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Esiteks rahustamine, pärast refor
mid.
Bertonile wastas Herriot järgmiselt:
Prantsusmaa kompartei sai käsu teha agi
ratsiooni asumaadel ja maadel, mis seisa
wad Prantsusmaa ülemwalitsuse all, et
neid lahutada Prantsusmaast. Kui neid
Pramsuse agitaatorist saata Kaukasiasse ehk
Turkestani, selleks et neid S. N. W. Lii
dust lahutada, siis nende käsi igatahes
hästi ei käiks. Prantsuse walitsus ei luba
sarnast propagandat ning andis sellekoha
ied korraldused Tunise kindral-asemikule.
Sarnane propaganda takistab reformist,
mis on wõimalik siis, kui lõpeb rewo
lutsiooniline agitatsioon.
Põrandaaluse trükikoja arretee
rimine.
W i i n i st, 18. weebr. Belgradis saadi
kätte põrandaalune kommunistide trükikoda,
kus trükiti põrandaalust lehte „Kommunist".
Politsei arreteeris 10 ladujat ja 7 partei

kommisjoui" ast.
Skoblewski ülekuulamine.
Leipzigist, 18. weeb. Tänasel kohtu
istangul kuulati üle kohtualune Skoblewski.
Ta seletas, et tema ei warjanud ennast
Helmuti, Gorewi, Wolffi ega Willi nime
all ja temal ei ole midagi übist selle süü
asjaga. Ta teenis selles sõjawäes, mis
1916 a. Wenemaalt Prantsusmaale saadeti
ja nüüd tahtis läbi Saksamaa Wenemaale
tagasi sõita.
Neumann tunnistas, et Skoblewski on
tõesti see isik, kellega ta sai tuttawaks kui
Helmuti ja Wolfsiga ning kellega ta töötas
ühes septembrist 1923 a. kuni weebruarini
1924 a.
Vastates prokurõöri küsimuse pääle sele
tab Skoblewski publikumi üldise ärewuse
juures, et ülekuulamisel teda ähwardas
uurija järgmiste sõnadega: „Kroonlinuas
tapeti miljonifid (ta olla nuhkide arwates
üks Kroonlinna mässu tähtsamatest maha
surujatest). Sarnaste inimestega meie ei
rehkenda. Teid ei mõisteta mitte üksi
surma, waid meie hoolitseme ka selle eest,
et teid surmataks." Eeluurimisel ütles
mulle sedasama ka politseikommissar.

maale töölesaatmise küsimust.

Im. Straschimirowi tapmine.
Miinist, 18. weebr. Bulgaaria Shmr
munistliku partei saadik Straschimirow ta
peti Sosias walitsuse agentide poolt.
Bulgaaria kaitsepolitsei ülema
surmamine.
Wiini st, 18. weebr. Filippolis surmati
Bulgaaria kaitsepolitsei ülem ja kogukonna
walitsuse sekretäär. Walitsuse lehed töen
dawad, et tapmine sündis kättemaksuna
kommunistide poolt. Tapjad põgenesid.

ähwardades seejuures surmanuhtlusega.

Põnervust tekitab Pegge seletus, et ta
ametlik kaitsja Hotstcin (kes praegu kaitseb
Neumanni) teadis, missugustel tingimustel
oli ta sunnitud andma sarnast tunnistust.
Holstein ütles selle pääle, et ta, Pegge,
peab kinni pidama kommunistlikku parteid
määriwast tunnistusest.

Holstein tunnistab, et Pegge tõesti sele
tas temale seda, ja protesteerib selle wastu,
et Pegge loeb oma tunnistust waleks.
Lõpuks ütles Pegge, et tal ei ole praegu
midagi ühist kommunistliku parteiga. „Minu
ülema Neumanni tegewus äratas minus
suurt kahtlust. Ma olin teel, et saada po
litsei nuuskuriks, kuid ma ei taha saada
töölisteklasst äraandjaks. Ma tahan nüüd
tõtt ütelda: eeluurimisel antud tunnistus
oli minule pääle sunnitud."

Liiduga.
Londonist, 18. weeb. Briti wälisasjade minister Chamberlain teatas alam
kojas, et nõukogude walitsuse poolt ei ole mingit uut ettepanekut tehtud Inglise
wõlausaldajate küsimuse lahendamiseks. Kui sarnaseid ettepanekuid tehakse, wöetakse
need tõsiselt arutusele.
Sm. Karahani märgukiri suurriikide efita
jatele Pekingis.
Pekingist, 18. weebr. Kuna Ameerika saatkonna sõjalise wahisalga harjutusi
peetakse maaalal, mis Nõukogude saatkonna hoone külge kuulub, mis ou wäljamaa
saatkondade linnaosa seaduste rikkumine saatis sm. Karahan suurriikide esitaja
tele märgukirja, milles nõutakse selle seaduse rikkumise lõpetamist.

