
pude-lõpuks wälja. Seepärast noored tööle,

noorte päralt on tulewik. Seda ei too
aga meile keegi teine, seda saame
ise aktiiwselt tööd tehes. Noor..

Uue tehase ehitamine.
„Krasnõi Treugolnil" asus uue kriidi
tehase ehitusele kriidisaamise koha lähedale.

kule selle tööstuse laiendamiseks.

kord, hääbus ka tema teaater. Nii kadusid

Uued wabrikud
Neil päiwil pannakse käima esimene
pool „Rawenstwo" kudumisewabrikust,
milles on tööl 700 töölist.

andes proletariaadi teaatri uuele vormile.

Selle uue teaatriwormi üheks algiduks on
praegu tööliste klubides tegutsev ühine
kunstiring, mille ülesandeks on töörahva
hulkasid kunstilisele ja kultuurilisele isetege
wusele äratada ja neis kollektiivset tunnet
kasvatada ning kunstimaitsemisele õpetada.

Tulev tööliste teaater peab aga tööliste
olu kunstiliselt ümbertöötatult väljendama,
nufi ideiv >a väljavaateid propagandeerima

ja töölisele waimlikku ülendust ja äratust
andma.

Läbirääkimistel waieldi elavalt ja näi
dati, et meie, eestlased, ei wõi ainult ühise
kunstiringi töö pääle üle minna, nagu seda
Wene klubid teemad, sest neil on hulk suuri
kõrgel seisvaid teaatreid, ja klubid võivad
täielt uutele katsetele anduda. Meie publi

kum, samuti ka Haridusmaja ise wajab
teaatnt, sellepärast tuleb meil ühise kunsti
ringi töö kõrwal ka endist teaatritööd teha,
mu-dugi repertuaari uuemaid, töölisest pub
likumile wastawaid tükke wõttes. Oldi selle

wastu, et kaks erilist gruppi luua eriliste
ülesannete teostamiseks, waid loeti sündsa

maks teaater ühiseks jätta ja tööd selles
nii korraldada, et mõlemaid ülesandeid kõr
vuti täita saab, nii et need üksteist ei sega,
tarbekorral ka üksikuid tegelasi ainult kas
ühe ehk teise ülesande läbiviimisele jättes.

Teaatri juhatuse hooleks jäeti tööplaani
lähem väljatöötamine. Wapp.

„llpHHiiecca O-Jia-ja"

wawad paremaks kodus istuda.

tud olnud. Langes valitsev ühiskondlik

neb ka praegune kodanlik teaater, ruumi

LLBAN Ko3up& H LAIBANA PJCCKHX"

Muusikaline komöödia

Wabanenud kriidisulatuse osakonna maa
ala antakse Sinowjewi nimelisele wabri

keskaja kiriku-rüütliseisuse teaater, nii hävi

«Bo.lßbH Äyma».

Akadeemik riiklik wiiikeooperi teoate».

Niisama ei soowi nad osa wõtta Kike
rino noorte tööst, näit. laulukoorist ja ar

minna.

ter on alati valitseva klassiga lähedalt seo

üksteise järele antiikilma Greeka teaater,

UJlbHilä 3BOH*

Akadeemiline riiklikdra ama teaater

Teaater „K)Hfaix apHTejieH".

Leningradi teated.

oli teisipäeva õhtul koosolek, kus sm. W. Rät

Tava teaatrttes:
Akaöeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

kinni ja noortel polnud enam kuhugi

Kirjatoimetaja J. R a nk.

Leningrad.
Haridusmaja teaatril

leiab, et see tolliühendus Eestile õieti
kahjulik on. See ühendus andvat Eesti
väliskaubanduse Riia mõju alla. Ka
Eesti rahanduse pääl" mõjuvat fee
halvasti.
Diktaator Laidoneri „ külaline"
Pääle 1. detsembri sündmusi tõsteti
suurt kisa, et keegi revolutsionäär olla
kindral Laidoneri aias käinud, muidugi
selle eesmärgiga, et diktaatori elu kallale
tungida. Nüüd on aga nimetud
mehe kinni püüdnud. See on tuntud
varas E. Wälja, kes Laidoneri aeda hii
linud varguse otstarbel ja kellel l. det
sembri sündmustega mindit tegu ei ole.
M oli siis diktaator'Laidoner oma kalli
elu pärast asjata hirmul.
Töölise surma korral,
kes läinud talwel Tallinna linna poolt
korraldub kogukondlikkudel töödel oli,
otsustas linnavalitsus toetusraha maks
mist linna kanda mitte wõtta.

