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Kroonitud kelmid.
Kuningas ja Pääminister raha
wäljapressijateks
Wii n i st, 5. weebr. Rumeenia ühis
kondlik arvamine on ärevuses teadaandelt,
mida parlamendis teinud talupoegade saa
dik Madjärow. Wiimane tõendas, et ae
roplaanide tellimise puhul Inglismaalt on
toime pandud vormiline kelmus. Sellesse
loosse on segatud üks tähtsamatest isiku
test (kuningas ehk Bratianu). Firma Arm
strong, kellele tellimine ära anti, ei ole
senini weel ühtki aeroplaani ära annud.
Osa aeroplaanide wastuwõtmisel selgus,
et nad ei kõlba kuhugi.
Sõjaminister nõudis selle küsimuse ha
rutamist kinniste uste taga.
Kommunistidele ei anta am
nestiat.
Pari i s i st, 5. weebr. Prantsuse apel
latsioonikohtu departament lükkas tagasi

Tiirgi-Greeka konflikt.

Schanghai demilitariseerimine.
Londonist, 5. weebr. Schangai de
militariseeritakse. Sõjawõimude otsusel häWitatakse säälsed fordid.

Uöukogude Aidu Prant
susmaa Vahekorrast.

Soja hädaoht tuleb ikka lähemale. Sõjakas meeleolu nii Gree
kas kui ka Türgimaal. Jugo-Slaamia tahab meremalamisest
osa mätta.
Greeka walitsuse soja nõu
pidamine.

Türgi rahwas oskab kaitseda
oma õigusi..

Athenast, 5. weebr. Täna oli
pääministri eesistumisel tähtis kabi
neti istang, millest osa wõtsid kind
ralstaabi ülem ja teised kõrgemad
Greeka sõjawäe ametnikud. Sellele
nõupidamisele annawad Greeka lehed
sõjalise nõupidamise iseloomu. Sellel
koosolekul otsustati anda wäljamaa
äridele suuri kiireid tellimisi sõjawa
rustuse asjus.

Angoorast, 5. weebr. Türgi
pääminister esines teadaandega med
shilises Greeka walitsuse protesti pu
hul Greeka patriarki Konstantinoopolist
wäljasaatmise wastu. Fethi-bei tähen
das, et patriarki väljasaatmine näitab
ainult, et walitsus tahab likwideerida
patriarkiat. Türgimaa ei taha haa
wata kristlasi. Tema töötab Lausanne
lepingugä kokkukõlas ja segakommisjoni
otsustega kodanikkude wahetamise
asjus.
Edasi näitas Fetshi-bei, et Greeka
maa sõjalised ettevalmistused awalda
wad halba mõju Türgimaal, kes ta
hab töötada maa rahuliku ülesehituse
kallal. Kui aga Greeka siiski, Türgi
maa rahuarmastusest hoolimata, sõja
riistad tarvitusele wõtab, siis oskab
Türgi rahwas oma õigusi kaitseda.

amnestia andmise nendele, keda süüdistatakse

sõjawäelise distsipliini rikkumisele üleskut
ses. Nii jääb kohtuotsus, mis mõistab
kommunistid Cachin, Pery ja VaillandConturieri 6 kuuks wangi, jõusse.

8. aastakäik

Jugo-Zlaawia toetab Greeka
maad.
Londonist, 5. weebr. JugoSlaawia saadik Gawrilowitsh teatas
„Daily Expressi" kaastöölisele, et
Jugo-Staawia walitsus on walmis
wiibimata uuendama oma liitu Gree
kamaaga.

P a r i i si st, 5. weebr. Kommendeerides
„Petit-Parisienne" sõnumisaatja usutlemist
sm. Rõkowi juures, seletab „Matin", et
Prantsusmaa tahab sõbraliselt läbiräüki
misi pidada S. N. W. Liiduga.
Edasi teatab agentuur, et kui Nõuko
gude Liit nagu sünnis wõlgade asjus
Prantsusmaaga läbirääkimisi peab, siis on
ka Prantsusmaa walmis koostöötamiseks
Wenemaa tööstuse ülesehitusel.
„Kui naftal on suur tähtsus Prantsus
tyaa jaoks, siis on ka Prantsusmaal suur
tähtsus Nõukogude Liidu jaoks. Prantsus
maad eemale tõugata, tähendab teda tõu
gata Inglismaa liitu, tõugata teda AngloSaksi-Ladina bloki loomisele, millel on
võimsad sõjalised jõud mannermaal.
Nüüd, kuna läbirääkimised, mis laiadele
hulkadele määratud, lõppenud, on tarwis
tõsiselt arutama hakata wõlgade küsimust".
Sm. Ro>> wäljasaatminc Prant
susmaalt.
Pariisist, 5. weebr. India kõmmu
nistliku partei juht Roy saadeti Pariisist
wälja ilma põhjuste näitamata. Prant
suse kommunistliku partei häälekandja „Hu
manite" pöörab töörahwa tähelpanu selle
sügawa tähenduse pääle, et Prantsuse ka
pitalism saadab wälja Roy, kelle ainuke
süü selles seisab, et ta südilt wõitleb Jng
lise imperialismi wastu.

Võitlus imperialistide
wastu Zdas.
Lordid ei wali abinõusid.
Angoorast, 5. weebr. Türgi le
hed teatawad, et inglased arreteerisid
kahte türklast Mossulis, kes olid segakom
misjoni liikmed. Et inglased Angoora wa
litsusele wõimatuks tegid Türgi saatkon
naga kontakti pidada, siis wõttis Türgi
walitsus energilist wastuwäljaasteid tar
witusele. Inglased kulutawad määratuid
summasid selleks, et elanikke oma poole
wõita. Nemad ei wali selleks abinõusid:
pilluwad aeroplaanidelt ähwardawaid
kirju laiali, korraldavad bankeete iseseis
watele scheikidele, panewad neile ette alla
kirjutada protokollile Mossuli ja Türgi
maa ühenduse wastu. Scheikid panewad
sellele energiliselt wastu, suuremal osal
juhtumistel arreteeritakse ja veetakse kole
das korras peetawatesse wangimajadesse.
Rahutused Cgüptuses
Lond o n i st, 5. weebruar. Reuteri
agentuur teatab, et ühenduses rahutustega
Mehollakebires on arreteeritud 36 inimest,
pääle selle weel parlamendi kandidaadid
rahvuslikust organisatsioonist „Waft",
keda loetakse wastulawaks rahutuste eest,
milles said haawata 30 politseiametnikku
ja mitu kodanikku.
Ci kuula enam sõna.
Lond o n i st, 5. weebr. Reuteri
agentuurile teatatakse Delhist, et India
seadustandew kogu wõttis 48 häälega 45
hääle wastu resolutsiooni wastu, mis
nõuab erakorralise seaduse muutmist sõna
kuulmisest, mida pandi maksma Belgaalias
erilise akti läbi.
Riilg lirimaal.
Lond o n i st, 5. weebr. Lääne-Jiris
walitsewat näljahäda teeb weel terawamaks
kütteainete puudus, kuna turwas soos ala
liste wihmasadude tõttu ära mädaneb. Sa
mal põhjustel laguneb lammaste seas taud
laiali ja sajad karjapidajad on juba pank
rotti jäänud. Käesolewat aastat peetakse
liris kõige õnnetumaks näljahädast saadik
1847 aastal.

Maroko iseseiswuse eest.
Prantsuse kommunistid protesteeriwad Marolko olkupeerimise

„Korea" ülestõstmine.
Tallinnast, 5. weebr. Miiniristleja
„Korea, mis kuulus Wenemaa sõjalaevastiku hulka ja lasti 1916 a. põhja, on
mere põhjast üles tõstetud ja toodud
Sadama tehasesse lõhkumiseks.

wastu. Kodanlus süüdistab kommuniste riigi äraandmises.
Pariisist, 5. weebr. Kommunistlik
saadik Dorriot esines saadikutekojas mõjuwa
kõnega, kus protesteeris Marokko okkupee
rimise wastu. Dorriot tõendas, et Marokko
okkupatsioon on kokkuleppe järeldus Inglis
maaga, kes selle eest sai omale tegevuse
vabaduse Egüptusis. Dorriot tõendas, et
Marokko on pankade käes, eriti Pariisi ja
Hollan:i pankade käes.
Algades 1907 aastast raiskas Prantsus
maa Marokko pääle 4 miljardi franki ja
kaotas 12.000 inimest. Dorriot awaldas
terve rea kaebtusi araablaste poolt, keda
kurnatakse ja rööwitakse kolonisaatorite ja
tööstuse kompaniide poolt.

