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talQRQistetaO&iQD, nõulopHe Qilernolimistele
Õltoobriremolutfiooit mabaSae ttai§=
töölije ja talunaiSerapma. Xa anbie
talle üpejugujeb õigujeb meeSoölijega
ja talupojaga ja tõSie teba üpe.jars
najelt meeSerapmaga maa, mabrifute,
tepaSe ja lõigi loobuemarabe peres
ntepefe. ®ttib lae ott naiSööline ja
talunaiSerapmae jellepäraft juba lõs
pulifult rnaba, lae ott ta lapti faattub
lõpulifult fobujeft orjufeft, -— jupis
potift, foriSantijeft, lippimijeft ja lap=
pimifeft? (£i, — faugeltfi meel mitte.
$a§ oefab naiSööline ja talunaises
rapmae üpejarnajelt melega ära tajus
taba fõifi õigujeib, miba retoolutfioon
talle attnub? @i, — faugeltfi meel
mitte. Raietööline ja talttnaiSeraps
mae õn lüli teinub juure areneintfe
jamntu ebaji. £a õn ajunub upes
määrilijelt melega poliitilifefe tööle.
Xa töötab nöufogue, fooperatiimie,

üpiefonbliješ organi jatfioouie, ta töös
tab parteie, ametiü|ijujee jne. ®utb
iffagi meel ott ttatSööltSe ja talus
ttaiSerapmaSe jea§ ropfent linas
oefatttatuib liti meeSööliSe ja talus
poegabe jeae, ilfa meel õn naistes
rapmaSe protjent maile nõufogubee
(eriti lülanõulogubee), Ufa meel õn
ttaiSerapmaib mape aftiimfel tööl
ametiüpijuSee, fooperatiimibe£, klubis
be§ jne. $ffa meel õn naiSerapmae
littni lobufee orjuješ ropfent fui
nteeSerapmaS
©eba lõile peame filntae pibauta,
lui meie ttõufogube ütnbermalitttijele
läpente. Rõttlogube itmbermalimijeb
õn juure ja laiaulatitSije taptjufega
poliitiline poogtöö. Röulogttbe ümbermalitttiSe pupul teeb tööltSellaje ja
töötam talurapmae ülemaatuft näus
fogube, fui proletariaabi biftatuuri

orgaanibe tööle, Nõutogube ümber?
matimiste puhul tõmbab partei itfa
taiemaib ja taiemaib töötamaib 1)ub
tafib fotfialifttifete ehitufetööle ja tut?
mustab rteib {ette etjitufetöö üteS?
annetega.
•tfteeb üteSanbeb õn aga fuureb ja
teerutifeb. £oSta meie fuurtööStuft
nit, et meie täiemate aastate joofjut
järele jõuatfime ja toguni ette jõuaf*
fime fapitatifttisteft riitibefi, tõsta
põttumajanbuft ütbje ja tema tera?
mitja taSmatufe ofa eriti, {uurenbaba
põtbube mttjatuft ning forratbaba
põttumajanbuft ümber {otfiatifttifete
alufete (afutaba tommuunafi, artettifib
ja ütbfe tottettiimjeib ja nõutogube
majapibamifi, toonbabeS nenbeSfe tef)=
mitnib ja !a teftmitte), matja {uruba
fapitatifttifeb etentenbib (nepntanib ja
fulatub) meie ra^mamajanbufeft, tõ?
menbaba peatetungimift neile ning
anbeS otfuStamat maStulööÜ nenbe
pealetungimisele; neeb õn põhiüteS?
anbeb, mis praegu{et ajal meil eeS
feifamab.
9änbe po^i^üübjõttabe ümber toon?
bitnutt tüheme ta nõutogube ümber?
matimistele ja tõmbame neift oja?
mõtma tõige taiemab töötamab hutgab,
Seäl IjutgaS ta naistöötijeb ja talu?
naiStera^tnab. -ftagu juba öelbub, õn
naiSteratjmaSte protfent nõutogubeS,
eriti attiimfel nõutogube tööl, mäitfem
meeSterahrnaSteft (meeSteratjrnaStel õn
15 matija peate üts efitaja, naiste?
ral)maStet aga 66 matija peate üts),
©eba armu tuteb mafstu mis matfab
{uurenbaba. ®õige peatt tuteb {ette

eeft tjoott fanba, et tõit fjääteõiguS?
tijeb naistöötifeb ja tatunaiSterahmab
matirniste fooSotetutete itmuts. 28ähe
{etteft. £uteb ta {ette eeft hoolt tanba,
et rotjtem naiStera^maib nõutogubeSje
matitaffe, et nõutogu omas töös tä
helepanu pööratS niifuguSte tööharube
peate, mis eriti naisterafjmaib huwitab
ja mis naisteratjmaib mabaStaba aitab
fobufeft orjufeft.
©eltetS peamab naistöötijeb ja taht?
naisteratjmab ümberrnatimiste toos?
otefutele itmuma täbimõetbub tanbi?
baatibega ja täbimõetbub ettepane?
tutega. ©riti õn fee matfero maa
tof)ta, tuS tihtipeale meet naistera^ma
tui fupipoti tangetafe peate maabatatje
ja fettepäraft ta tema ettepanetu ja
tanbibatuuri juures rohtent „löömift"
mõib tulla.
9taisterahmab?malijab peamab järele
maatama, taS õn nõutogu torratba?
nub tööb naisteratjmaste feaS, taS õn
ta täitnub totjuStufeb, mis matijab
tatte peate panib, taS õn ta ajutanub
faSteptatfifib, taStetubafib, {öögimajafib
jne. ©arnat ajal peamab nab anbma
jutjatufi uuete nõufogute.
•ftiimiift nõutogube ümberrnatimis?
tele ntinneS tinbtuStame naistööliste
ja talunaiSteratjmaSte oja nõutogubeS
ja tõmbame naisteratjtoaib attiimjele
fotfiatiftlifele ehitufetööle.
Stobtem tehtoituib, talutübrutuib,
naisteenijaib aftiimfete nõutogu tööle,
{ee õn meie pübfõna. ©ette §üüb?
jõua alt tüheme nõutogube ümber?

IDiis aastat fieninita
Sõito aaštat õn mööbunub terme
iluta töörahwa jnfyi — 28. $. Senini
(urmaft.
Senini (tinna pupul faptlefib nii
ntitmeb, las (uubab fommuniftlinc
partei (otfiattomi epitaba ja maailma
proletariaati ilma Seninita juptiba.
Äuib juba enne (uruta tegi (tu. Se*
nin (eltefš eeltööb, et fommuniftline
partei fuuteline olcts fotteftiimfelt
tõotama.
Senini (uruta järele aStufib faba*
tu pal uut paremat toölift ja nato*
töölift foimnuniftlifešfe parteide. ©ei*
left ajaft peäle laemab jarjefinblatt
fommuniftline partei armulijelt ja omas
bu^lifelt.
Sõito aastat mitb fommuniftline
partei töörapma riifi Senini tipu all
ebafi. ©uureb õn rašfufeb (ei teel,
fuib möibub meel (uuremab. ©eba
fuurt epituštööb (uubatne ainult pul*
labe ofamõtut ebafi müa. ©uur ofa
felleft tööft langeb la natofettfitife
õlgabele nii linna§ tui maal.

Rõufogube malitfuS õn palju ära
teiuub natotöölife ja talunatoterapma
olutorra paranbantifeto. Õn ajutatub
lašteaebafib, laStejöimefib, nõuanbmife
punltifib raSfejafgfetele, pupfttfe aeg
raštejalgfufe ajal. Õn lorratbatub
üptoföögitnajafib, et natoterapmaft ma=
baštaba tobitoteft talititoteft.
Seniit oli efimene, fež naiste ma*
baStamife põpintõte üleS (eabiS. Seniit
oli (ee, tež naiste mabanemijeS fuurt
üf)iStonblitfu jõubit nagi.
Rõufogttbe malitfito õn palju felleft
programmift teoStauub, fuib palju
jääb meel telja.
^aiju õn meel toob. Raietööline
ja taluuatoterapmaš puubub foopera*
tiimis, uõufogube afutitoteS ja mujal
tõitfugu ebanaptitotega ja bürofratiSutiga toitu. Reitbe näptušte toailu
peab teramalt mõitlema ja ife allilm*
(eit nenbee afutušteš töötama.
Ratotööüfeb ja tatunatoterapmab,
Senini tipu aH uutele mõitubele!
E.