Sm. Kasantsew, uue tormast ülesleidja.
Kasantsewi poolt ülesleitud rongi tormast
järelproowimiseks seati kokku eriline rong
(25 Kanaada tsisterni naftaga, üldse 78.500
Puuda) ning warustati Kasantsewi tormasigaRong sõitis Bakust Batumi erilise katse
kommisjoni saatel. Kõige hädaohtlikuma
koha, -- Surami ringkond, kus tee teeb
järske pööranguid, sõitis rong õnneliselt
mööda. Sm. Kasantsew, kes ise rongi juh
tis, Pani käänakutel rongi käima 35 wersta
tunnis, kuna neis kohtades rong mitte üle
15 wersta tunnis sõira ei tohi. Hädaoht
likkudes kohtades anti meelega märku rongi
kinni peatada ja seda tehti silmapilkselt, ilma
wapustusteta. Tsina saamast wälja sõites
tegi rong 35 wersta tunnis ning teda pea
tati 13 sekundi jooksul.
Räägiwad sõjariistade wähen
damisest ... tuid ise walmista
wad sõja wastu.
Londonist/ 18. weebr. Saadikute
kojas teatas Champerlaine, et Ameerika
walitsus waatab läbi praegusel ajal küsi
must, millest ametlikult ei kõnelenud Amee
rika saadik ja nimelt küsimusest, mis kawat
setud presidendi Coolidge poolt sõjariistade
wähendamise konwerentsi asjus. Esine
des samal istangul, teatas merewalitsuse
lord Bridgeman, et walitsus loeb edaspi
dise sõjalaewade ümberpaigutamise küsimuse

järelwaatamise ja niisama ka laewaehita
mise programmi läbiwaatamise tarwilikuks.

Ettewalmistnsed Sahaliini üleandmiseks
S. N. W. Liidule.

Kuidas sõjariistu «vähendatakse.

Toki ost, 18. weebr. Jaapani saatkond sõitis wälja Sahaliini, et ettewalmis
tust teha Sahaliini üleandmiseks nõukogude wõimule. Jaapani-Nõukogude lepingu
ratifitseerimist (kinnitamist) oodatakse selle nädala lõpul.

New-Aorgist, 18. weebr. Ameerika
riigi ministeerium teatab, et praegusel
korral peetakse mitte ametlikku läbirääkimisi
kõigi Entente riikidega, et Washingtonis

v

Saadetakse Prantsuse kapitalis
tide kurnamisele.
Warssawist, 18. weebr. Wars
sawi jõudis Prantsuse tööminister Hodare,
et lahendada Poola tööliste Prantsus

Keskaja Piinakambrid.
Pääle Skoblewskit kuulatakse üle süü
alune Pegge, kes paljastas, missugustel tin
gimustel ta andis eeluurimisel „sama" tun
nistuse, nagu Neumanngi. Pegge tunnis
tusest selgus, missugust keskaja piinamis
wiisi tarwitas politsei ta kallal.
Politseikommissar seletas, et ta wõib en
nast päästa siis. kui ta annab sarnase tun
nistuse, mis määrib kommunistlikku parteid,

Cainberlain uutest läbirääkimistest S. N. W.

liiget.

Propaganda-kirjanduse põleta
mine.
Peki n g i st, 19. weebr. Schanghai
ülikooli rektor Dso-Lidse oli kohtu eks neil
päiwil ülikoolist ärakorjatud enamliku kir
janduse asjus. Wõeti ära 500 köidet
Marxi, Engelsi, Lenini, Sinowjewi, Trotski,
Radeki j. t. kirjatöid.
Kohus otsustas ärawõetud kirjandust
ära häwitada ja ülikooli rektor peab
maksma 1000 dollarit käsiraha, et tema ei
aita kaasa kommunistlikule propagandale.

Tööline ülesleidja.

Saksamaa..erakorralise

juhtmõtteid.

sioone.

8. aastakäik
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herriot teostab pokMre
SönadeS pahempoolne, tegudes
parempoolne.
Pari i s i st, 18. weebr. Läbirääki
mistes, mis parlamendis peetakse rahan
duslise seaduseelnõu kohta, tuletas Prant
suse kompartei liige Hargeri meele luba.
buft7 mis andsid parlamendi rahanduskom
misjoni esimees Herriot ja Paul Faire.
Siis need mehed olles oppositsioonis kõne
lesid selle poolt, et kapitaalidele maksusid
pääle panna. Hargeri naelutas häbiposti
pahempoolse bloki oma lubadustest ärata
ganemises, kes nüüd wõimaldawad kapitaa
listideletegewusewabadust,'kuid alalhoiawad
maksu tööpaiga pääle.
Tööliste tagakiusamised TuniseS.
Edasi, kommunist Berton tõi esile need
majanduslikud ja poliitilised raskused, mis
Tunise töörahwa ees seisawad. Puuduwad
igasugused wõimalused ametühisustesse as
ruda. Pääle selle puuduwad igasugused
tööliste huwide kaitsmise seadused. Niisama
tõi Berton esile, selle nähtuse, et päris
maalasi sunnitakse astuma üldisesse töö
konföderatsiooni, millist juhib Joulaux just
sel ajal, mil walitsus kõige karmimal kom
bel tagakiusab rewolutsioonilisi organisat