..Prantsuse proletariaat," ütles Dorriot,
„loobub oma Marokko wendade kurnami
sest. Tema nõuab neile iseseisvuse andmist
ja Marokko lõpulikku evakueerimist." Maa
tamata metsikute wahelehüüete pääle parem

poolsete poolt, tõendab Dorriot, et kom
partei tegutses õieti, saates telegrammi Ma-

rokko ülesastujale juhile Abdel-Kerimile.
ütles ta, „on tingimata
solidaarsed Abdel-Kerimiga, kes wõitleb oma
maa iseseisvuse eest."

Ameerika inshneri on töötanud pneumaatilise

Dorriot lõpetab oma kõne üleskutsega
vennastumisele araablaste wahel üheltpoolt
ja Prantsuse ning Hispaania soldatite wahel
teiseltpoolt. Tema teatab, et kommunistide
vahelesegamine ei meeldi muidugi kapita
listidele, kuid Prantsuse töölised ja talupojad
ja Marokko pärismaalased tcrwitawad meele
hääga nende huvisid kaitsjaid kommuniste.

posti sisseseadmise kawa kallal Euroopa ja
Ameerika wahel. Selle sisseseade torud
läheks telegrasikabeliga kõrwuti. Ohu
pumba jõud oleks mitutuhat korda suurem
kui 38 tollilise suurtüki gaasi plahvatuse
jõud. Padrun ühes postiga läheks üle
ookeani 5—6 tunni jooksul.

Kodanluse ajakirjanduse protestide hulgas,

kes wihased on ..kommunisti meeletu kõne
puhul, kes provotseerib wäejooksiklust", on
eriti märkimise väärt „Echo de Paris"
wastuwäited, kes seletab, et Dorriot' kõne
annab valitsusele võimalust hinnata oma
kokkuleppe poliitika tagajärgi S. N. W
Liiduga, kes kohe pääle tunnistamist kaasa
aitab wäljaastumistele, mis haavavad
Prantsusmaad.

Piilt lvmistmill Innpi polt

Vene-Zaapani kottulepe toob rahu togu ilmale.
jaapanlased on lepinguga rahul.
Toki ost, 5. weebr. Täna oli „Jmpe
riali" wõõrastemajas suur pidusöök, mida
organiseeris Wene-Jaapani assotsiatsioon
Wene-Jaapani lepingu allakirjutamise pu
hul.
Esimeheks olew vikont Goto pidas kõne,
milles allakriipsutus, et Wene-Jaapani
kokkulepe toob rahukogu maailmale: Rah-

Pneumaatiline post Ameerika
ja Euroopa wahel.
New-B o r g i st, 5. weebr. Mitu

wuswahelised sündmused lükkawad Jaapani
ja Wenemaa sõbralikule koostöötamisele,
ütles vikont Goto.
Selle järele esines vikont Suukai, „Ko
kurnini" klubi juht, kes ülistas Goto te
gewust Joffe Jaapanis oleku ajal. Lõpuks
awaldas Juukai suurt rahuldust WeneJaapani kokkuleppe allakirjutamise puhul.

Juutide vastane meeleavaldus
Jassis.
Miinist, 5. weebr. Jassis (Rumeenias)
olid suured üliõpilaste rahutused. Üliõpi
lased panid toime juutide wastase meele
awalduse. Politseile astuti kiwide ja keppi
tega wastu. Sõjawägedel läks korda meele
awaldajaid laiali ajada. Pandi palju kinni
wõtmisi toime.
Lumetuisk Inglismaal.
Londonist, 5 weebr. Kestab edasi
ennenägemata tugcw lumetuisk piksega.
Provintsis on palju maju ümber lükatud.
Kino raadio landn.
New-Borgist, 5. weebr. Jnshener
Jackins leidis üles võimaluse anda kino
pilte raadio teel edasi. See annab või
maluse waadata omas kodus kino pilte,
nagu nüüd kuulatakse kodus raadio kontserte.

„Wähendawad süjajüudusid".
Wiinist, 5. weebr. Parlamendi kom
misjon otsustas nõuda alalise sõjawäetee
nistuse maksmapanemist ja palgalise sõja
wäe ärakaotamist.
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Kindlnstame linna ja mamahe

poolest talupoegadele kättesaadavad oleksid.

Neid ülesandeid peawad linnatöölised
teostama kahel tee: 1) tõsta tööwiljakust
wiimase Võimaluseni, mille kaudu töös
mse saaduste hindasid weel rohkem alan
dada on Võimalik ja 2) kõwendada koo
peratsiooni, seda kaubanduslikku aparaati,
mis otsekoheseks wahemeheks peab olema
töölise ja talupoja wahel, peab esimesele
odawa hinnaga muretsema igapäewaseks
eluks tarwisminewaid põllumajanduslikke
saadusi ja teisele majapidamiseks tarwis
minewaid tööstuse saadusi. Neid ülesan
detd teostades paneb tööline kindla ma
jandusliku aluse sideme kõwendamises linna
ja maa wahel. K. T.

Maakera surm.
KaS hukkume mete sabaga tähega
kokkupuutumisel?
Ulemalpool tõime näituse, kuidas kaks
ilmakeha põrkasid, mille tõttu palawus neil
>õusiS mitme tuhande kraadini, ja nad sel
tcs palamuses otsa said. Kuid on meel
teistsuguseid Võimalusi hukkasaamiseks.

Näiteks sabaga tähed?
Sabaga täbe gaasitaoline „saba", kui
läbrmõõta. 1.500.000 kilomeetrit, läheb
maakera öhupiirkonnast läbi 61/2 tunniga.
Tulekahju laotuks sarnasel korral kiiresti
meie planeedil, õhk lööks keema nagu pee
ker, rnts täidetud punshiga. Temperatuur
tõuseks miljonitesse kraadidesse. Õhus st
salduw hapnik oleks tule tekitajaks. Mere
kest hoovaks wälja weftntk. Milliseid mü
ristamist wötme sel puhul ette kujutada!
Maakera oleks ümbritsetud sabaga tähe
"sabast" ja keerleks selles hirmsas gaasi
rüüs. Maa õbujaänusid muutuks lnigla
tulekahjuks, ookeanid keeksid, täites õhku
rneegaasiga. taewast sajaks keewa vihma,
,galpovl välguks üike, tulepilwed wönlek
j b veega, müristamine muutuks maruli
seks bulumt-eks ja kerakujulised wälgud
tööffid maakerast Lahti uun ilmakehasid.
Sel juhusel hukkuks inimkond tules ja
meie planeedi põlemine oleks suurepäraseks
etenduseks Marsi ja Weenuse täbeteadlas
iele

Nõukogude maalt.