$õige paremale etufoolife ott
oma ajafirja lugemine.
Soe i(e ja arata oma faaöfeltfi*
ltote3*na#brhtatote§ pumi oma aja*
firja maštu.

LENINI KALMUL
Linn ärkab waikselt walges waibas, pehmes lumes.
Ei kuuldu mingeid hääli, suikund jääsed tuuled.
Näen tõuswat päikest punast, mingi kurbus jumes.
Ilm muutub helgeks, hingest tõuswad 1 e i n a 1 u u 1 e d . . .
Nüüd justkui kaugelt langend sõbra kõnet kuuled...

21. jaanuaril 1925

Aleksander Päärgon

MilifeD nODunõlteH MtmMt
kui malimifeb läbi õn, lutfuge lõilibe
malitub belegaatibe looSolel loflu, luS
tuleb räöliba laljefugufeft tööft, f.o. teo:
reetilifeft (juurbe lifatub programmi järele)
ja praftilifeft. koil belegaabib peamab
olema finnitub teatama üfjisfonblife orgas
nifatfiooni juurbe: lüia nõulogu, abis
anbmife lomitee, looperat., lool, llubi,
punane uusi. Saarem õiete oma joomi järele.
Ülje organijatfiooni juurbe mõib linnitaba
üts el)t läte belegaati, fee oleneb feHeft
palju õn belegaatifi.
Sütis peab belegaat tegema nenbe or=
ganijatfioonibe juured?
1. kala nõulogu. kinnitatub
belegaat peab feHeft teatama nõulogu
efimefjele, et miimane talle järjelorbfetejt
istanguteft teaba annate, milleft belegaat
tingimata oja mõtrna peab. ®elegaat peab
jälgima b00^e9a lõite nõulogu tegemuft,
näit. maljube määramijt, foljuStuSte lorrals
bamijt jne.
2. SöaStaStilu abianbmije
fomiteeb.
JJtenbe lomiteebe juures
peamab belegaabib teramalt filmaSpibama
feba, et abi antaffe eejtlätt maejematele
ja et turitaljtlifla raillamifi ei õiete. kui
lomiteel maa õn fiiS peab tingimata ee$s
lujulillu põüupibamift organijeerima jne.
3. kooperatiimib. (Siin tuleb
möga ti|ti luritarmituji ette, jeHe tõttu

peab belegaat alati malmel olema. Xa
peab teabma lui palju Iraami tuualje,
palju ntalfab, lui palju müüalje. £a
peab jeabma alati lõige tarmililumate
ainete muretjemije efiplaanile. (Suuremate
ülesannete õn puljtufe nõubmine looperas
tiimi tegelaste läejt.
4. k o o l. hoolte õn belegaatibel palju
tegemuft. kõigepealt jeob ta ennajt fooli
nõuloguga. ^Seab aitama lafjenbaba tooli
majanbuSlifi lüfimufi (looli remonteeris
mine, puube, õpeabinõube, jooja tee mus
retjemine j.t.). kui lirjaoSlamatute lool
töötab, fitS peab lõige jõuga tirjaoSlamas
tuje laotamifele laaja aitama.
5. SaSteplatfib. Steib ei ole
muibugi igalpool, lui õn fiiS tuleb beles
gaabil felleft ettemalmistufe tööft taimel
oja mõtta ja jumel jeüe järel malmata,
et lõit lorraS õlel)?.
6. klubi ei)1 punaje nurga juures
peamab belegaabib jeHe eejt fjooliifema, et
naiSjeltjilijeb altiimfemalt logu tööft oja
mõtals, peamab jammuji astuma et alati
õiete HnbiS maStam tirjanbuS ja mõirna=
luje järele lorralbama mõne uue ajatirja
ette lugemijt.
Sga ajutuje efjf organijatfiooni juurbe
linnitub belegaat peab oma tööft arus
anbma efitete belegaatibe looSolelul, pärajt
naiste ülbfooSolelul.
Hüda M.
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ÕN PAREM LASTERAAMAT.
HIND 65 KOP.

TELLIGE .KÜLWAJAST-

SfliiiniiistcniiM DeKoflfltiHe Melli otooramm
(1928229. õpeaalt.)
I. SDZõneb ntärfufeb j elle pro*
grammi i a r m i t a m i j e fi eesti
afunbuSte tingimustes

SJJcte toome programmid füfimuSte feofc
l«f« eeSti ajunbuste oluforra tingimuSteft
mäljaminneS ning programmi teorectilife
oja jaofs püüame feltfilistele talunaistele
SDiaterjaalib allpool toobub talunaistel näibata eeStifeelfei firjanbuft, miba üfje
rahwaste belegaattbe fooSolefu programmi
teifc föfimufe fiigamamafs tunbmas
järele jagunemab 10 ofaSje ning programm õppimifefS maja läfjeb. (Šeff, feltfalifeb
mis ettetulem iga teem (ja üljeS fellega talunaifeb, mäf>e õn felleft, fui meie
teoreetiline oja) õn feotub praftilije föft* kuleme üfje fui teife föfimufe felgitamift
mujega. Sliii programmilijeb teemib Jut pcalisfaubfelt, õn maja fügamamalt iga
fa jeUcga feotub praftiliste füfimuSte oja elu nä^tujt tunba. <Setfepäraft õn maja
õn toobub famafugufeS ulatujeS ja järjes fa enejel öppiba. SBaStafel forral jääb
(orras, nagu ta ülbijelt talunaiSterafjmaSte mcie fuure ju^i Senini pübfõna: „3ga
belegaatibe fooSolefute fofjta mafjem. ©ei* föögitübrul peab oSfama riifi jupba"
lega jeotuna õn maja töö juures eesti toed fauafS ellu miimata.
ajunbuste omapärafufe momente filmaS
.
r
pibaba ning jeüele maSiamalt tööb rajaba.
H* programm japrafttltfeb
feriti märfifime jiin ära jeba, et juurt
füfimufeb
rõfyfu tuleb programmi praftiliste füjis
1. teem: SpõttumajanbuSline jeijuforb
muste oja peale panna. @eft juft eriti ja üleSanbeb
Sii. 3®. SiibuS ning ije*
. felleft füljeft lonfab meie eesti afunbuSteS loomulifeb põljijooiteb eesti ajunbuste mäs
belegaatibe fooSolefute fifemije töö möärtuS. janbuslifeft arenemifeft.

Isite pr altilt ne fitfimuS. $ol*
leftiitofe majaptbamije, agronoomi e£)f lüia*
nõufogu põHumajanbuSlife [efifiooni arus
anne.

ü x x j a n b u §: $. Sterfpmtfem ja 21. Seentjcm — «SeniniSmi aabits", Il)f. 133—155.
„2tõufogube lipu aa", lpl. 12-17. Q.SWStaS
— «Senini lipu alt", lpl. 26—37. @. Krõlow
— jgõttumajanbuS ja talunaiStcraproaS".
2. te ent: Äiila liginemine ülbifelt fui
la eesti ajunbuSteS ning misfitguft abi
annatoab fommunifilwe partei ja nõufogub
lepmilutele.
2; ne pr alt tiine litjimuS. $topa*
life fülanõufogu aruanne [elle üle, luibaS
teoStatafje topalifuS IfilaB (afunbufeS) abt*
anbmift leptoilutele.
Ä i r j a n b « S: Sterfpentfeio ja 21. Seont*

jeto — «SentniSmi aabits" (totrata eeSpool
näibatub lepefüljeb). „9tõutogubc lipu all",
lpl. 17—19. D. Wastas — „Senini lipu aU",
(meeletutetaba, mis eelpool näibatub lpl.
loetub).
3. teem: XööStuS ja põttumajanbuS.
(9ienbe maStaSiifune mapeforb ja iileS*
anbeb.)