E.Kirjast. ühisuse liikmetele ja kollekt. tellides odawaa*.

kokkukutsuda teist sõjariistade wähendamise

Scsli uoliliuic lis miflilöi.
Tööliste pennidega ostetud maja
ära wõetud.
Seni seisis „Töölislemaja" asi „ ot
sustamata". Nüüd on siseminister Ein
bund järgmise salomoniliku otsuse teinud:
1. Töölistemaja osaühisuse „ Töö
listemaja" tegewus seisma panna ja asi
sõja ringkonna kohtule saata osaühisuse

Õpetaja palgaolud
Eestis.
Eestis saab algkooli õpetaja keskmiselt
palka 6.200 marka kuus, mis meie raha
pääle ametliku kursi järele arwates um
bes 24—25 rubla wälia teeb.
Meie õpetaja maal saab ka keskmiselt
sedasama palka praegu, kuid see palk
tõuseb järjest ja juba praegu on kohtasid,
kus õpetaja palk meil 30—50 rublani
ulatab.

selgumiseknsimuse otsustamiseks.

2. Töölistemaja osaühisuse tööliste
maja" Maldamisel olew kinniswara kahe
kordne kiwimaja ühes kõrwaliste hoone
tega krep. nr. 308, mis asub Tallinnas,
Waksali puesteel nr. 8, kuni sõjaseisukorra
kestwuseni sekwestri alla panna ja Tal
linna linnawalitsuse walitsemisele anda
tingimusega, et see maja ära saaks kasu
tatud korteripuuduse lahendamiseks.
Sellest osaühiius töölistemaja" juha
tusele kuulutada ja määruse ärakirjaga
Tallinna-Haapsalu krepostijaoskonnale tea
tada.

Määruse täitmine panna Tallinna lin
napolitsei ülema pääle.

132 löhkepommi
Kawastus, Tartumaal on ühest kiwi
hunnikust leitud 132 lõhkepommi. Pom
mid kuuluwad sarnaste hulka, mis enne
sõda Wenemaal tarwitusel olnud. Arwa
takse, et pommid kusagilt toodud ja nad
koha pääl ainult 5 päewa on olnud.
Kodanlus on hirmul.
Riiast, 18. weebr. Arewa meeleolu
tõttu Riias suurendati linnas kaitsepolit
seid. Riigipäew waatab kiires korras läbi
wabariigi kaitseseadust eelnõu.

konwerentsi, mis ettepandud Coolidge poolt.
Seni ajani eitas ministeeriumis neid läbi
rääkimisi, toonitades, et enne on tarwilik
wäljaselgitada kokkukutsutawa Rahwaste
liidu konwerentsi tagajärgi. Nüüd arwab
aga riigi ministeerium, et Rahwasteliidu
poolt projekteeritud konwerents ei leia
elustamist.

Ära sega sõjariistadega kauple
mist.
Ameerika walitsus teatas Rahwaste
liidule, et tema eelseiswast maikuu konwe
rentsist osa ei wõta sõjariistadega kauple
mise küsimuses, enne kui ei ole sõjariistade
walmistamise küsimus eraldatud üldisest
diskussioonist.

Ameerika walitsus ei luba eraisiku kont
rolli sõjariistade walmistamise üle. Tema
nõuab oma õigusi saata sõjariistu LõunaAmeerika wabariikidele ilma Rahwaste
liidu wahelesegamata. Alles hiljuti wa
rustasid liitriigid Meksiko walitsust sõja
riistadega, mille järeldusel mäss maha
suruti Sedasama toimetowad nad nüüd
Ganduurasis. Ameerika walitsus ei luba
Rahwasteliidul kontrolleerida seda polii
tilist Wõtet Lõuna-Ameerika wabariikide üle.
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Meie rahwuswahe