Leedu piinakambritest.

lise sideme majandnslikkn alnst.
Et tööstuse saaduseid talupoegadele küt
tesaadawaks teha, et kindlustada talupoegi
tarwilise inwentaanga ja esimese tähtsuse
tarbeainetega, alandas meie tööstus wii
masel ajal õige tuntavalt oma hindasid.
Seda hindade alandamist tööstuse poolt
ei saanud aga talupojad täieliselt tunda.
Kaubanduse aparaat lisas liiga kõrged hin
nad müüdawatele kaupadele juure, mille
tagajärjel hinnad talupoegadele ikkagi kõr
ged olid ja talupoeg paljude asjade mu
retsimisest loobuma pidi, mida ta! küll
hädasti tarwis oli, kuid mille hinnad üle
ta ostujõu käisid.
See wäikesel wiisil müügi hindade ker
kimine wli sellest, et järjest arenev põllu
majandus ikka suuremaid nõudmisi linna
tööstuse saaduste järele avaldas. Maata
mata, et meie tööstus järjest edenes, ei
suutnud ta aga siiski turunõudeid täieli
selt rahuldada.
Selle tõendusena saame meie maalt roh
kesti sõnumeid. On juhtumisi, kus küla
sepp mõne puuda raua järele mituküm
mend wersta kubermangu linna peab sõit
ma, sest lähemalt kusagilt rauda ei saa.
Mis sarnase weo juures raud maksma
läheb, on arusaadaw. Selle tagajärjel ei
saa sepp linna rauda tarvitada, waid ot
sib koha pääl wanu rauatükke üles, mille
kasutamine temalt 4—5 korda rohkem töö
jõudu nõuab ja muidugi parandatama asja
sedavõrd kallimaks ajab. Ja selle tõttu
käib talupojal ka vana põllutööriista pa
rändamine üle jõu, kõnelemata juba uue
ostmisest. Ja kahjuks peame ütlema, et see
mitte ainult raua kohta ei käi, waid ena
masti kõikide linna tööstuse saaduste kohta.
Nüüd, kus meie tähtsamaks ülesandeks
on „silmad küla poole", kus meie hulga
liselt asunud sideme kõwendamisele linna
ja maa wcchel, peab meil üheks tähtsamaks
ülesandeks olema ülaltähendatud puuduste
kõrwaldamine. Meie peame abinõud tar
witulele Võtma, et talupoeg tõepoolest te
male tarwisminewaid linna tööstuse saa
duši saaks ja et need saadused ka hinna
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Kodanluse uueaja inlwisitsioon. Walgc terrori metstkused.
Moskva „Prawda" trükkis ära kirja
Leedumaalt nende koleduste üle, mis va
litsevad Leedu piinakambrites.
Pääle Tallinna tööliste ülestõusmist lõi
Leedus valitsev kulakuline-usuwendade kild
kond hädakisa enese saatuse eest. Millegi
põhjal otsustasid Leedu valitsusvõimud, et
ülestõusmine peab puhkema öösel vastu
uut aastat.
Kownosse koondati politseisalgad, kõigis
riiklistes asutustes pandi üles kuulipildujad
ja korraldati sõjalised tagawarad. Läbi
Viidi enam kui kakssada läbiotsimist, kuid
midagi ei ole leitud. Wiimase kahe kuu
jooksul on üle Leedu läbiwiidud massilised
läbiotsimised ja on arreteeritud sajad töö
lised ja talupojad. Ei ole enam neid
kuhugile mahutada. Vangimajades ei ole
ruumi. Et Leedu kaitsepolitsei piinab
arreteerituid mitte inimliku! kombel, ei wõi
meid imestama panna, sest meie teame mis
on Valge terror. Mingisuguseid andmeid
tööliste ja talupoegade massede arreteeri
miseks Leedu kaitsepolitseil ei ole. Aga kui
ei ole andmeid, arutab jesuiitne mõte, kes
Valitseb Leedu riigiaparaati, siis on sar
nafetd tarwis otsida. Algawad katsed.
Katsealuseid, kes midagi ei aima, sunni
takse kätte Võtma kahte metallist pulka ja
samal ajal kinnitaks? need elektri ketiga.
Ohwrite käed tõmbawad raudpulkade ümber
krampidesse ega saa eneste käsi Vabastada.

Algab kuradilik mäng. Ülekuulatawale pan
nakse ette küsimusi ja kui tema ei anna
tarvilikku Vastust, suurendatakse elektri
woolu.

Kui keskaja inkvisiitorid (piinajad) rebi
sid eneste ohvrite wälistpidist keha, siis tä
nased timukad lasevad oma tulised tangid,
elektriwolu näol, inimese kehasse, rebivad
südant, vigastavad pääaju, venitavad ja
rebivad laiali musklid.
On teada mitmed sarnased juhtumised
kus nende katsete tagajärjel hulluksmine
mifi ette tuleb. Elektrivool ajab paiste
kõik musklid, toob esile krambid kõigis keha
musklites, ta teeb keha niiwõrd kangeks,
et katsealused pääle proovimisi ci saa oma
keha sirgeks ajada. Nõnda nagu keskajal
„nõiad" tunnistasid eneste läbikäimist ku
raditega, nii ka annavad Leedu Vangikoda
des vaevlejad ohvrid uskumata tunnistust.
Katsetoa kõrval istub prokuröör ja ohver,
kcs andis tarvisminevat tunnistust, viiakse
tema juure, et see annaks „wabatahtlikult'
kordaks oma tunnistust ja kirjutaks
alla ülekuulamise protokollile. Need ohv
rid aga, kes seda ei anna, waatamata pii
namiste pääle, viiakse igapäev uuesti üle
kuulamisele, elektrivoolu alla.
Nõuda kannatavad nädalate kaupa rida
töölisi ja talupoegi Schawelski ja Wilko
wischki piinakambrites. Wiimasel ajal on
tarvitusele võetud uus piinamise abinõu.
Ohvrid wõetakse riidest lahti ja tehakse
neile kõhu „massaashi". See „massaash"
seisab selles, et toorete, häkililiste ja tuge
vate pressimistega surutakse kaua aega
ohvri kõhu pääle, mis väljakannatamatu
valu esile kutsub terves kehas. Jälgi aga
järele ei jää.

kodanluse maalt.
Walge terror Jugo-Zlaawias.
Miinist, 5. weebr. Jugo-Slaawias
(endine Serbia) algawad 8. weebr. par
lamendi walimised. Ühenduses sellega kas
wab üle maa walge terror. Tööliste ja
talupoegade massilised arreteerimised, keda
kahtlustatakse kommunistliku partei ja Ra
ditshi tööliste partei poolehoius, ei wä
hene. ''
Walilsus teatas ametlikult, et kui wali
mised ei anna tarwilikke tagajärge (s. o.
kui waatamata walge terrori päälc parla
menti et pääse Valitsusele meeldiw ena
mus) siis läheb seisukord Jugo-Slaawias
weel terawamaks. Nõutakse palju uusi elusid
selleks, et maal rahu jalul hoida. Jseära
uis kriipsutas Jugo-Slaawia pääminister
Paschitsh alla, et mingisugust Vabadust
meie üksikutele maakondadele ei anna.
Sala- ja kaitsepolitsei toetawad fascist
likke rööwsalke, kes peksawad ja surmawad

kommunistisid ja Raditshi talupoegade par
tei aktiiwseid tegelasi. Jugo-Slaawia wa
litsus wiib läbi walimise hoogtöö loosungi
all: „Wõitlus enamlusega".
Posti touwetttfioon Perftaga.
Tehe ränist, 5. weebr. Persia par
lament kinnitas posti konwentsiooni S. N.
W. Liidu ja Persia tvahel.
Missugune wöib tutewitu s«da
olla.
Pari i si st, 5. weebr. Prantsuse par
lamendi saadik Tettenges teatas, et temal
läks korda teada saada, et Saksamaal on
üles leitud sarnane keemiline abinõu, mis
wöib mõne tunni jooksul häwitada terwed
linnad ja strateegilised punktid.
Prantsuse sõjaminister teatas selle kohta,
et ta sellest midagi ei tea, kuid ta wõtab
abinõud tarvitusele, et teada saada sellest
hädaohtlikust abinõust.

Sabatähe süsinikhapendi segumine maa
kera õhuga, ka siis, kui see sünniks mitte
lähedase kokkupuutumise tagajärjel, tooks
kaasa üldise were mürgitamise.
Ka sel korral, nagu eelmistelgi juhtu
mistel, oleks hukkumine paratamatu ning

weel lõpulikult kindlaks tehmd. Sellepä
rasi wöib ka olla, et mõni neist, wkkupuu
tudes mcaga, neelab endasse hapniku ase
mel lämmastiku ja suurettdad sellega maa
kera elanikkude kopsude, südame ja aju te

kiire.