3*aS pia lüli ne lüfimul. $oope*
ratfiooni, toilja toõi tooresainete tolfuoStu
organifatfiooni efitaja aruanne. SBilja
hoogtöö tolfuoStu ülelanneleft ja fäiguft.
$ i x i a n b u S: ^erjpentfero ja Seontjeio —
„2«nini§mi aabits", lpl. 104-120.
4. teem: Äooperatjtooni arenemife teeb
filbifelt ja eeSti afunbuSteS eriti.
4saS praltiline lüfintuS. 2lrus
anne lüia ntafinaüpifufe tegcroufeft epl üfftf*
majapibamiste malmtStuSlijeft loopereeris
mifeft, toõi feUeft, miba fooperatfioon õn
teinub talunaiste elusolu paranbamifefs.

R i x j a n b u S; ©eSti afunbulte looperat*
fiooni ülewaatufe matcrjalib «©baftft". Ster*
fpentjero ja Seontjen) — «SeniniSmt aabits",
ipf. 148- 150. St. Jteber — „$õHumajftnbufe
laen ja laenuüpifuSte loualbuS". Sl. $o*
mttSfi — «Stamitajate iooperatfiöon lülaS".

5. teem: 9Jii§ õn nõufogube toõim ja
luibaS ta põpimõtteib elustab topaline ajun*
bufe lülauõulogu lui nõulogube mõinfu
lõige alam ralule.
5seS praltiline lüfintuS. $üla*
nõufogu (afuttbufe nõufogu) aruanne omaft
tööft afunbufe majanbufe ttittg fultuurfe
lülje tõftmife fipis.

^irjanbuS: «©otfialiftlilfubeNõulogube
Sabariilibe Siibu põpifeabuS". 9t. Senta —
„9taiStööli§teft ia talunaiOteraproaSteft", lpl.
1—20.

6. teem: ^aiooni (matla) majapiba*
mine ja maffube lüfintuS.
6*e£ praltiline lüfintuS. $itla
(afunbufe) nõufogu aruanne feUeft, luibaS
lälS põUumajaubuSlife (ja la muube mai*
[ube) ma![u logumitte ning ntis otstarbel
faatoab lulutatub mal[ube[t [aabub [ummab
(fui fülal omal et ole eelarloet, fiiS roõtta
raiootti eelarme järele).
2Jlärlu§; S£eoreetilift firjanöuft eeSti feeleS
lede füfimufe lopta ei ole, nii et tuleb tar*
roitaba meneleelfeib allilatb ia fopaltfi anb*
meib. 5Dlcic tarroitafime ftirt mäifeft tõene*
Jeelfet raamatutelt — 2lnifott> «jöleftnõje or*
ganõt foroetSloi mlaSti".
7. teem: Mele õn rapmaSte mapeline
maett tarmilif ja miS[ugu[t poliitifat ajab
Söalge ©eSti 3fr. Siibu fupteS.
7*eS praltiline f ii [im us. 2tru*
aune puita[e fõjawäe täpt[u[e[t epl [elleft,
misfuguft o[a ŽSalge ©eSti imperiali[tliste
riifibe letiloeraua Nõulogube Siibu toaSta*
ItfeS [õjaplaaniS mängib.
Jt ilja nb US: «Sooliste ja talurapma
punamägi". Sferjpentfen) ja Seontjcro — «Se*
ntntSmi aabits", 19. toeflluS, ja £>. $öögel*
rnamt — ,,Sftla§fin>öitIufe ajalugu" (fopt, mis
praegufi Salget ©eStit fäfitab). jJJtaterjalib
„©bafift", „6iberi Šeatajaft", «JtlaSfttpÕit*
lufeft" ja „@äbemeft".
8. teem: Wõitlus futtuurfe lüia eeft
ja faS eesti a[unbu[eb õn juba fiillalt
lultuur[ebf
8 * a s p r a f t i l i rt ? f ii [ i m u S. Suge*
mi[eioa toõi flubi jupataja aruanne epl
foolinõuloguS töötama [elt[ili[e telegaabi
aruanne teptub töö üle.
51 i x j a n b u §: 0. SMStaS — «Senini lipu
aU". lpl. 36-37. ^õlbema — «Susemije*
tuba", lpl. 5—10, „2lõulogube lipu all", lpl.
57—72.
9. teem: Ü.$. (e.)^S. õn tööli8tefIaS[i
partei.
9*aS praltiline litjimuS. Äüla
(a[unbu[e) rafufe[e [elretäri toõi naiSorga*
nijaatori aruanne talunaiSte pulgas teptub
tööft.
St x t j a n b u §: Sterfpentfem ja Seontjem —
«SenintSmi aabits", lpl. 17-20. „5JlaiStöö*
line ja tatunaiSterapmal" Ns 5, lpl. 46.
10. teem: $omnoor[ugu, tui uue lüia
eeft toõitleja.
10?eS praftiline fü[imuS. 2lfun*
bu[e tomnoorjoo ratu!e[e aruanne tütar*
laste pulgas.

St i r j a n b u §: 2inff)olm — „2eniniftlif*
Eommuniftlif noor f oo ühingu üleSanbeb @e3ti
afunbuSteS", ip. 17—18.
„©äbe".
III. $aar järelmärfuft programmi
läbitöötamife fo^ta
Üfje roõi teifc prafülife füfimufe läbi*
miimife juuren mõib tulin teatamaib raS;
fufi, armataffe, et juft auietlif efitaja peab
Ü.K.P. Eesti sekl

aruanbe tectema, feS programmis täfyens
batub. ÄuS mõimalif, peab ta nii Iäbi=
miibub faama, fuS ei, laS telja mõni teine
feltfimeeS tt)õi feltfiline feHe ettenäljtub
aruanbe, fui ta feba tööb praftilifelt tunneb.
$irjanbufe alal õn meel möga foomitam
eriti joofSroat ajafirjanbufe materjali filrnaS
pibaba. 97ing meel forb — praftiliste
füfimuSte läbimiimift eriti filmaS pibaba.
aonido Keskbüroo metoodiline komisjon

poliitiliste toeftluste Drogromm nioutio, OmDlufe jo iuute*
lõitamife tingioe töö juure
I. s4?aar juhata mat märfuft
Sänamufel, f.o. 1928/29. õppeaastal õn
miibub efimeft forba „poliittunuib" itenbe
ringibe töö juure, fuS naisfellfilifeb näpus
tööb, õmbluft ja juurelõifuft õpimab.
ÜD7eie fäeSolemaS programmis toome
rteeb meftluSie teemib, miba [eotuna ülemals
nimetatub ringibe tööga läbi tuleb müa,
et meel roljfem fümenbaba nii tööliSnaiSte,
fobuperenaiste, fui fa talunaistera^maSte
poliitilifi teabmifi, mis nii pbatarmilif
meie fotfialiftlifuS etyitufetööS.
II. ^rogrammilijeb füfimufeb
1. teem: Dftoober ja naiStööline ning
ialunaiSteraljmaS.
Sf t r j a n b u 8: $8afu*man$fi ja £an! —
„5ftai3tö õline DUöobri barrüaabibel".
2Ijafirjanbufe materjal (,©bafi*, *©äbe",
„<Sibert teataja", ,/iftaiStööItne ja talunaine*
rcpoaS" M® 3. ip. 12—19 jne).
2. teem: ©. 97. 28, Siibu raljmamajans
bufe ebufammub ning faSrou raSfufeb.
St i r j a n b u *: Rerfbentfero ja Ceontjero —
„2enini3mi aabits", lp. 104—120.
p. s. £uleb ära fafutaba jooffero ajafirjan*
bufe materjal.
3. teem: ÜRaiStööline ja talunaiste*
raimas ning enefefriitifa.
ÄirjanbuS: SSeneEeelfeb allilab, eesti*
leelne ajaEirjaitbufe materjal ning fopapealfeb
faftib. „91ai8tööline ja talunaiSterabroaS"
Me 8*9, tp. 1 *Üt3 täpfam ülesanne".
4. teem: 97õufogube nrnbermalimijeb
ja naiSfeltfiliSte üleSanbeb.
ÄirjanbuS: 37.Sentrt — „97ai§tööli§teft
ja talunaiSter.", ip. 3—20.