Side maa ja

liseft seisukorrast.
Missugune on praegu meie rahwnsVaheline seisukord? .
Uhes oma Viimases kõues ütles sm.
Stalin, et meie neljandaks liitlaseks on
kapitalistlikkude riikide huwide Vastolu.
Ja nagu meil teada, määrawad lõppude
lõpuks just need Vastolud ära meie
rahwuswahelise seisukorra.
Muidugi teada ei etenda tähtsuseta
osa siin ka meie teised liitlased, kuid
otsustamaks on kahtlemata Viimane.
Kes on ilma üle Valitsejateks, kes
juhiwad maailma saatust praegusel sil
mapilgul?
Inglismaa ja Ameerika, kes omawahel
liidu on loonud. Paistab nagu suudaks
see liit mitte ainult ilma Võita, waid
purustada ka S. N. W. Liitu, mis ka
pitalistlikkude riikide päämiseks sihiks on.
Kuid ometi ei ole selle liidu jõud mitte
sarnane nagu see päältnäha paistab.
Mida rohkem suurriigid omawahel „ liitu"
loowad, seda Vähem on neil Võimalust
pääletungimisteks, haaramisteks ja tur
gude wõitmisteks. Liitu sepitsewad nad
selleks, et mitte üksteisele anda õigusi
Hiina, Jaapani, Wene turgudel, et
mitte üksteisest uue sõja wastu wal
mistustega ette jõuda, et Vähemalt
ajutiselt üksteisega kisklemist tagasi hoida.
Maailma Võimumehed teawad ju Väga
hästi, et sõda nende wahel tähendaks
praegusel silmapilgul Võitu enamlusele,
tähendaks enamluse punase taudi laie
nemist.

Rahwuswaheline seisukord kapitaalile
on praegu sarnane, et neil enamZteist
teed üle ei jää, kui üksteisega liitu sepit
seda, et mitte enneaegselt uue sõja plat
sile hüpata. Nad ei liitu praegu mitte
sõjapidamiseks, waid selleks, et ära hoida
omawahelist sõda.
Ameerika astub Inglismaaga selleks
linu, et ära hoida Viimasega kokkupõrka
mift ning pidada enesel käed Jaapani
wastu wabad. Inglismaa teeb Ameeri
kaga jälle lepingu selleks, et ära hoida
Võistlust uute tapaabinõude Valmista
miseks, teades Väga hästi, et ta majau-

Žrnin toolist ja õpetajas!.
Esimesel ülewenemaalisel kongressil, 28.
aug. 1918 a pidas Wladimir Jljitsh ai
nult lühema kõne, milles ta kooli ja tema
tähtsust eriti kõrgelt hindas.
„Kõikides riikides, kui wabad nad ka ei
oleks, on kool ikkagi kodanluse klassil
üheks oma ahnitsemise eesmärkide kätte
saamise abinõuks". „Wene kool wabaneb
aga praegu selle kodanluse kaitse alt ja
astub ühes orjuse ahelatest wabanenud
rahwaga uude elusse, sotsialismi, wendluse
ja ühtluse alusel".
„Meie asusime juba uue tooli ja uue
elu ülesehitamisele, kuid me ei ole weel
kõiki katseastmeid läbi käinud, meie ees
seisab weel wõitlus, mille üheks tagojär
jeks meie w õ i t o n".
Nüüd tagasiwaadates meie kooli läbi
käidud tee pääle, näeme, et kool tegelikult
raske, kõige raskema Väljakannatamise
astme läbi on käinud, kuid me näeme esi
meseks üleliiduliseks õpetajate kongressiks,
et see ülesanne, mille Wladimir Jljitsh
koolide kohta üles seadis „ühes ahela
test wabanenud rahwaga uut elu sotsia
lismi. wendluse ja ühtluse alustel ehitada",
nüüd nõukogude õpetajate tegeliku üles
andena ees seisab, ülesandena, mille teos
tamiseks nad oma jõu annawad ja an
nud on.
Õpetajaskond loobub omast kinnisest ole
kust ja seob alaliselt lähemalt ja lühemalt
töötawa rahwaga, tehes neile kooli oma
seks ja arusaadawaks, ühtlasi neid kooli
ülesehitamisele tõmmates. Rõõmu ja hu
witusega waatawad kõik õpetajaskonna
arusaamise ja aktiiwsuse kaswu ja tema
rahwamassega lähenemise päüle.
Üleliiduline kongress kinnitab lõpulikult
selle sideme ja asetab õpetajaskonna uue
kooli ülesehitajate ridadesse
Lõpetades oma kõnet 1. ülewenemaalisel
kongressil, ütles Wladimir Jljitsh:
„TarwiS kõik meie jõud ja teadnS
tegewmesse panna, et meie une töö
kooli ehitust wöimalikult kiiremini ra
jada, mis ainult ükst tulewitus igasu
gustest asjata tapmistest ja kokkupõr-