Sarnasel korral tunneksid tõik inimesed
täielist rahuldust. Kõik oleksid õnnelikud
ja kõiki maldaks imeline elurõõm. Ei oleks
enam turje, kadedaid, rahulolematuid. Elu
tunduks paradiisina. Sarnane suur rahul
dustunne areneks edasi päädpööritmvaks
rõõmuks ja kõik inimesed muutuksid sõbra
tikkudeks, lobisewatcks ning hakkaksid laul
nia ja hõiskama. Siis, nagu äravõitmatu
tõuke läbi, ühineksid töil mehed ja naned
tantsuks. Ärritus muutuks üldiseks joo
wasmsets, rõõm sonimiseks, selle järele,
kuidas wälteneb õhus lämmastik. 'See sün
niks niikaua, kui kogu inimkond muutuks
hullumeelsete hulgaks ja kõik orgaanilised
tnded põleksid ära hapniku külluses.
Meie maakera hukkuks siis hullumeek

Hapniku wähenemine surmaks kiiresti
kõik olewused, kes endasse surmaroowat
õhku neelawad. Sarnane juhtumine oli
Indias 1857 a.
146 wangi oli sõja ajal paigutatud
saali, kus õhtu wõts uuendada ainult wäi
keste aknakeste läbi, mis avanesid rõdule.
Lämmams maldas kiirest, wangisid, kes
tundsid kirjeldamatut janu ja kattusid üleni
higiga. Tuule sünnitamiseks hakkasid wan
gid lehvitama riietega, siis, olles pool
alasti, heitsid nad end kiiresti põlwili pö
randale ning tõusid jälle üles, hoides käsi
kõrgel. Kuid peagi nõrkesid paljud ning
langesid maha, et enam iialgi tõusta. Ei
möödunud nelja tundigi, kui kõik wangid
vaevlesid hirmsas surmaeelses piinas. Kui
mõne tunni pärast uksed avalt, olid elus
weel ainult 23 inimest ja needki mõistuse
kaotanud.

Sadagatühe õhkkond neelaks, tuues en
daga kaasa wõrdlennsi trniikesel määral sü
simkhapendit, maa hapniku. Sellega kat
keks inimestes were ringvool ja mõne tun
niga häwinetsid kõik elawad oicwused. Nn
sünniks üldine häwinemine lömmatuse la
gajäcjel.

Sabagaiähtede keemiline koo-seis ei ole

gewust.

suses.

KaS wcrib maakera hukkuda wee
uputuse läbi^
RahwaSte muinasjutud räägivad wee
uputustest, mis Lõik elawa looduse hävi
tanud. Kui sarnased uputused on kunagi
olnud, siis olid need ainult teatud
maakohtades, näituseks Wahcmcre lõuna
ida LallaStcl. Sarnane Veeuputus cm
korra ka muistsel aial häwitanud Atlau
diida, kus ookelnu lained uputasid oma

Baku tulekahju likwideeritud.
Bakust teatatakse, et tulekahju, trns tektts
purtskaewu fontäänist nr. 52 kuuendas BlbiEiaati tööharus, kustutati täna kell 7,30
min. auru ja vee abil.
Maksu kergendufed waestele.
Kommisjoni ringsõidul Wolönias andis
Ukraina kesktäidesaatva komitee esimees
sm. Pelrowski näpunäiteid suhkrumaksu ker
gendamiscks vaesematele. Eraldatud on eri
line tagavara abiandmiseks vaeste maja
pidamistele ja mak u vähendamist üksikutele
talupoegadele.

Wili ja juurewili LeningradileRahanduse osakonna wolinik ja riigipank
assigneerisid 1 miljon rubla terawilja ost
miseks ja 230.000 rubla juurewilja tarbeks.
Pöhja-Laäne ringkonna rahanduse osakonna
Volinik Võttis aktiivselt osa terawilja ja
juurewilja ostmisest Leningradile.
Hinnata sõit loomaarstidele
Loomaarstidele-ülewaatajatele, kes kutsu
tud raudteejaamade poolt raudteel wedawate
loomade ja toore loomatoitude järelwaata
misete antakse keskkoha otsuse põhjal kogu
1925 a. jooksul vabr sõit jaamast, kus
elab ning kuhu järelwaatustele sõidab. Do
kumendiks hinnata sõiduks edast ja tagasi
on jaamaülema tctcfomline kutse.
Pliiatsitööstuse suurendamine.
Et turul märgata on suurt pliiatsite
puudust, otsustas Mospoligraas oma
pliiatfitööstust suurendada. 10.000 grossi
asemel kuus walmistab tema nüüd 100.000
grosfi.
Kurortides alandatakse hinda.
Kurortide pääwalitfus alandas kurorti
des woodite (kohtade) hinda 158 rubla
päält 120—130 rubla kuus.
Wõetakse rida abinõusid tarwitusete,
et kuroriides arstimist odavamaks teha
töörahwale, erilist tähclpanu pööratakse
lisakulude Vähendamise ja suurema arwu
haigete wastuwõtmise ja läbilaskmise wõi
maluse pääle. Selleks otstarbeks tunnista,
takse tarviliseks riigi eelarvesse wõtta
abirahadeks 500 tuhat rubla ja pankadest
laenusid anda tuhat rubla 0 kuu
pääle.

17 miljoni rubla tööliSie majade
Piiale.
Jwcmowo - Wosnessenski kubermangu
majandusorgaanid töötasid wälja tööliste
majade ehitamise plaani eelseisvaks hoo
ajaks. Nende tööde üldine summa oleks
17 miljoni rubla, millest smnmaü annab
kiutöösmje trust 11 miljoni rubla Suur
osa sellest summast läheb elumajade ehi
tuseks töölistele. Päälc tööltste eluma
jade ehitatakse weel koolid, klubid ja rin
nalaStc sõimed.
alla rahwarikkad tasandikud ja suured
linnad.
Teadusliku teooria järele wöib üldme
Veeuputus meie maakera tabada ainult
järgmistel tingimustel i
Mannermaad alaneksid merepinnaga
Võrreldes. WLHmad, lumesajud, tuuled,
tormid \a maawänsemiscd ühineksid, ci
lõhkuda mägesid tolmuks. Köit jõed ja
veevoolud wiiksid maakera pihunenud
osad ootemn, mille piud tõuseks. Külge
tõinbejõud püüaks köite tasandada.
Sarnane on nähtavasti prxtegu olukord
Marsil. '
Kõik jõgede süsteemid tamtawad iga
aasta 230.000 kantmeetrit mett meredesse.
Selles mees sisaldab umbes lo kantkilo
meetrit maakera lülicft lahtiuhutud ollust.
Kogu lunamaa ott kokku 145 unljoni ruut»
lilomcetrit suur ja ulatab keskmiselt 700
meetrit üle merepinna.
Pääle jõgede tnet lõhub maakera meel
merede lainetu?, uhtudes 2—3 meetrit
tallast ühe aastasaja jooksul. Kuulsa gco
loogi De Lcmpatan'i wälmanvamistc järele,
tur tegutseksid ülalnimetatud jõud, hukkut
''!? mannermaad nelja miljoni aasta
parast ja inimkond leiaks surina vees.
ülalkirjeldatud üldise uputuse mt
wõimalik veel osallied mannermaade upu
tused.

K<is ootab elanikke jääs kü!
mamine ?
Maailma lõppu wöib kõige tõenäolise
malt ettelujuiada knlmamsies.

Laupaevai, 7. veebruari! 1925 a. Nr. 31
S. U. W. Liidu uued

Eestlased S. N. W. Liidus,

rikkused.
Määratud rauamulla lademed
Kurski kubermangus.
Kurski kubermangust hiljuti tagasi tul
nud Kurski magneet-anomaali uurimise
kommisjoni juhatuse liige ia pääinsener
A. J Himmelsarb seletas säälsete tööde
kohta järgmist:
Sem on pvutimise tööd tehtud rohkem
üksikasjaliselt Stshigri raioonis li1/* kilo
meetri ulatuses ja on leitud kihtidetaolisi
lademeid, millede suurus 226% meetrit,
milles sisaldub 30 kuni 40 % rauda.
Staro-Oskolski raioonis, mis ou Stshigrist
90 kilomeetrit eemal, on wiimastel näda
lale! ka rauamulda leitud.
Saälse rauamulla analüüs andis weel
paremaid tagajärgi kui Stshigri oma, kus
juures see rauamuld on wäga sarnane
Kriworoshski rauamulla parematele sorti
dele. Kõik oletused annawad loota, et siin
rikkalikud kõrgeväärtuslikud rauamulla la
demed peituwad.