Sljafirjanbufe materjal ning foljapealfeb
anbmeb. „97ai3tööline ja talunaiSteral)Toa§"
— märts 1927. a.
5. teem: SSiiž aastat Seniuita — Se*
nini jälgebeS.
®irjanbu$: Klaara
— „Senin
ja nai$tcraf)rc>a roabaStamine".
P. S. jooffero materjal „@bafifl^, „6iberi
£eatajaft", „37ai§töölifeft ja ialwiaisterap
maft" Me 4, ip. 1—2.
6. teem: $eS nteib üntbritfemab ning
naistöölife ning talunaisteraljma üleSanbeb
fotfialiftlife ifamaa faitfe finbluStamifel.
JR i r j a n b u 3: „@õjan)äe nurf", ip. 3—6
(D. 97ä8tafe eeäfõna).
6. Pöögelmann — „®la3fimõitlufe aja*
lugu", ip. 159-167.
P. s. Štiaftrjanbufe anbmeb Eagwaroa fõja*
bäbaofm wastu. „97ai3tööline ja talunaižte»
rahwas" J* 8»9, ip. 3—4, ja M® 3, ip. 5—7.
„®la8ftwõitlu8" J* 92*93, ip. 19*28.
7. teem: 97ai8feItfiliSte õigufeb ©. 97.
2B. SiibuS ja teistel maabel.
Stirjanbu§: Ualõgina — „£alunai§te*
ral)tt>a õigufeb ja nõufogube fobug".
SÕCjaliri „97ai§tööline ja talunai§terabroa§"
Ne 6 (eriti filmaž pibaba firjelbufi, mig Söalge
®e3ti naiSfeltfiliSte „õiöuSUfl" oluforba ife*
loomu§tamab).
8. teem: (Smabe ja laste faitfe ©. 97.
2$. Tiibus.
ttrjanbuS: Jfafutaba ära roenefeelfeb
aUtfab ning ee§tilcelfete ajafirjabe materjaal.
Äjafiri „9tat§tööline ja talunaiSterabmaS"
Ne l, ip. 10—11.
9. teem: Mtnurremolutfioon ja nais*
tööline ning talunaiSterabmaS.
S^irjanbuS: „^la§fimõitlu§'/ M® 96*97,
ip. 23—30. „9lai3tööline ja talunaigterabtoal" M® 5, ip. 2—3, „(žbafi" jne.

10.
tecm: ©ittuine laStepIatfibe orgasmatil ja firjanbuft rofjleut föepäraft, õn
nifeerimitte ja laste temišljotb.
toaga footoitato ilufirjanbuft abif* toötta,
Kirjan bu*: Mallner — „8a*tt>agem
et rotjfetn fjutoitato otetS ütfimuSte !ä[i*
tugema!* ja terwet*" ning mõneb aiale^e
tantine.
artiflib ^©bafift" 1928. a. algupäinntt. „üftat§*
tööline ja talunatžteraljnia*" Ns 5, 11)!. 6—7.

III. Sõpumärfug
Ütjte h)õi teift füfimuft luõtb tingimuste
fotjafelt ümberpatgutaba, laienbaba Paart
tueftlufe peate jne.
9WiS puutub ftrjanbufeSfe, ftiS tuleb [ittt,
fuS feba toõimalil te^a, faenefeelfet ftrjatts
buft abtfS mõtta, fel ttmfil faatuab mefts
tufeb fügamamajoonelife ilme. Sütis mõi=

*0t ä r f u §. iJjoliitnjeftluS tuleb ta* töö*
tunni lõpul Iäbiroita ei)t organifeeriba töö
ajal luapetunb ja fit§ roefilufe läbi müa.
P. S. Stuleb programmi läbitöötamifel fil*
ma§ piöaba, et programmi lüfimujeb langel*
loltu fäegolema poliitiliste momentibega,
näite!*:
i*ne teem — Dttoober ja nai§tööline —
ottoobri tuu§.
5*e* teem — SBiiS aastat fieninita — jaa*
nuari tuu* jne.

Ü.K.P. Eesti sektsioonide Keskbüroo metoodiline komisjon

TÖÖLISE EMA
Kas teate, seltsilised, kas tunnete
tema elu kurbmängu? Kas tunnete tema
wiletsust, puuduseid, igatsusi, kanna
tusi? Wast tunnete neid inimesi, keda
tema ilmale sünnitanud, neid pisaraid,
millega tema oma peremehe maad nii
sutanud, olete wast näinud?
Olete näinud. Usun. Olete elanud
läbi samat, kuid mitte weel lõpuni.
Nüüd õn ta wana, see hall kulupääne töölise ema. Nüüd istub ta üksi
niiskes hurtsikus külmas, elu kustumist
ootab, kibedad pisarad silmas. Waewab
haigus, kuid waludest, näljast, wiletsusest, meeleheitest pääsmist ei too. Ei
wabasta kuuekümne aasta wältel kogu
tud elukoormast.
Kunagi ammu, aastakümnete eest
kaswatas töölise ema poegi. Kus õn
nad nüüd? Kaks poega kadusid sõjas,
mis hulga aastaid ahnustas inimelude
järele. Sõjast pääsnud kutsus uus sõda
— sõda wabaduse eest. Sama sõda
neelas töölise emal tütred, elurõõmsad,
noored. Pani kitsasse wanglkongi, kus
iga päew uut kihwti juure toob elutagawarale.
Siis palus abiks jumalat wana töö
lise ema. Palus, kuld ei saanud palutawaid tagasi. Wägewam õn inimese
wõim. Jumal ei suuda anda seda, mida

inimesed keelawad, ei annud jumal
tagasi ärawõetuid toeks wanadusele.
Siis jättis töölise ema jumala palumise.
Ei suuda uskuda enam selle sisse,
kelle nähes, kelle teades, isegi kaas
abil wõetud wanalt emalt wiimsed
toed.
Kus ta küll õn, see wiimne lootus,
küsib endalt elustwäsinud wanake. Wae
walt jõudis ta kaduda, kui tabama tuli
töölisema tagaaetawat poega suur hulk
mehi, kurje sõjariistus mehi, kes wana
emaga tigedalt kärkisid, wangikongiga,
mahalaskmisega ähwardasid.
Nüüd wiimastel elupäewadel ei süü
dista kadunud poega, wangistatud tüt
reid wana töölise ema. Teab ema, et
ta lapsed pole käinud kurjal teel, pole
sammunud halbadel radadel. Ilmas õn
weel paljud teisedki töölisemad, kellel
wiimsed tunnid pole paremad. Käib
aga suur töö selleks et tuleksid ajad
paremad kõigil töölisemadel. Sellel
tööl õn kadunud poeg, sellepärast waen
lase käes wangis töölisema tütred.
Seda mõteldes ei saa süüdistada
kadunud poega, kadunud tütreid wana
töölise ema. Kuigi mina seda aega ei
näe, kuid paljud teised, tuhanded teised
töölisemad näewad.
. T
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JOOMINE N. LIIDUS
Kõigi poliitiliste, majanduslise ja
kultuuri saawutuste kõrwal püsib meil
alal üks wanakorra pärandus, mis upu
tada ähwardab kõiki meie saawutusi,
kui tal õigel ajal selgroogu ei murta.
See kurjem waenlane õn alkohol.
Joomises oleme % wõrra sõjaeelsest
normist saawutanüd. Wiina juuakse küll
kõigest 32% endisest (100 miljoni pange
asemel 32 miljoni p. aastas), kuid puudu
jäägi suure osa täidab samogon. Isegi
laste sekka wiiakse joomist. Tihtilugu
harjutawad wanemad ise lapsi jooma.
„Joo, siis saab sust mees", nii sunni
takse lapsi. Ja pikapeale kannab see
kaswatus wilja. Kanski ringkonnas, Si
beris, Petseri asunduses joowad mõned
sünnitajad naised endid purju ja kinwtitawad sellega lapsi enne ilmale tulekut.
Igapäewases elus õn joomine sissejuurdu
nud komme. Külas keedetakse samogonni enamalt jaolt suurtel pühadel ja
perekondlistel pidudel, linnas õn joo
mine palju igapäewasem nähtus.
Joomise pärandas meile pärispõlwe
aeg. Piirituseajamine toodi kasuhallikana esimesena Wenemaale 18 sajandil.
Kuni 20 sajandini oli Balti parunite käes