Abiks Põllumajandusele Leningradi kubermangu täldesaatew ko-'
mitee peab kindlajoonelist poliitikat sideme
loomiseks maa ja linna wahel. Et talu
poegade majapidamist edendada ja neid
panna kultuurilisemalt oma maad harima,
alandati põllumajandusele tarwismineware
ainete ja saaduste hinda käesolewal majan
dusaastal 25% wõrra. Leningradi kuber
mangus jagati wälja 36 tuhat puuda mi
neraal-wäetisaineid 20 tuh. puuda fos
forite, 10 tuh. puuda superfosfaati ja 6 tu
hat puuda kaalisoola. Paale selle said talu
pojad 6 tuhat suuremat põllutööriisia ja
üle 100 tuhande wikati ja-sirbi. Suure
matest tööriistadest said talupojad pääasja
likult atru (umbes 4 tuhat) ja separaat?risi üle 1 tuhande.
Kaswas ka laenupunktide arw. Praegu
on üle kubermangu 56 laenupunkti, mille
del on üle 1 tuhande põllutööriisia.
Samuti peeti suurt wõitlust wiljahäwi
tajatega. Esimeses järjekorras organiseeriti
kuni 103 jaoskonda, kus näidati elanikku
dele wiljahäwitajate häwitamise Viisisid.
Kreisidesse saadeti 102 aparaati ja kuni
2 tuhat puuda häwitamise aineid. •
Agraar-punktide arw tõusis 40% wõrra.
Agraar-punktid need on põllumajandus
liku teaduse laialilaotamise toetuskohtadeks.
Aasta jooksul pandi toime agraar-punktide
poolt kuni 300 kohas näitlikud õpetused,
kuidas talupojad kultuuriliselt põllumajan
dust sisse seaks. Nende kaastegewusei orga
niseeriti Leningradi kubermangus 2 põllu
majanduslikku muuseumi ja pandi toime
25 ekskursiooni, milledest Võtsid osa 730
talupoega. Pääle selle koondati aasta jook
sul 36 kursust põllumajandusest, milledest
osa Võtsid 1609 inimest. Agraar-punttide
tegelaste poolt peeti umbes 4 tuhat ette
lugemist, mida kuulosid 60 tubat inimest.

Reedel, 20. Veebruaril 025 a. Rr. 42

t Ja nüüd an meile ka arusaadaw,
miks Wene-Jaapani leping kogu maail
linna wahel.
mas kihinat ja kahinat tekitas.
! See ei ole aga sugugi M", weel
Leningradi tööstus külale.
° Vähem sõjaline liit, kuid ometi on ta
Põbja-Lääne oblasti tööstusbüroo kutsus hoobiks Ameerika-Jnglise kapitaaltle.
kokku nöupitamise kõigi Leningradi trustide
Wastolud tugewnewad. Mida rohkem
esitajatega, et selgitada küsimust, mis annab tekib aga Vastolusid kapitalistlikkudes rnki
ja mida wõid.anda Leningradi tööstus külale. des, seda kindlamaks muutub meie seisukord.
Leningradi riietewalmista
Kapitalistlikkude riikide wastolud
mi s e trust hakkas walmistama odawaid on meie liitlane ja see liitlane tootab
riideid laiadele talupoegade hulkadele. Selle meie kasuks. Wene-Jaapani leping on
trusti kauplustest wõib talupoeg omale osta
kahtlemata nende Vastolude suurendajaks
3 rbl l 0 kop. eest püksid, 10 rbl. 35 kop.
nagu seda kapitalistlikud riigid üksteise
eest kuue ja püksid ja 13 rbl. 80 kop. eest
järele ise on sunnitud tõendama.
pcolpalitu
Meie rahwuswaheline kõ
Na ha trust hakkas õmblema Wene saa
weneb. K. T.
paid ja laiendas märksalt sadulsepa tööstust.
Wene saapad tulewad maksma 15 rbl. 40 k.
paar.

Tehas „Krasnõi Wõborshets"
walmistab odawaid söögiriistu. Lähemal
ajal lastakse wälja 7 tuhat puudg odawaid
söögiriistu, kokku poole miljoni rubla eest.
Paberitrust walmistab odawat kir
jutuõpaberit.

Puu trust hakkab walmistama rattaid.
Nõupidamine kohustas majinatrusti ja
elektrimasinate trusti ühiselt wälja töötada
küsimust, kuidas on wõimalik Leningradi
tehastes suuremal arwul walmistama hakata
mootorist ja wähemajõulisi wecturbiine, mis
on tarwilikud kalatööstuse elektrifitseerimi
seks. Kõik trustid peawad tööstusbüroole
teatama, kuiwõrd nende tehased suudawad
Valmistada odawat talupoega!e kaupa.
Lugemistubade juhatajate kongressi
eel.
Ühendatud kultuur-hoolekandmife konwe
rentst ja lugemistubade juhatajate kongressi
lõpetab oma töö 21. weebruartl
riikliku agitteaatri erilise programmiga.
Kunstlikus wormis kujutatakse järjekordseid
poliithariduslikke ülesandeid küla töös. Pro
grammi kuuluwad üksikud lawastuse numb
rid: „Kuitas Leningrad wõtab wastu luge
mistubate juhatajaid."