Üldse on siin puuritud umbes 6 tuhat
meetrit puurauke, kusjuures kõige sügawam
auk ou 690 meetrit.
Raua tagawarad, juba ettevõetud uuri
miste piirkonnas, kui meie rauamullas
keskmiselt 35 % rauda anoame, 500 meetri
sügawuselt puurides, teemad Stshigri
raioonis wälja 70,3 miljardi puuda. Kuid
selle juures tuleb meeles pidada, et sarna
-I>td magneetilisi nähtusi ou tähele pandud
weel lõuna ja Põhja pool 40—45 korda
suuremas ulatuses, kui uurimise all olew
Stshigri raioon. Nii on täieline põhjus
oletada, et raua tagawarad Kurski kuber
mangus on määratud
Olewa eelnõu järele, mida seadsid kokku
ruttavad eriteadlased prof. A. M. Terpi
gorewi juhatusel, wõib neid kihtisid tululi
selt eksploateenda sellesse suuremat kapi
raali mahutades. Ja siin saadaw muld
wõib oma hinna poolest täiesti wõistelda
Kriworoshskr ja teiste walmistustega.
Mina arwan, et meie peaaegu, kõige
oma optimismi juures ei suuda weel täielt
hiunata Kurski rauamulla määratut täht
sasi S. N. W. Liidu majanduslikus elus
tulevikus. Mina ei kahkle, et meie maa
soodsatel edenemise tingimustel muudab
Kurski raua muld täielt Kesk-Wenemaa
majandusliku elu ehitust, muutes seda osa
suuremaks metalltõõstuse keskkohaks maa
ilmas.
Kuuwarjutus.
8. veebruari l kclla 10 kuni 12 7* õhtul,
km ilm selge, on näha Leningradis kuu
varjutust. Kuu kaetakse krunt 3A- Maa
delda wõib astronoomilisi sündmusi obser.
tvawHriumides: Maailmateaduse ühisuses,
Torgowaja 85 (maks 20 kop.), Nekrassowi
nim. Haridusmajas, Tambowski 03 (maks
10 kop ).
Maakera piud, mis iga aastasajaga ikka
enam !« enam tasandub, kaotab ühes sel
lega oma mee tagawarad. Kuid weü on
•iuline 01a elu alalhoidmiseks ja kõige
tähtsam klimaatiline tegur. 200 molekuli
lämmastiku ja hapniku paale tuleb üks
molekul Mett, kuid see ainukene molekul
omab 80 korda suurema jõu päikese soo
jUse alalhoidmiseks kui 200 nimetatud
molekuli.

Werauru molekulile mähetiemise järele,
w-aatamaia hapnikusi, muutub !meie maa
kera jäiseks kõrbeks. Lõunamaad kaotawad
omr soojuse, mis neile elu wõimaldab ja
nende maade kliima muutub sarnaseks, kui
'edu on praegu igamese lumega kaetud
maakera nabade ümbruskond. Lihava tai
mestttu. lillede, puuwiljade, wiinamarjadc
la kõrsmlljade asemele, kihama elu, kohise
mate koskede, jõgede ja järvede asemele
tekib meie maakera! jäine kõrbe. Taeva
ruumi temperatuur on 273° alla nulli.
Sarnaseks muutub ka temperatuur meie
maakeral veeauru häwiuemise tagajärjel.
Sarnane on kahtlemata kord maakew
lõpp. »ee ou meel sellepärast tõenäoline,'et
ühes veeauru wäheuemisega kahaneb ka
hapuiku ja lämmastibt hulk maakera õhk
kõnnus. Hapnik läheb tähelpanematalt kõi
gisse hapenditesse, mis fünmwad alatasa
maapinnaks lämmastik kaob taimedesse ja
maasse ning ei muutu kõik uuesti gaasi
sarnaseks õhuosaks. Atmosiäär tungib jär
lelindlatc ookeanidesse ja maapinna
musse ning wäheneb aastasadade jooki ul.
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haridustöö Eesti asundustes.
Haridustööliste konwerents.
Opaarino teise astme kooli juures veeti
ära raiooni haridustööliste konwerents.
Konwerentsist wõtsid osa umbes 30 hari
dustegelast, kellest suurem osa kooliõpeta
jad. Pääle nende olid koosolekul raamatu
kogude ja lugemistubade juhatajad.
Kooliõpetajate täiendamise küsimust-ha
rutades tõusis päewakorrale kindla töö
plaani tarwilikkus, kuna töö muidu soowi
tawaid tagajärgi ei annud Otsustati edas
pidiseks töötamiseks seadida kokku järjekin
del tööplaan, kuna täiendamisetöö üldine
juhatus koonduks raiooni kooli teise astme
kooli juhatuse kätte.
Aruanded töö kohta kohtadelt näitasid,
et mõnedki haridustegelased pole hari
dustegewuse põllul osanud ajada tarwi
lift liini.

Nii mõnedelgi kordadel on ühest wõi
teisest ülesandest me mindud süwenema
tult, pääliskaudselt, wormaalselt.
Konwerentsil wiibija koolide inspektor'
toonitades seda küsimust, kriipsutas alla,
et haridustegelane peab olema tööga ees
märgiks teistele, nende õhutajaks ettewõ
tetete ja hariduse tegelane ei tohi kunagi
jääda ainult külmaks päältwatajaks.
Praegune haridustegelaste palgamäär
on wõrdlemisi rahuloldaw.
Tulewikus soowikfime loota, et ükski
asunduste haridustegelastest ei jääks wõõ
rats ümbruskonnale ja elule, ei jääks nagu
wõõrasteks Jeruusalemmas, kes ei tea,
mis siin neil päewil sünnib (tarwila
des sm. Pöögelmanni sõnu).
Walge.