Eestis kõrtsipidamise ainuõigus. „Kus
mätas, seal mõis, kus küngas, seal
kõrts." Joomine uputas orja wõitlusiha,
tema inimtunde, andis talle pettepildi
rõõmust. Joomine oli kõige odawam
ja ainsam lõbu orjadele, olgu see mõis
niku wõi kapitalisti ori. Sealt õn ta
põlwest põlwe meie ajani ulatanud nagu
usk, kirjaoskamatus, toorus ja üldine
kultuuriwaesus, kurnajate poolt hoitud
ja laialilaotatud. Ja nüüd õn ta üks suu
rematest waenlastest sotsialismi ehitus
tööle ja seda hirmsam, et ta meie oma
keskel peitub. Töörahwas sai jagu oma
ja wäliswalgekaardist, wõitis majandus
lise lagunemise, kuid siiamaani pole ta
joomisest wõitu saanud.
Kahju, mis joomine teeb, õn mää
ratu suur. Ta häwitab perekonna elu
ja teeb määratut kahju tööstuses ja
põllumajanduses. Samogonniks keededetud wilja eest wõiks aastas saada
150 tuhat traktorit ühes garnituuriga.
Joomise peale raisatud tööjõud ja wa
randus tuleb weel juure arwata.
Kui meil wabrikus ükski tööline ei
jooks, tõuseks tööwiljakus wähemalt
12%. Sellega saaksime tööstussaadu-

Seid 1.200 milj. rbl eest aastas rohkem
kui nüüd. See tähendaks aga kauba-

nälja likwideerimist.
Kolmandaks alandab joomine töölise
ja talupoja elamistasapinda. Tweris
näit. joowad töölised 11% palgast maha.
Wilets elu, perekondade nälgimine, too
res ümberkäimine õn selle kaaslaseks.
Lapsed saawad rikutud maastmadalast.
Wõib kindlasti ütelda, et ulakad poisid
ja fox-trott plikad pärit õn perekonnast,
kus lastekaswatuse peale rõhku ei panda.
Ja seda eestkätt joodiku juures. Joodik
pärandab lastele nõrga terwise, piiratud
süüted, nende arstimine ja kaswatamine
maksab ühiskonnale raha, kuna warase
surma tõttu see tihtilugu raisatud wa
raks jääb. Surewus meeste hulgas õn
palju suurem, kui naiste juures. See
õn enamuses seletataw naiste kainusega.
Waimuhaigus õn 91% joodikutel wõi
otseteed joomise tagajärjel. Suguhai
guste laialikandjaks õn peaasjalikult
prostitutsioon. Müüdawa ihu järele tek
kib nõue wiinastanud olekus, ja taga
järjeks õn haigused enesel ning kultuuriwaesuse tõttu wiiakse nad isegi pere
konda.
Joomine, ulakus ja kuritegewus õn
tihedalt seotud. Seni meie kultuurirewolutsiooni läbi wiia ei saa kui ärawõide
tud pole seesmine waenlane.
Kuidas joomisest jagu
saada? Eestkätt tuleb luua ühis
kondline arwamine, mis huk
ka mõistaks joomise. Joomine
olgu meie ühiskondlik-kultuuriasutustest,
nagu teatrid, klubid, haridusmajad, söögi
majad, juurtega wäljakistud. Juhtiwad

seltsimehed ja aktiiw eestkätt peab iga
sugusest joomisest lahti ütlema. Sage
dasti näeme niisugust asja, et slm. kes
wõitles wäerinnal, surmale julgelt silma
waatas, sellest oma nõrkusest lahti ei
saa. Ja seda sellepärast, et ta joo
mist töörahwale kahjulikuks
ei pea.
Suuremates linnades õn organiseeri
tud joomiswastased ühingud. Need pea
wad igalpool olema.
Kultuurilise puhkuse korraldamine
õn üks peaülesannetest. Juuakse wabal
ajal. Siin peawad appi tulema kino,
raadio, klubi, teater ja sport. Wiimast
peetakse meil eksikombel ainult noortele
kohaseks. Puhkust peab korraldama
kollektiiwselt. Selleks tegi algust Le
ningradis „Elektrosiila" tehas.
Edasi peab alkohoolsete jookide ase
mel tarwitusele wõtma maitsewaid alko
holita jooke, niisamuti maiustusi. Ühes
kõigi nende kultuuri abinõudega tuleb
kõige laialisemat selgitustööd teha alko
holi kahjust töölis-talurahwa keskel.
Õn meil seda eeltööd tehtud, siis
wõib wähendama hakata wiinawalmistust, pikapeale üleminnes täielisele keelu
seadusele. Wõitlus alkoholiga õn tõsine
ülesanne, mille täitmiseks palju energiat
waja. Suure töö sel wäerinnal wõiwad
ära teha töölis- ja talunaised. . Koduse
elu ja üldse puhkuse korralduses, lastekaswatuses õn suur osa tööst naistel ja
siin peame parema tulewiku nimel meie
igapäewasest elust kõige otsustawamal
kombel wälja tõrjuma sotsialismi kur
jema waenlase — alkoholi.
^r0

Naiste muredest,
naiste püüetest,
naiste wõitlusest
ja wõitudest
annab selge pildi

„NA1STÖÖLINEjaTALÜNA1ST£RAHWAS“
Ära wii wita!

Telli aegsasti!

9iiri tagant
ühinemises õn jõud
Möödunud aastal hakkasid Tallinna
rätsepatöölised streikima. Niihästi meeskui naistöölised nõudsid näljapennidele
lisa, sest elukalliduse tõttu jäi reaalne
palk niiwõrd pisikeseks, et seda sure
miseks palju ja elamiseks wähe.
Et streigiliikumisega kä neid töölisi
kaasatõmmata, kes wäljaspool ametiühisust ja seega täiesti organiseerimata
— selleks käisid rätsepatööliste ametiühisuse liikmed töökojast töökotta, sel
gitades wähemarenenuile milleks strei
gime, mida nõuame, ja et kõik töö
peaksime seisma jätma, kui tahame
oma õiglasi nõudmisi läbi wiia ja kapi
tali wastupanu murda.
Meestöölised ühinesid kõik streiki
jatega. Naistöölised, kes kapitalistlises
korras üldse rõhutum kiht ja seega kä
wähem arenenud, ei saanud aga küllalt
ühinemise tähtsusest aru. Osa neist
jäid kogu aja streigimurdjaiks ja ei kat
kestanud tööd üldse.
Niisugune ühise wäerinna lõhku
mine — arusaamatuse tagajärjel — an
dis ennast katkestajaile ja kogu naistöölistele rätsepatööstuses warstigi prak
tiliselt tunda.
Meestööliste palka tõsteti nõuetawa
tasapinnani, kuna naistöölistele mitte
üht centigi juure ei lisatud, olgu et
nende töö, niihästi omadusliselt kui kä
hulgaliselt, meeste omast sugugi mada
lam ei ole.