duslikkudel põhjustel Ameerikaga wöist
lemiseks jõuetu on. Mõlemad nad on
eraldi huwitatud Jaapani, Wenemaa,
Saksamaa, Hiinamaa turgude haara
luistest. Niipea tui üks neist siin ülekaalu

oma kätte saab, tähendab see juhtimise
ülekaalu saamist kogu ilma poliitikas.
Teine pool peab aga eemale minema ja
kisklemist alustama, kui ta juurtel mäda
neda ei taha.

kamistest, nagu see juba wiis aastat
kestnud, ära hoidu suudab".
Need Wladimir Jljitshi sõnad annawad
uue elu ülesehitamisel koolile sarnase täht
suse, et seltsimeeste enamus neid tõsiselt
ei hinnanud.
Eeltulew arenemise aste õpetas meid
kooli pääle kõrgelt waaiama, niis kui
walitsewa klassi massi orjastamise ike oli,
mispärast isegi Wladimir Jljitshi kõnet
läbigi ei lugenud, kuna need, kes kõnet
kuulud ehk lugesid, seda agitatsiooniliseks
Mõtteks pidasid.
Wladimir Jljitshi kõnede mõju seisis
nimelt selles, nagu üks tööline tähendas,
et ta iga kord tõsiselt räätls, s. t. ainult
seda rääkis, milles ta ise kindel oli, ega
teinud ainult kölawaid lauseid agitatsioo
niliseks eesmärgiks. Ja need sõ lad, mil
ledes ta suure tähtsuse koolile awaldas
ümbermuutmises kapitalistlikust korrast svt
sialistliku korrale, ei olnud tema poolt
mitte huupi öeldud, maid sügawalt läbi
mõeldud, mida tõendab tema edaspidine
seisukoht koolide suhtes ja eriti tema wii
mane kirjatükk. Kaks aastat hiljem, 4.
okt. 1920 a. peams Wladimir Jljitsh
W K. N. U. kongressil pikalt selle juu
res, nüssugune tema arwates kool peaks
olema. See kõne ei olnud mitte haridus
töölistele, mitte õpetajatele, waid noorsoole,
komnovrsoole. „Wana kool kuulutas, et
ta üldist haritut inimest tahab luua, et
ta teadust üldse õpetab, ütles W. J.
Meie teame aga, et see läbi wale oli,
sest ühiskond asus klassideks jaotatuna
kurnajad ja kurnatumad. Loomulik, et
wana kool, olles klassilise õhkkonnaga
läbiimbunud, teadmisi ainult kodanlaste
lastele, kuna iga sõna kodanluse huwide
kohaselt seatud oli. Neis koolides ei kas
watatud töölis-talupoegade lapsi niipalju,
kuipalju neid sellesama kodanluse huwides
treneeriti, et neist omale kõlblikke teenrisid
kaswatada, kes suutelised neile kasu oleks
andma ja sääljuures nende rahu ei rikuks,
Niimoodi wana kooli eitades, seadsime
omale ülesandeks, temalt ainult seda
Wötta, mis meil selleks tarwis, et prae
gust kommunistlikku kaswatust saawutada".

Ja edasi:
„Meie kuuleme tihti nii noorsoo esita
jäte kui ka mõnede uue hariduse poolda
jare poolt süüdistusi wana kooli kohta, et
wana kool tuupimise kool oli, meie
ütleme aga, et sellelt kõike seda wõtta,
mis sääl hääd oli, ei wõta aga seda ega
tohi wötta, et noore inimese mõistust üle
liigse teadmiste hulgaga koormata, millest
9/IO kõlbmatu ja VIO moonutatud
Kuid see ei tähenda weel, et meil ai
nult kommunistlikkude järeldustega piirduda
tuleb, selgeks õppides ainult kommunistlikke
loosungist. Sellega me kommunismi ei 100.
Kommunistiks wöib saada ainult siis, kui
oma mõistust kõigi nende teadmistega
rikastad, mis inimkond Väljatöötanud".
„Meil ei ole tarwis tuupida, waid waja
on mõistust arendada põhifaktide teadmis
tcga, muidu muutub kommunism tühjuseks,
tühjaks sildiks, kommunist muutub ainult
tühjaks enesekiitjaks, kui kõik kogutud tead
mised mõistuse poolt läbitöötatud ei ole.
Teadmisi ei tule mitte ainult oman
dada, waid neid tuleb kriilikakisest seisu
kohast wõtta, et oma mõistust mitte pra
higa koormata, mis sugugi tarwilik ei
ole".
Seda mõtet kordas Wl. Jljitsh noorsoo
kongressil mitmed korrad.
„Meil tuleb kõik inimkonna teadmiste
summa omandada, kuid nii, et kommunism
midagi päheöpitawa sarnast ei oleks, waid
sarnane, mida ise olete läbitöötanud ja
omandanud kui paratamatut järeldust
praeguse teaduse seisukohalt".