Raamatukogu eestikeelne osakond tarwitab
täiendust.
Ehk saab hariduskommissariaadi Eesti sektsioon aidataWaene sellevastu on eestikeelne osakond.
Opaarino raiooni raamatutogu töötab
Mitme wiimase aasta jooksul on juure
praegu kahe töölisega, kelledest üks eestlane,
tulnud wäga wähe.
teine wenelane.
Puuduwad uuemad eestikeelse kirjanduse
Uue juhataja tööleasumisega paranes
tooded.
raamatukogu seisukord märksa. Korda sea
Kohalistel organisatsioonidel puuduwad
tud raamatukogu omandas koguni teise
sellekohased summad kirjanduse muretsemiseks.
wälimuse.
Ehk wöiks siin haridusekommissariaadi
Raamatukogu juures töötawad ringid:
poliitiline, põllumajanduslik, usuwastane Eesti sektsioon kuidagi appi tulla.
Koolid said siin teatama arwu emakeel
ja teised.
Venekeelsete raamatute kogu on kaunis set koolikirjandust, eks tule mõtelda ka
rikkalik, kuna uusi saadetust uuema kirjan raamatukogude ja lugemistubade pääle?
K. W a 1 g e.
dusega aegajalt juure tuleb.
Haridusring, laienda oma tööd.
(Eesti asundus Abdresäk, Baschkiirias).
Meie noor haridusring „Wabadus" on omasepitsetud satüüriliste „ tõmbe" salmi
wäga energiliselt ja hoolsalt tööle asunud, kutega.
aga kahjuks liiga ühekülgselt, õigemini
Kiiduwääriliselt läbiwiidud näitemängud
ütelda töötab meil harringi draama sekt andsid noortele meel enam julgust ja hooga
sioon ainult (ehk küll wiimane weel moo ka edaspidisele tegewusele lawastusie alal.
dustamata on). Kohe pääle ringi asuta
See kõik on wäga ilus ja kiiduväärt
mist pandi järgimööda 6., 14. ja 19. jaa
töö,
aga meie ei tohi anduda ainult ühele
rniaril 3 näitepidu toime.
(näite sektsiooni) tegewusele, nagu see
Kõik kolm näitemängu läksid kaunis praegu on, maid meid ootawad meel teised
rahuloldawalt läbi ja leidsid publikumi tööd.
poolt kiiduawaldust.
Löökülesandena oleks:, kirjanduse ja
Pääle näitemängude olid ilulugemi
põllumajanduse
(ka näite) sektsioonide moo
sed, esinesid laulukoor ja keelpillide orkes
dustamine
ja
siis
meel teiste wäiksemate
ter, wiimane on õige rahuloldaw, sest meie
ringide
asutamine.
noored peawad muusikast suurt lugu.
Ainult sarnasel wiisil wõime meie wõrta
Laulukoori ei wöi küll ülistada, aga ette
ja edasi jõuda kultuur-haridus
kanded olid rahuloldawad. Ka iluluge
likul wäerinnal.
mised (mõned) tõmbasid oma pääle iseära
„Sir i j u s
lift tähelpanu oma rewolutsiooniliste ja
Sarnaselt wähenewad aegamööda smaa
kera eluwõimalused,'et kord täiesti kustuda
kümnete miljonite aastate pärast. Ja kuigi
meie maakera pääseks surmast weeauru
wähenemise tagajärjel, siiski ootaks teda
samasugune suremine teisel teel, sest maa
kera elu on tingitud päikese kiirtest. Kuid
meie ilus ja hää päike peab kord tulemi
kus 25—30 miljoni aasta pärast kustuma,
nagu ette näewad täheteadlased. Siis
muutub maa õudseks surnuaiaks, mis waik
selt keerleb punase tähepäikese ümber.
Wnmne inimeste perekond hukkub ekwaa
tori!, mis on jääga kaetud. Hauasambaks
wõib kirjutada inimkonna miimis hauakirja:
„Siin puhtäwad kõik suured ja auahned
maademõitmised, kõrk kuulsuse loorberipär
jad, kõik teaduslikud leiud ja maise armas
ruse tõotused ning wanded". Kuid ei saa
püstitada hauasammast sinna, kus kostab
surema inimkonna viimne õhkamine.
Kustub päike ja maakera keerleb päikese
musta ketta ümber, mis samasugune musi
nagu ta isegi.
Kuid 20, 30, 100 miljoni aasta pärast
elab taevalaotus nagu praegugi ja nagu
ta elas 20, 30, 100 miljoni aastat tagasi.
Taewalaotuse tulewik on tema minewik.
Temal ei ole algust ega lõppu.
Looduses on alaliue uuestisünd. Kõik
muumb siin, tuid midagi ei kao ära.
Päikese süsteemid ja plaanedid sünnivad
uuesti ja uuesti. Elu on lõpmatu.

Kohust kooli wastu tuleb täita.
Kas ei wõiks saada uut kooliruumi?
(Kamenka asundus, Jaroslawi kub.).
Kool töötab 27 lapsega. Kooliõpetaja
katsub võimalust mööda uut „kompleks
metoodi" tarivitada, et lapsi mitte mehaa
nilisteks kuulajateks teha.
Kooliruuul on wäga wana, madal ja
ei wasta koolile. Eestikeelsed öpeabinõud
puuduwad täiesti (wenekeelsed on olemas),
nende muretsemiseks on pööratud Eesri
Kirjastuse Ühisuse poole.
Asunikud on kooli wastu leiged. Nad
peaks energilisemalt kooli tööle kaasa ai
tama, kooli hoone korda seadma, puud
ära vedama jne. Nõges.
Wötke klubi tööst energiliselt osa.
(Kämcnka asundus, Jaroslawi kub.).
Aastat kaks tagasi organiseeriti siin
kooliõpetaja eestwöttel klubi. Möödunud
klubi töö on nõrk olnud. Kuid nüüd hak
kamad asunikud klubi tähtsusest aru saama
ja töö edeneb. Töötawad laulu- ja näite
ringid, organiseerimisel on poliitring. Kaks
esimest ringi töötasid rahuloldavalt. Asu
tati ka raamatukogu, kuid raamatuid ou
mähe. Ajalehti („Edasit") käib 3 eks.,
„ Orast" I eks.
Klubi tuleviku waljawaated ou rahul
oldawad. Soowitaw oleks, et klubi liik
med klubi tööle energiliselt kaasa tunneks.
Nõges.

Piduõhtu Pihkwas
31. jaan. kanti rahwuswähemuste klubis
ette näidend „Kiwi".
Piduõhtu oli kaunis rahuloldaw. Rah
vast oli ikkagi wähepoo e. Paljud jäid
ilmumata seepääle waatamata, et lutsekir
jad kodu saadeti.
Oleks soowitaw, et sellele pidule järg
neks warsti teine. H. E.
Leningrad.
Rahwapidusid korraldama kommis
joni büroo koosolek 4. weebr- f. a
Koosolek otsustas pidude programmi
lõpulikku kokkuseadmist käesolewa kuu kestel

läbi wiia ja nutte hiljem kui selle kuu lõ
pul kohtadele kätte saata. Selleks otstar
beks kohustada alamkommisjoni omad täie
likud eeskawad juba 15 weebruariks wal
mis tegema.
Kommisjoni üldkoosolek otsustati 17.
weebr. kokku kutsuda. Päcwakorda seaii:
1) Pidude eeskawa lõpuliku kinnitamine;
2) pidustuste aja kindlaks määraunm;
3) majandus-tehnilise kommisjoni moodus
tamine ja 4) jookswad asjad.
Lõpuks otsustati büroa otsuseid ajalehes
teatada. —er.
Metoodilise kirjastuse alamkom
misjoni koosolek 4. weebr s. a
Päewakorras oli alamkommisjoni koos
seisu lõpulik moodustamine, õpekirjanduse
plaani läbiwaatamine, praktilised küsimused
ja jookswad asjad. Alamkommisjoni koos
seis kinnitati järgmiselt: juhatajaks sm.
Waino, juh. asetäitjaks sm. Wallner, sekre
tääriks sm. G. Teiter, liigeteks sm Leets
mann, Palwadre ja Leningradi kubkomi
Eesli sektsiooni esitaja ja metodistideks sm.
Schmidt ja Kure. ,
Uue õpekirjanduse plaan on nii kokku
seatud, et 1. ja 2. aastale ainult lugemis
raamat on, kuna 3. ja 4. õpeaasta jaoks
„Tööraamatukogu" ettenähtud, mis 25 ise
sugust sisaldab.
Nende „Tõöraamatute" kokkuseadmiseks
on kollektiiwue töö aluseks wõetud. Et see
plaan meile uus on, siis otsustas koos
olek selle populariseerimist ajalehe kaudu
toimetada, et eriti maal praktilisel tööl
olewaid õpetajaid sellega tutwustada. Edasi
otsustati järgmiseks korraks plaan kokku
seada, missuguseid õperaamatuid esimeses
järjekorras töö alla wõtta.
Waremalt tehtud tööde suhtes otsustati
redaktsioon läbiwiia ja nimetati selleks
wasmwad isikud.
Pioneeride küsimuses otsustas koosolek
wäljaanda eriraamatuk, milles paäasjali
kult pioneeridele tähtsad näpunäited üles
märgitud oleksid. Pääle selle otsustan
kuukirja lehekülgi pioneeride küsi
mustele tarwitada, mis otstarbeks W. L.
K. N. ühingu Leningradi kub. kom. Eesli
sektsioonilt nõuda, et toimetuse
kolleegiumi üks pioneer saaks kinnitatud.
Järjekordsed kommisjoni istangud on kaks
korda kuus kesknädalatel, mille kohta eraldi
ajalehes teatatakse. er.
Ei soowi orjaperemehe mälestust.
(Belski-Sjäberski wald, Luuga kr.).
Meie kohta nimetatakse Pirowski Luu
gaks. Teda nimetatakse endise mõisa kaas
omaniku J. Pirsi järele. Nüüd jäägu
see nimi ära ja ta uus nimi olgu Pu nane Luuga.
13 perekonna nimel M. Kulja.
Kardawad «rrwuStust
(Eesri as. Abdresäk, Baschkiirias).
Seinalehed on üle kõige S. N. W.
Liidu omale laia populaarsuse wõitnud.
Iga organisatsioon, iga enam arenenut,
küla annab järjekindlalt oma seinalehte
wälja Ka meie asunduses on mõned edu
mõttelised seltsimehed arwamm amalda
nud oma seinalehte mälja anda, oga see
mõte sai juba enne kui ta teostamist leidis,
teiste poolt porisse tallatud, neude mee
lest olla seinaleht ainult inimeste pahan
daja, nimelt kujutatakse siin seinalehte ai
uult pilkelehena ette. Ja kuigi ta seda
oleks, siis ci soowi siinsed inimesed omi
migasid näha ega neid parandada za see
pärast ci ole meil seinalehte. Kuid pole
wiga, meil on meel ~Edasi".
„J õ m m."
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Protest