See streik oli naistöölistele suureks
õppetunniks. Ta näitas, et ainult ühi
sel jõul õn wõimalik töölistel kapita
listidelt oma wiletsa elujärje paranda
miseks centisid wäljapressida. Näitas
meile aga kä seda, et sotside jutlustus
tööstusdemokraatiast ei ole muud kui
töölistele puru silma loopimine ja klassiwõitluseiha suigutamine.
Suur osa streigimurdjaist naistöölistest tulid arusaamisele, kuiwörd lap
sik õn loota härrade ettewõtjate armu
likkuse peale ja kuiwõrd suur oli nende
süütegu oma klassiõdede ja -wendade
wastu möödunud streigi puhul. Et sar
naste wigade kordumist eelolewates
kokkupõrgetes kapitaliga ära hoida,
selleks astusid suur hulk neist rätsepa
tööliste ametiühisusse, kuna ülejäänuile
ühinemise tähtsuse selgitamine «dasi
kestab.
Loodame kindlasti et meie möödu
nud aasta eksisammu enam ei korda,
ku! uuesti wõitlust algame oma wiletsa
elujärje parandamise eest ja kõik kui
üks mees ametiühisuse hüüdsõna: «Strei
gile!" — omaks tunnistame.
Usume kä seda, et naistöölised teis
test tööstusaladest meie wõitlusest sa
muti õpiwad ja ühinemiserada sammu
wad ning see tund enam kauge tulewiku
unistus ei ole, mil end sama wabadena
tunneme [kui teie — Nõukogude Liidu
naisseltsilised.
Seltsiline Ida

Taluteenija kiri meie ajakirjale
Maa naistöõliste elust Eestis
«Tahtsite teada tööliste elust-olust ja
palgatingimistest, siis peab ütlema, pole
nad kuigi huwitawad. Wõtawad ju talu
pidajad wähe teenijaid ja kui tarwita
wad, siis waewalt söögi eest. Nii näi
teks õn tüdrukutel kui kä sulastel tal
wel kuu palgaks 1000 marka (ehk senti,

s.o. meie rahas mitte rohkem kui rublat
wiis. Toim. märkus). Suwel õn natuke
parem, makstakse ikka kibedal tööajal
4000 senti (umbes 20 rbl. Toim. märkus)
kuus sulastele ja tüdrukutele ning kar
jastele 2000—3000 senti (s.o. 10—15
rubla. Toim. märkus) kuus. Suwe eest

muidugi sulastele 25—30.000 senti
(s.o. 125—150 rubla. Toim. märkus).
Tüdrukutele ja karjastele aga ainult
15—20.000 senti (s.o. 75—100 rubla.
Toim. märkus) suwe eest. Kuid aasta
läbi ei tarwita sind keegi. Aetakse
läbi kuidas saab, wõetakse tallu ainult
üks teenija, kuhu enne kolm—neli ini
mest palgati, ja mis weel tähtsam,
talwel ei tarwita sind keegi. See tähen
dab, et ükski talupidaja talweks enesele
teenijat ei wõta, nagu see ennem oli.
Nii õn siis kõik kahanenud ja kokku
kuiwanud. Talwel kui lumi maad ka
tab ja pakane wäljas walitseb, wõid

julgesti koopa pugeda ja päkka imeda...
Tihti olen mõtelnud selle üle, et tööta
ja tööta nii kaua kui õn noorust ja elu
jõudu, pärast ei tarwita seda keegi, kui
oled annud kõik mis sul oli. Ei wiska
keegi enam tükki leiba. Raske õn töö
lise elu olnud alati ja ikka ning eriti
raske õn ta meie näljases wabariigis.*
Annl
Toim. märkus. Eelpooltoodud maa
naistöölise kiri Eestist õn iseloomulik selle
poolest, et ta näitab selle majanduslise umbkoti peale, mis üldiselt Eestis ikka rohkem
maad wõtab. Ning teiseks kujutab ta selgelt
seda olukorda, missuguses maatööline wirelema peab, et oma elunatukest alles hoida.

Pildike naiswangi päewasest elust
Äratuswile. Oo, kuis ei tahaks v/eel
tõusta. Aga juba tõusebki üks kaas
lasist, hõõrudes silmi. Selle järele teine,
kolmas ja edasi. Kõik riietuwad kii
relt, sõnalausumata. Naride kolin. Pea
aegu mehaaniliselt õn narid üleslöödud
ja kinniseotud. Tuba hali õlgkottide
tolmust. Mõnele kaaslasist õn sihuke õhk
liig «wärske* ja nad peawad köhides
seda oma kopsudega kohandama. Wentilatsioon! Seda wärki wõidakse ainult
unes näha.
Ülelugemine. Seistakse reas. Näod
unised, hallid. Pääd tõmbuwad külmast
õlgade wahele. Küsime turwast ahjukütmiseks. Wastatakse: «Sooja ilmaga
ei saa. Wäljas sajab, näete isegi.* Se
letame: «Selles ongi häda, et sajab.
Kiwimüürid annawad rõskust, tekitawad
jookswat.* Lõpuks suure sõjaga an
takse kukenoka täis turbaid. Küsime
juure. Turba wäljaandja wihastab, sõi
mab nii kui oskab ja sest pole tal
kunagi puudus. Igasugused kaebtused
jääwad tagajärjeta.
Hüütakse teeweele. Saab wähemalt
sisekonda soendada, lurpides tulist wett
leiwa kõrwale. Koridoris kisa — hee
ringad haisewad petrooleumiga. Nõu
takse korrapidajat. Ilmubki wiimane.

Ütleb: «Kui arst tunnistab kõlbulikuks,
peate wastu wõtma.* Näod weniwad
pikaks, sest arsti arwamine õn wanade
kogemuste põhjal tunda. Seekord otsus
tab siiski teisiti. Selgus, et heeringad
olid sibidele määratud, siis aga odawa
hinna eest wangidele ostetud.
Jalutus. Lähme siis «puhast õhku*
wõtma. Jalutushoowis pühkmekast kuh
jani täis. Hunnik haiswat prahti kõrwalgi. Natuke «liig rammus* tundub
see «aromaat*. Ent, antakse sedagi
napilt, pool tunnikest.
Tuul kannab kusagilt ninna prae
lõhna. Soolikad protesteeriwad. Ilanäärmed töötawad. Silme ette kerkiwad
igasugused söögid, mis alati hõljuwad
wangi unistustes. — Tuleb lõuna, saab
suppi. Tangud kartulitega, ehk kartulid
tangudega. Lusikad soriwad supis, ot
sides liha.
Oleks nagu wilksatand
midagi hiire saba taolist. Siiski, natuke
wäiksem hiire sabast. Supp söödud,
kuid kõhus mingi wirelus, rahulolema
tus. Peab ootama õhtuseid kartuleid.
— Uued heeringad ilma petrooleumita,
aga wihad. Arsti otsus: kõlbulikud.
Nõnda saabub õhtu, saabub kä hommik.
Nii Tallinnas, nii Tartus, Pärnus ja
Walgas.