Riigi teadusliku nõukogn programmid
sisaldawad eneses katseid, et teadmiste
summast seda wälja walida, mis nooremale
pölwele tõeliselt tarwilik uue elu üles
ehitusel ja ainult mõistust koormawat
mittetarwililku prahti kõrwaldada. Rngi
teadusliku nõukogu programmid on katseks
kaswawale pölwele teaduse andmist nii orga
viseerida, et nad kõik edasiantud mater
jaali läbimõelda ja läbitöötada wõiksid.
Ja mitte ainult kommunismi ei pea lapsed
õppima.

„Meie ees seisab kogu maa majandus
lik ülesehitamine rääkis W. J. —pöllu-

Lodanluse maalt.

Mateotti tapmise kohtuasja aru
tamise eel.
Roomast, 18. weebr. Päew, millal
peetakse kohut Dunüni ja teiste Mateotii
tapjate üle, pole weel kindlaks määratud.
Et rahna ärewust eemale hoida, wiiakse
kohtupidamine Roomast üle Väikesesse pro
wintsi linna Aqullusse.
Lumclawiiuiga tööliste kula
häwitatud.
Roo m a st, 18. weebr. Valoteliinis
mattis määratu lume lawiin oma alla
tööliste küla. 7 töölist said surma. Teis
test Alpi ümbruse rajoonidest tuleb nii
sama teateid allamatmiste ja õnnetuste
kohta.

Uued kthwtised gaasid.
Berl i i n i st, 18. weebr. „Chikago
Tribun" toob esile sõjaministeeriumi kee
mia osakonna direktor' teadaande uute
kihwtiste gaaside kohta. Uute gaaside te
gewus teadaande põhjal on 50 korda
suurem kui Viimase sõja ajal. Uued gaa
sid häwitawad aeroplaanide ja õhulae
wade igasuguse tegewuse.
majanduse ja tööstuse reorganiseerimine ja
ülesehitamine praeguse tehnika alusel, mis
praegusele teadusele, tehnikale ja elektrile
rajatud".
„Teie saate hästi aru, et kirjaoskama
tud inimesed elektrofikatsioonist aru saada
ei wõi, kuna wähe on siin ainult lihtsast
kirjaoskusest. Wähe on sellest, et aru saada,
mis elekter on; tarwis on teada, kuidas
seda tööstuses, majapidamises ja üksikute
tööstuse ja majapidamise harudes tarwi
tada. Selleks on rarwis õppida, tarwis
kogu kaswaw töötaw põlw õpetaõa".
Just siit on Gusi programmidele kesk
mine sammas wõetud, mis wanas koolis
ja programmides soo'u puudus, sammas,
mida uuelt tarwis läbimõelda ja ülesehi
tada ja mis puudulikult ettewalmistatud
õpetajate praktikas tihti puudub.
W. J. arwamise järele peaks kool
munismi meie praktilises töös juhatajaks
muutma".
,Meie ei oleks uskunud kaswatusesseJa
haridusesse, kui seda ainult koolis oleks
tehtud tormisest elust lahutatuna".
Kool peab selle ajaga, mil inimesed sääl
õpiwad, neid wõitlusest osawõtjateks tegema.

„Ainult käsikäes tööliste ja talupoega
dega töötades wöib tõsiseks kommunistiks
saada". Edasi rääkis W. J. sellest, et
„õppimise ülesandeid tarwis nii seada, et
igas külas, igas linnas noorsugu igapäew
üht ehk teist üdlise praktilise töö ülesan
net täidaks, olgu see siis kõige wäiksem
ehk lihtsam".
Kool peab lapsi arusaadawas ja distsi
pliseeritud töös kaswatama, neid oma tööd
ühendama õpetades.
See, et W. J. oma kõnega noorte übin
gute poole pööras, ei ole juhuslik. Kooli,
nagu seda W J. mõtles, kogu ühiskonna
põhjaliku ümbermuutmise kaasaaitajana, on
ilma noorsoo osawõtuta wõimata ehitada.
Ainult seega, et nõukogude õpetajatöös
W. L. K. N U. töötab, wöib kool tarwi
likule kõrgusele tõusta ja seda wastutarvat
ja auwäärt osa täita, mis temalt üleminek
kapitalistlikust korrast sotsialismile nõuab.
N. Kru ps kaj a.
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Prantsuse tSöliskirjasaatjate
kommunistide kongress.

Eestlased S. N. W. Liidus.