Side im >« linna «xlhel «ruute.

malge terrori wastu Eestis.
Käed tööliste küljest
Meie Borowuschka küla eestlased Altai
kubermangus protesteerime walge Eesti
timukate wägiwalla wastu „149" kommu
nisti protsessi ja sm. Tompi mahalaskmise
puhul. Kodanlus tahab sellega revolut
sioonilist liikumist seisma panna, kuid ta
ei wõida sellega muud kui töölisteklassi
kättemaksmist. Meie hüüame: „Käed töö
liste küljest."
Elagu rewolutsioon Eestis!
Wärise, kodanlus!
(Laktjowka küla. Altai kub., asunikkude
protest.

Protesteerime walge terrori wastu Ees
tis ning mõistame hukka timukate tegu
wiisi. „Demokraatlik vabariik" pidutseb wä
giwalla kordasaatmise juures, kuid ei ole
kaugel tund, mil kodanlus peab aru aud
ma töörahwa kohtu ees. Wärise walge
Eesti kodanlus töörahwaklassi ees!
Needus timukatele
(Pereselenski wallast, Põhja-Düüna kub.).
Meie, asunikud ja Noorte Ühingu liik
med, saadame oma needuse Eestimaa we
reksertele. Ootame millal tuleb tund, e:
Eestimaa töölisteklassile abiks rutata.
Ho r n.
W«s j» Mx.
Kõige suurem weealuue PaatSõjariistade wähendamise katte all ehi
tatakse Inglismaal enneolemata suuri wee
aluseid paate. Hiljuti teatati weealusest
paadist L 43, kui kõige suuremast. 19.
jaanuaril lasti Porthmutis wette uus wee
alune paat X l, mille ehitust seni sala
duses hoiti ja mis oma suurusega kõik
senised üle lööb. Selle paadi pikkus on
350 jalga, sõidab wees kiirusega 32 sõlme
mnnis, on warustatud 30,5 sentimeetri
kaliibriliste suurtükkidega, mis nagu soo
muslaewadelgi. on paigutatud erilistesse
tornidesse ja weealuse paadi meeskond on
üle 100 inimese suur.
Utte elemendi otsimisel.
Läinud aastal leiti üles element, mida
nimetatakse gafniks. 92 elcmendisüsteemi
järjekorras on tema nr. 72. Praegu on
õpetlased lähedal elemendi nr. 61 leidmi
sele. Ameerika professor Lapp leidis ha
ruldaste maade preparaatide uurimisel
selle elemendi nõrke spektuuri jooni ja
wõib arwata, et temal korda läheb lähe
mal ajal seda elementi leida. See ele
ment on lähe- ane niinimetud zerule,
mida kasutatakse gaasilampide walmistamisel.

Nüüd jääwad weel tundmatult järgmised
elemendid: nr. 43, 75, 85 ja 87.
Kõige wäiksem elektri lamp.
Kõige väiksemaid elektri lampe kutsu
latse „uismeradels", need on senti
meetril läbimõõla ja nende woolu pinewus
on kõigest '/» wolti. Sarnaseid tamre
kasutawad haigemajade arstid. Hiljuti
kasutas üks Ameerika arst sarnast lampi
raudnaela wäljawõtmisel kaheksakuuse tütar-

Mis Leningradi töölised sellel alal ara teinnd.
Liikmete arm Leningradi maa Me kultuur-hoolekande seltsil.
Hoolealuseid on 117 malda. Kui palju kulutatakse kultuur
hoolekande paale. Milleks seda tarmitatakse. Kuidas kome
ned side maa ja linna mähet.
Milleks tarvitab selts oma sissetulekuid?
Meie talupoeg on revolutsiooni vältel
hiigla edenemisehüppe läbi teinud. See ei
Päämised wäljaminekud on seltsil ajaleh
ole mitte enam „hall mats", kes muud tede tellimiste (oktoobris saadeti maale
midagi ei teadnud, kui loota „armulise 12.901 eks. ajalehti) pääle ja abiandmiseks
härra" lahkuse pääle, abi lootis juma lugemistubadele ja koolidele. Pääle selle
lalt ja keisrilt. Wenemaa talupoeg on juba on seltsil weel terwe rida palgalisi töölisi
pääjagu pikemaks kasvanud, see on tõeolu. talunaisterahwaste, pioneeride jne. seas tbö
Kuid tõeolu on ka see, et endine pimedus tamiseks. Moskwa-Narwa raiooni! on isegi
ses viibimine kogu ta elusse sedaword arstide lendsalk suguhaiguste arstimiseks jne.
sügavad jäljed on jätnud, et nende kaota Pääle selle saadab selts maale ettelugejaid
tamine weel palju tööd ja arenemist nõuab. põllumajanduse, poliit-kirjaoskuse jne. alal.
Selle protsessi kiirendamiseks asuski talu Mitmed raioonid annawad oma hool alus
pojale tööline appi, andes oma wähem tele pääle kultuurilise abi ka majanduslikku
arenenud võitluse seltsimehele juhatust uue abi, organiseerides kooperatiiwe, põllutöö
elu korraldamiseks. See linna töölise kul riistade laenupunktisid. Nii organiseerisid
lüüriline hoolekanne on eriti wiimastel rahapaja töölised Kingissepa kreisis, Kotel
kuudel edenenud. Ei ole ühtki
nitsbi wallas põllutööriistade laenupuntti,
linna, kus oleks tööliste maa üle kultnur kesklinna raioon elektrofitseeris Wõtegra
hoolekande seltsisid. Kuid kõikide nende kreisis 9 walda, Miburi raioon paneb eri
seltside hulgas paistab eriti silma Lenin list rõhku kooperatsiooni edendamise pääle jne.
gradi linna ja kubermangu selts, kellel
Kuidas elaw side maa ja linna wahel
251.909 liiget on, neist kreisides ja Kroon
kõweneb,
näitawad järgmised arwud:
linnas 31.196, kes on endid koondunud
1. aprillist kuni l. nowembrini käisid maal
800 koha.iku ja 10 raiooni ja kreisi orga
676 inimest, nowembris 299 inimest. Seltsi
nisatsiooni ümber.
Hoolealuseid maldasid on üldse 117. asjus tutid talupoegi Leningradi 1. aprillist
Neist on Leningradi kubermangus 92, üle kuni 1. nowembrini 750 inimest, nowemb
jäänud 25 Põhja-Lääne oblastis. Lenin ris aga juba 36 l inimest.
Ülaltoodud arwud peegeldavad selget
gradi linn üksi hoolitseb 91 walla kultun
raliste nõuete eest. Kroonlinna ja kreisi sideme kõvendamist tööliste ja talupoegade
wahel. Et tööl aga weel rohkem edu oleks,
hoolealuseid on 23 walda.
selleks tuleb võimalikult laiemaid töörahwa
Sissetulekuid saab selts omale liikmemaks
sndest, vabatahtlikkudest korjandustest jne. hulkasid maa üle kultuur-hoolekande seltside
Sel teel tuli läinud aasta maist kuni oktoob ümber koondada. Ühisel jõu! lõhume maha
rini sisse 64.161 rubla. Üldse ulatab iga selle seina, mis seni weel linna maast
raiooni keskmine eelarwe 20—25 tuhanda eraldab.
rubla ümber.
lapse kurgust. Pliiatsi jämeduse hõbe torusse
pandi nimetud elektri lam. Toru torgati
lapsele kurku ja elektri lamp andis küllalt
walgusi selleks, et näha, kus nael asub.