Sise oDomam 60oioüri
„« JiMiint io taMMmr
fop. oaSta?. — ^aafaä muftrilefjt.
tellige: JleHHHrpaA
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Sia iste töö linnas ja maal
tõstame tööwiljafuft
üXfteie, „$raSnaja Sftabotnitfa" naiStöös
lifeb, tegime 3. betf. m.a. oma follefiiimi
fooSoleful, fuS töö möörtufe ja iöömilja=
Jufe tõftminc arutufel oli, otfufefs, fõif
felXefS tepa, et töö määrtufi ja miljafuft

tõsta. Ä?õit tätjelpanu feUepeale juptiba,
et eeftfätt parteifafeb oma lööb forralifult
teeffib, õiget ajal tööle ilmubeS ja mitmfe
minutini töötabeS. @ce olefS fõige parent
eeSfuju parteitutele.
Naistööline

Oöugrt afunbuS Oranienbaumi ratoon)
8. jaanuaril f.a. oti šöitgri afunbufe niStame üftõufogu malitfufe rapupoliis
naiSterapmaSte ülbinc fooSolef. i]3äema= tita õigefS, aga fui fapitalifilifcb rägib
forb: 1) fRapmuSmapeline fctfuforb. 2) fõjaga meie peate tulemab, fitS fuubame
Sftõufogube ürnbermalimisteft. Sltaifeb foo; Heile alati otfnStamat maSiulööfi anba."
mitafib täiesti fopafeib fanbibaate nõus ^ootStuateS füfimuSteS otfuStati forb fuuS
foguSfe. $eab täpenbama, et looSotet naiste fooSoIefuib forratbaba eline mälja;
oli päSti aSjalif. (Sfimefe füfimufe fopta töötatub fama järele. Drganifatfioonilijelt
mõeii järgmine ot[uS maStu. „$0?eie tum jääb [ee töö puuafenurga pooiefS. Kõrw

faa e<$a faa paicjaft
(^abtonje=@e§tt afunb. ÜJtomgorobi ringf.)
^abtortjeS töötamab naiSbelegaabib juba otfuSteft htformecrifS.' Dftoobripitpabel
mitu aastat, fuib tagajärgi õn mäpe. täis feegi uaiSfeltfiline 9'iomgorobift. 28ii;
ÜpefS puubufets õn fee, et juba mitu rnane ei annub mingifugufeib feletufi, maib
aastat üfjeb ja neebfamab naiSterapmab töötas einelauas, $ui fee feltfiline fibeme
betegaatibena töötamab. Wältama õn betes finbluStamifelS faabeti — fiiS jäi ta fõit
gaatibe töö languft märgata. Söö fifulift Iuli tagajärjetufS. 9äi ebafi minna ei
fiilge fuubafS tõsta ainult areitenub jupa= faa. üirenenub feltfilifeb, nagu naiSfooli=
taja, feS ife oma arenemife peale rõpfu õpetaja, ei peafs mitte Jormalt maatama,
Oaneb ja teiste nõubeib fuubab rapulbaba. maib fa Jäeb fiilge panema, ipeaafi aga:
Sarmis olefS Hubel fobuforb läbimiia, et iga jupiim feltfiline peafs fuurema maStus
malitub fettfilifeb belegaate fonmerentfi tuStunbega töötama.
Belegaat

ftülanõufogube roalimiSteeetne natStefooSolef © l ü b o b l a §
holima Jub.

ärge laste oma oiaufcifc färpifca!
(tafefüla, £om§fi ringlonnaS)
$ütl ja füH õn juba naiste õiguSieft
jo foljuStuSteft feletatub ja forratub. Änib
arufaajaib feltfilifi õn felle peäle Waatas
ntata nit ütlemata toälje. ŠnamaSti õn
meie naispere illo Wabama aegfe toaa=
tega.
jätfe minb, Iuli uieeS teeb,
meeS fäib, mis fiiS mittuft tocel õn, laS
tenta õienbab." ®uib nit et lätje, fuHa
feltfiüfeb. Suurtega tuälja fee toale toaabe.
£faariaegfeb toaateb peafS forb iffa fas
buma.
5£oon toäifefe ttäitufe, miCfe farnafeib
palju ja palju meie fülaS.
0. peres elatoab meeS, ttaitte ja fuuS
laft. $afs Wanemat lafi — tütar ja poeg
õn juba töö tegijab. ^Soeg õn alalifelt
fobufeS töös ja õn noorte rafufefeS.
STittar õn ainult futocl fobu, taimel õpib
%. üft.
Sapfeb teflifib „ ©Iberi teataja",
aga ifa ei anna rafia lefje mafSntifefS.
Saarne toaliti belegaabifS, aga ntelje agaral
toaStuoleful fai naine ainult paar forba
fooSoleful fäia. Sga naine teab toaga
f)ä£ti mis täf)enbab riib titele ja naife
toabel- So niis tahtmine du fiiS fobuft
toctlja minna, fui fobu finb „lafjfeSti"

toaStu toõetaffe ja naf)f finiSte mul^fubega
ära faunistataffe. föõif feltfüifeb, teS
felle al! fannatatoab, peaffib rof)fem wäljas
fäinta ja oma filmartngi laienbama. tflii
melega elaba pole ju elul fa mingifuguft
lõbu ega eeSmarlt.
Enamjagu meie belegaatibeft jõubfib
forralifult futoe ioaljeajani fooSfäia. ©uur
ofa füüb belegaatibe paSfiitofufeS langeb
juft nenbe meeste peale.
@i faa ütelba et ainult toana toaatega
meestel farnatte arwamine õn, toatb leibub
fa melji, feS õn roljfent Ijaribuft faanub
ja poliitilifelt arenenub, felle fuuft fuuleb:
(£ga’S naiue poliitifaft mibagi ei tea ja
miflefS tal feba tartoisfi peafS olema.
5ftitfuguSte artoamiste toaStu peame toõits
lema feft nii mees fui naine õn üfjetoõrra
maStutatoab meie uue elu cljitamifel.
©eltfilifeb, fooubage roljfem enbib naiSs
ringibe ja muta ajafirja ümber. 9lStuge
roljfem oma ijutoibe faitfefS igal pool itleS.
Stiuult ül)ifelt fuubame enbile tegelifuS
elus töielifi õigufi toõita. Sga naine feisfu
oma õiguste toaltoel.
£>elegaat Loola

Hn u?aja fi&et tuua
ÜD?eie, 9to togorobt r t n g f o nit a
£ o j lj i t o m a (S e g-1i a f u n b u f e bele*
gaabib, organtfeerifime üfjeteiftfümnemafS
OftoobripüljaFS efSfurjiooni 1'eningrabi.
£eefulub fanbfime ife, aga üleShiöamije ja
õppefäigub fanbiS naiSfibebftroo. ©elljis
lifeb mõtfib meib laljfeSti maStu. <jpää
mulje jätfib meile õppefäigub. äJiuufeaS
fätfinte fa Salli laemateljajeS, olles mai:
mnStatub tööliste ülenbub meeleolu ja
jõubu ttäljeS. £öö teljaSfeS tarmitab juurt
jõupingutuft ja tcabmifi.
9fii ntitmebfi arutafib omalajal et uii=
jugujeb [uureb teljajeb mõimab töötaba
ainult fapitalistibe juljatufel. Sbuib praegu
laStafje laemamürafab tööliste ü^ijel jõul
mette, tööline oSfab ije peremees ja töö
juhataja olla.
foule maatafime. §3Sii Forralba=
tub fabinettibeS et õpi mitte rifaSte lapjeb,
maib tööliste ja talurafjma lapjeb.