Gilaue börle:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ „ juuniks 6 kuud 102'/« „
3 „ ,.
„ juuliks 6 „ 100% „
„ t n 3 „ 991/# n
» august 0 „ 977» „
n « It 3 „ s7*l* „
n 11 sept. 6 , 97% „
„ ott. 6 .. 96'/. „
„ nov. 6 „ 94% ~
Naelsterlingit —9 r. 75 l_
Dollarid 1 rbl. 947- *
Wastntaw toimetaja: H. Treufeldt.
Wäljaandja: EeSti Kirjastuse ÜhisuS
Sm. w. Kingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel 22. mall. Kino-etendus
Wäljamaa film
„Trooja langemine"

4 kuu pärast pannakse käima uus kudu

„Helene rööwimife" järg.

miswabrik „Wereteno", Swerdlowi nime
lise wabriku teine korpus ja wabrik „Ra

Algus kell 7 ja 9 õhtul.

botshii".

Laupäewal, 23- mall f. a.
Nõukogude uuem kinofilm

I. jaanuariks 1926 a. lastakse käima
Anissimowi nimeline wabrik.

Leningrad s«h?r«tööstusele.
„Bolschewiku" nimeline tehas hakkab
inseneride ja metallistide ühisel jõupingu

Jekaterina Roshnowskaja
Algus kell 7 ja 9 õhtu.
Hinnad harilikud.

tusel walmistama suhkrunairiste lõikamise

masinaid. Nagu katsed näitasid, töötab
„Bolschewiku" tehases walmistamd lõike
masin 12x/2 meetrit sekundis. See on 21/2
korda kiiremini kui teiste süsteemide masi

nad. See suurendab tööviljakust suhkru
tööstuses tuntawalt.
Nüüd wabanewad meie suhkrutehased
wäljamaa turust.

Abi raudteedel kannatadasaanu
tele.
Leningradi raudteesõlme kõigil teedel
pannakse kord maksma, mille järele raud

ii
wõtab wastu
Krestsi walla täidesaatwaS
komite eS
(Novgorodi kub., Waldai kreis.)
sm. August Lilla.
tusuetski
haigemaja not
rtof*7netft;'
zsuouesv»»
te
les. 180—62. WastmoStm. kõikides svetj.

professorite ja assistentide poolt kelle
18 homm. kuni kella 10 üht. Alalised woo.
did (naistehaigused sa sünnitamine). Ras-

Knematel utt
SW-l S!S
tripper
'Kllt,ä
814
—kroonik.
nmntmfittfi
elektri?.,
iw'
DBOIUUW CÜOT)STM ITT TUNML«

teeõnnetusel kannatadasaanud reisijatele abi
antakse.

Abiraha suurendamine
Kubermangu sotsiaalse kinnituse walit
sus suurendab juuni keskel tööinwaliidi

hamb. Arstide kutinm. kodu.

dele pensiooni (abiraha).

1. grupi inwaliidid saawad kuus 30
rubla (enne 24 rbl.), 2 grupp 20 rbl.
(enne 16 rbl.).

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Seltsimehed
punawäelased.
Kirjutage kuidas elab ja töötab
meie Puuaue sõjawägi. Amatdades
„Edasts" kirjeldust punase sõjamäe
elu kohta, toome fideme punaste
sõdurite ja tõõrahwa mähet.

KrihaiMMZuÄ^
" ° * ' lõike-, hamba-,

Timukate Testist.
Tolliüheudus Eesti Läti wahel
Wiimasel ajal sõlmisid Eesti ja Läti
omavahel kõiksugu ühendussidemeid, küll

poliitilisi, sõjawäelisi ja majanduslikke.
Üks sarnastest sidemetest on ka tolli
ühendus. Nüüd on Eesti kaupmeeste
ühendus oma koosolekul selle tolliühen
duse terawa arwustuse alla wõtnud ja

Tsnorpa<J>aa Kombhtöph, focyaapcTßeßHoe EsawpßHro<£cK*il np. 87. ryöaai 11249.

Zifilts
£2 tripper.
pöiehaigused,
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 8
kuni öh. k- 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
sa 163-32.

ür. 2.25-Oktobrj

proSp. nurgal, telef. — Wastu

wöte iga päew kella 9—12 h a kella
4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arStimisadinöud.

,U krooniline)

Snguorgaanide igakülgne arstimine