Mitmesugust.
Palju on Jaapani maawärisimised
ohwrisid nõudnud.
Jaapani maawärisemise ohwrite anv on
ametlikkude teadete järgi, mis professor
Jmamura kogunud järgmine: hukkunuid
99.331, haawatuid 103.733 ja teadmata
kadunuid 43.476. Tokio kohta teemad need
armud 59.065, 15.674 ja 1.055, Joko
hama kohta 23.440, 42.053 ja 3.283.
Wõrreldes teiste suurte maawärisemistega
ei ole see ohwriie arm kaugeltki erakordne.
Nii hukkus näiteks Messina maawärisemise
aegu 1908 aastal 100.000 hinge. Hiina
maawärisemise acgu 1920 a. 180.000 jne.
Mis puutub Jaapani maawärisemise läbi
sünnitatud ainelistesse kahjudesse, siis ula
tawad need prof Juggeri järgi 4.586
miljonile dollarile.

Orkestri juhi mitteko

Sm. w. Kiitgisfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

halejöndmije pärast

Puhkepäewal, 8. weebruaril

Haridusmaja.

lükatakse „Löbusa
talupoja" ettekanne
ja weebruari
paale edasi.
ftarntaja juhatus.
Teifipäewal, 10. weebr. s. a.
Teise astme
marksiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Kesknädalal. 11. weebr. s. L.,
Esimese astme
marksistlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.

N. J. Makiab: aavtas 3 £
pooleks aastaks 1 oor.
Um ' Baschkiirias. KirjasaatKaastoolme , 'r,~ meile
jaks peame meie lga se tsimeett re
järjekindlalt sõnumeid saadab,
wõib sarnaseks lugeda.
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Ekskursioon
usuwastasesse muuseumi.
tßelinski uul. 16).
Kogumine Haridusmajasse kell V2l
päewal.

Osawött 15 kop.
Juhatus.
Taschlendis
wõtab
„ Edasi," „Säde" ja „Orase"
pääle tellimisi wastu kommissar.
sm. Liiw
Sõjamäe haigemaja, Puschkini
uul., kella 6—lo õhtul.

Cilnttr börje:
Meeleolu kindel. Nõutakse wöidulaenu
ssnu*
'

Dollarid 1 r. 941/2 „
Prantsuse frangid 10 ~ 50
Rootsi kroonid a on "
Soome margao " on "
Talupoja laen jO
1 wöidulaen 2 rbl. 88 kop. 2 rbl. 91 kop.

Teadaanded.
Puhkepäewal, kell 7 õhtul on Haridus
maja lugemislaual käijate ja raamatukogu
lugejate koos olek. Palutmse kõiki ilmuda.
Raamtukogujuhataja.
Rahwapidusid korraldawa kommisjoni bü
roo teatab alamkommisjonide organisaatori

tele, et köjk alamkommisjonid kuni 15. weebr.

omad eeskawad lõpulikult kokku seadma pea
wad ja l?. weebr. kella 6 öht. Haridusmajas
ärapeetawa korraldawa kommisjoni üldkoos
olekule kinnitamiseks ette panema.

Korrald. kom. büroo.

Rahwapidusid korraldawa kommisioni bü
roo teatab seega, et korraldawa kommisjoni
üldkoosolek 17. weebr- kell 8 õhtul HariduS
majas ära peetakse.

Päevakord: l) Rahwapidude eeskawa
lõpulik kinnitamine, 2) pidude aia kindlaks
määramine, 3) majandus-tehnilise kommis
joni moodustamine ja 4) jookswad asjad.
Korrald. kom. büroo.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel, 6. weebr.
kell 8 „Löbus talupoeg".
P u h k e p ä e w a l, 8. weebruaril
kella Vsl 1—l/«l Häälepaneku kursus.

„ Vsl—Va2 Rütmika kursus.
Wast. instruktor-organisaator.

Kirjamastused.
J. Meos, Nowgorodis. Teie „Uued
jõulud, saime liig hilja kätte. Ei ilmu.
Kirjutage.
üks palgatööline. Teie kaebate, et
kommunistide seas on kölwatuid isikuid.
Sarnaseid muidugi juhtub olema, kuid sar
naseid partei ei salli ja nad saawad oma
teenitud palga. Et sarnastest kõlbmatutest
liikmetest partei ja töörahwa walitsus
lahti saaks, on tarwis, et igaüks ja ka
teie aitaksite neid päewawalgele tuua.
Teie kirjutate, et sääl on üks kõmmu
nist, „kes ei keeldu waesclt tööliselt wii
mast särki seljast ära tõmbama". Teatage
temast kõrgemale partei organisatsioonile,
ehk ka meile, näidake ära faktide pojal,
milles ta kuritegewus seisab. Karta ei
maksa. Kirjasaatja nimi jääb saladusse.
Kui teie seda ei tee ja kardate wälja
astuda, siis ei saada sarnastest ebakommu
nistidest jagu. Siis tuleb wälja, et Teie
sarnaseid isikuid ise warjate.
Kui maatöö ised ise julgelt wälja astu
wad, siis wõib kaotada sarnaseid ja palju
teisi wäärnähtusi.
Sm. Röel, Baschkiirias. Ameerikas il
mub „Uus Jhn" endiselt edasi. Adress:
„Uus 11m1787 1-st Ave, New-York

Sööta Lesti asunduses
Luuga kr., wõtab „Edast" pääle
tellimisi wastu
sm. R. Mikson.
MWnski llsllildchs
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab „E d a stu Pääle tellimisi
wasiu kooliõpetaja
sm. R Koowits.
Nroonlinnas
Wõtab ~Edast' tellimisi wastu
sm. Ewel.
Lwpv cvkosos, JIeHHHCKaH 51
Tikopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
Aleksander Kast.

Täna teaatrttes:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„JIO3HrpHU".

Akadeemiline riiklik draama teaater
„rope OT yMa".

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teoater
„<l>aycTa.

Riiklik suur draamateaater
«KopoHa h niam,».

Rahwamaja
~Pa3OOHHHKH".

Teaater „IDHI>IX SpHTeaeii".
„IIOXHTHTGJIL OrUH".

Muusikaline komöödia
„MapHua.u

Passash
.B.iyA.IHBUÖ AlipeKTOp".

Gossnak.
..CmepTb lloanHa rpo3Horo".

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

tofitsa wallas
2 nr. 2,25-Oktobr

Ludowa kreisis
wõtab

pääle tellimisi wastu wastutaw
walla organisaator
sm. Sööde
Ajalehti wöib tellida ka järel
maksu pääle.

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wöte päew kella 9—12 h,m. a kella
4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.
WsM'°WnSß
Snguorgaanide igakülgne arstimid.
KnhaigeUajll.V°«v°'
.
lõite-, hamba-»

'urgu-, korva-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis Ahliguftd. tripper.
Kusuetslii hiigemija

Waswvötte tunnid erialadel hom.k. 9

lef. 180-52. Wastuwötm. kõikides spets,
professorite ja assistentide pooU kella
lv homm. kuni kella lüöht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

unl. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

'SS S-mitel «et. |~
S: Mli- jj°« tripper '™y.a
Snsaaümelns
hamb. Arstide kutsuni, kodu.

Tinorpa<J>Ha KoaiHHTepH, rocyAapcißenHoe EBaiepiHro(J)CKHänp. 87. JleHierpaflCMf Tjöhht Jö 2834.

kuni öh. t. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
M. vtlsker-Wmemiiii
H- R. Witkun - Kolpakowa uuendas
vastuvõtmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 õht

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik na J
raaduksest.