HatefeUfiltjcfc ci
(SRoobna ajunbuS, Võitra
SGSiletjalt ebeneb töö meie naisterafj:
maste jeaS. $raiganenub manaforra
mõju õn meel fauge. Sgafugune follef:
tiimje elu fitjimuS teefs nagu tjirmu. @l)f
füH naiSfooSoleful jaib otjujeb maStu
mõetub: iga fuu 1 naiSfooSolef ära pibaba,
naiSjanitaars ja fäfitöörutgib ajutaba, fuib
fee ott fõif paberile jäänub. delegaate ei
ole, noorte ühingut ci ole, nit et jftoobna
naiSterafjmaib fõige maljajächtumatefS mõib
nimetaba. ÜfSainuS naisterahwas töötab
fülanõufoguS ja puttajeS tturgaS, teijeb õn
uju famitjateS ja ei mõta mingijugujeft
üljtSlonnatööft oja. -ÜFitmeforbje foffu:
futjumije peale ilmub ainult 1 ebf 2
naiSterafjmaft fooSolefule. Ojalt õn fa
meljeb füübt, feS naiste itfjiSfonbliffu tege*
wuft ei jallt ja naiSfooSolefub nurjaajamab.
9fti tif)ti õn fuulba, et naiste filmaring
pliibaft ja jeafiinajt fattgemale eitofjtulataba.
(šnamaSti õn uaiSferal)Wab uju famit:
jateS ja peamab iüjisfonnatööb b^bifs.
3ga naine püübfu oma mefjele jelgefs

£af)eS el)f tahtmata tuleb fobufüla
meele, eriti meie taluuaiSjeltjilifeb. &hii
palju oleme meie linnas töötamaft tööliste:
pere ft wälja jäänub.
SDfaie peame enbib rofjfent organijeerima,
üfjiSfomta tööjt ja FooSolefuteft oja mõima
ja mitte ii lj iSfo mia töö fui tüljije aSja ja
ajannitmife peale maatama.
Püiete täfjtfamafž itleSaubefS pu finb=
luStaba jibet tööliSflaSfiga, jümenbaba l)ul;
galift töob oma põKumajaubuje tõjtmije
alal. llf)ifcb majapibamijeb ja laSies
faSmatuje ajutujeb, fiiS mabattefS talif;
uaiSjeltjiline ja parauefS ülbine oluforb.
Sžfteie fofjuS õn fõigt määrnäf)tuSte maStu
mõibelba, felle jõufama filji maStu, feS
püüab tõffeib tef)a jotfialiSmi ef)itujetööle.
Üljijele tööle! ©ee miib ebule.
Selcgaat L. L.

oma

l^ibcncba

raioon, Suuga rirtgfonb)
tef)a, fui tähtis õn ttaisternfjwale itljiS:
fonttaiöö, jejt naiSterafjmaib õn praegu
üle poole terme jt inimfooft ja ta õn uue
põime faSmataja ning talle õn möga
täfjtis termisljoiu, laStefaSmatuje ja maja:
pibamije füfimuSte fjarutamine. SBeel
üfs polle, mis tuleb talmtaiSieraf)Wal fõr=
malbaba, õn ujf, jejt ujuga üljeS famtame
orjusifet.
ÜfS pilt uju mõjujt. hoobita punane
uur! forralbaS ujumaStaje loengu, fuS
leegi ujflif uaiSieraljmaS jeletaS, et naiste:
ra^maS olemat fitrabi te^tub, jellepäraft
peab itaiSteraljwaS roljfem famtatanta ja
fa me^e ori olema, jejt jumal õn furabijt
mägemant.
©oowin 9?oobna jeltjilistele üfjiSfomta:
tööjt oja mõtta, uue eluiolu loomijele
ajuba. Söaja meestele nöibata, et naine
mõistab Fa lööb jttljtiba. $uib mingil
tiitgintijel ei tolji oma lööb Ijäbciteba.
9ljume tööle teabmijega, et julge pääle:
fjaffantitte õn pool mõitu.
Salme

Sm* to, tfittöisfepa nim. imajas
^jarmaja naiSringib õn Ommaste aa*=
tale joofjul elamamatejt ringibeft <£>armaja
juured oluub. Iftab õn oja toõtnub ülbifejt
|jarmaja tööfi ja õn igafuguSte toetuS=
pibube organifeerimijel abt annub.
sJJ?ööbunub 1927=28. aastal lange*
meibi naiSringibe töö ja tegewus. (šriti
oli jeba märgata naiSpoliitriugiS, fuS oja=
loõtjate arm mäljeneS. $öljjujefS oli fee
asjaolu, et fügtfel töö Ijitja äigas ja püs
raft rtugtjuhataja, J)aigufe pciraft, mitte
alati forralifult ei ilmunub ja töö toara
feloabel lõppe*.
Sänatou aasta õn afi paranenttb.
^Poliitrittg töötab forralifult jt 9)?ooSbergi
juljatujel. 3ääb ainult footoiöa, et nais=
jeltfilijeb ife roljfem forba peaffib ja fõif
õigel ajal foffu tulefjib, feft jl Loosberg
õn alati täpjelt foljal.

ÜljefS äparbujefS mele tänatouaaStajeS

töös õn jee, et §armaja naiSorganijaator,
feS tööga toaga furjis oli, pün ära jõitma.
Stfteit tuleb nülib fiireS forra* uut
ttmltba.
fioobame, et fommunijtlije ülifooli
juures ajuto naistöö jibe fejfbiiroo meile
jetleS IjäbaS abifS õn ja aitab uut toaSs
tatoat naiSorgattijaatori leiba.
5£öö teistes ringibeS j. t. näputöö ja
juurbelõifuje ringis õiete fa rafpilolbato,
fui jeltjilijeb ije forralifumalt fooS fäifjis
toob, ijeäraniS fäjitööringiS, fuS töö toaga
fjutoitato ja juhataja toaga aSjalif õn.
Slinult järjefinbla ja forralifu ojatoõt*
mijega juubame mibagi õppiba ja oma
õpetöö toiljafujt tõsta.
T|. . ^

Kirtab toimetutele
I.
Mib jeltjilijeb!
@aiu teie poolt jaabetub teflimiste
toaStutoõtmijc raamatu fätte. ©aatjin eji=
mejeb tellimijeb juba teele. ÜJfteie ajuns
bujeS õn ta eSmaforbue fülaline. ©titt
töötab naiSring. 9?aiSbelegaabib õn tööjt
l)utoitatub ja oSfatoab pinnata oma jõubu
ja toõimeib. Olgugi, et ujuljultuStuS õn
laiutanb ettb ajuubujeS fuib jee naiste
üf)i$fomiatööb ei tafiSta. 31. betjcmbril or=
ganijeerijib naiSbelegaabib omal jõul pibu=
õljtu, mille jisjetulef Ijaiguje tõttu toilet*
jaSje jeijuforba jattunub fetpoihtle annetati.
üftaiStelegaatibe ülbine jooto õn, et ajas
firja meergubel fäjitöö ja fobuje maja=
ptbamije oja iffa ruumi leiafS. Grriti
tartoilif õn jee jcflepäraft, et praegu ülbje
eeStifeelne firjaitbuS jeüe fofjta puubub.
s$raftiliue fatfaf äratab naiSbelegaatibe
ja ülbje talunaiSteraljtoaSte julgas ^utoi
oma ajafirja wastu.
h. Partal
Sablonje ajunbuS, jJtorogorobi ringi.
Wastutaw: loimetuse-kolleegium.

II.
SugebeS „ ©Iberi teataja jt" artoamije
atoalbamijejt ^aistöölije" jiju fofjta toon
ma ntõneb töljtjamab ja ülbijemab ariua*
mijeb talunaiste poolt. XertoiSijoiu'--, faSs
toaiuSfüjimuS ja fäjitöö jufjatujeb õn äär=
mijett tartoiltfub. 3Säga jootoitato olefs
fui iga teljega mujirileljt faaja tulefs, loo=
mulifutt mõjub jee tellijate artou faSloa*
mijele.
L. o.

toimet uje poolt
järgmine ajafirja nummer ilmub 8.
märtjifs mitmefiilgjc jijuga nii tertoisljoiu
fui fa ntajapibamije füjimuStejt ja mujtris
teljega. $a ebaSpibi jaab toimetus praftis
liste fiijimuSte toalguStamije eejt roljfem
Ijoolt fanbma. (St naispäetoa nummer
jijulijelt toäärtuSlifum olefs — tulefs igal
aftiimjental naijel fäeb fülge panna ja
oma fobufüla elujt firjelbnji jaata.

Wäljaandja: „Külwaja“ (u:x). „J(iOAbean“),
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