Pariisist, 18. veebr. Esimesele töö
r ..Z.e ja talupoegade kommunistide kong
ressile Pariisi sõitsid kokku 162 kommunisti.
Prantsusmaa „rahu»il" sisse
tungimine Marokkosse.
Pariisist, 18. veebr. Prantsusmaa
parlamendi istangul naelutas kommunis
stde saadik Dorio Prantsuse Herriotl va
kitsuse verise teguviisi Marotkos hukka.
Sotsiaal-kolkuleplased, kes Herriot'i toeta
wad, katsusid pehmendada Dorio kõne sisu,
teatades, et Marokkos viiakse läbi „rahu
lik sissetungimise poliitika", uagu seda
nõudis kadunud Prantsuse tööliste juht
Jaures.
Praegusel ajal, ühenduses mässu liiku
misega, valmistab Prantsuse valitsus ette
sissetungimist" Marokkosse.
Hispaania piiri ääre on koondatud
praegu 50.000 sõjameest „rahu alalhoid
miseks Põhja-Aafrikas" sel juhtumisel, kui
Hispaania väed lõpulikult puruks lüüakse
mässajate poolt.

SO.OOO Londoni töölist on
määratud nälgimisele.
Londonist, 18. veebr. Ühes Londoni
raioouis tekkis õmblustööliste streik, kes
panid ette rida majanduslikke nõudmisi.
Wastusels neile sulgusid ettevõtjad kõik
Londoni õmblustöökojad. 27. veebr, loe
rakse streikijate arwu 30.000 õmblustöö
lise pääle..

Ilõutogude maalt.

Wäike ülewaade.
(Uue-Eesti (Lärski) asundus, Nowgoredi kub.).
t. • . .

kool, lugemistuba ja Põllumajanduslik kooperatiiv, Organi
seeriti noorte ühingu ring.
Töötavad kool, lugemistuba ja põllu riti W. L. K. N. U. ring, kus praegu
majanduslik kooperatiiv. Kool töötab 30 -ne seitse liiget. Ta on mitmele mehele pin
õpilasega ja ühe õpejõuga. Kooli ruumi naks silmas Ringis ou liikmeid, kes
des asub lugemistuba, kus mitmed Eesti tõsiselt omast kõrgest sihist aru saavad.
ja Wene lehed lugemiseks saadaval. Kord
Ainus põllumajanduslik maks oli mää
kuus korraldatakse Pidu-õhtuid näitemän
ratud
meie asundusele 5-ma järgu järele,
gude, koorilaulude ja keelpilli orkestriga.
kuna
ümberkaudsetel
küladel 4-ma järele
Asunikkude vahekord kooli ja lugemistoaga
oli.
Et
maksu
tasumine
sünnib korralikult,
on rahuloldav.
siis
alandati
teda
10°/
o
võrra.
Sihikindlaid wastutöötajaid ei ole.
Jaanuarikuu keskel möllav torm ou
Põllumajanduslik kooperatiiv organisse
asunduses
kahju teinud: ühel elumajal ja
riti 1924 aasta sügisel. Praegu töötab
ta pääasjalikult suurema tähtsusega tar mitmel kõrvalisel hoonel on katused päält
beainete talupoegadele muretsemise alal. ära viidud.
On märgata edu ja tegevuse laienemist.
Et ka meie asunduse elu leiaks „ Edasi"
Liikmeid on üle 50. Suurem osa nendest weergutel valgustust, valiti kirjasaatja.
on Wene küladest.
Näeme kuidas ta jõuab oma ülesannet
Läinud aasta novembrikuus organistetäita. L.
Punase nurga töö edendamine.
(Saaritsast, Oudova kreisist, Leningradi
kuberm.).

Saaritslased otsustasid punase nurga
kindlustuse kahenädalikku algades 15. weeb
ruarist läbiwiia. Selle aja jooksul kawatse
takse punase nurga liikmete arwu tõsta
100 prots. wörra, ajalehe tellijate arwu
tõsta 50 prots., millega igale talule leht
käiks, poliitringi tõmmata kõik talupojad,
awada käsitöö ring naisterahwastele, mis
kursuste laadi kannaks 50-tunnilise õpe
kawaga.

Muutused W. L K N Ü keskkomi
tee bürooS.
W. L. K. N. U. keskkomitee büroo koos
seisu on sissewiidud sm. Pawlow (Ukraina
W. L. K. N. U. keskkomitee sekretäär) ja
Tolmasow (Leningradi tubkomi sekretäär).
Keskkomitee büroo kandidaatideks on kin
nilatud smd Elkin ja Kalmatsow.
8 000.000 puuda raskuses kallast
merde wajuuud.
Simferoopolis Beregowoje küla lähedal
(Sevastoopoli raioouis) kukkus järsk mere
kallas alla. Hiigla raskus 8.000.000 pd.
langes alla sarnase jõuga, et alumine
kalda jagu vajus 6—7 meetrit sügava
male. Sarnase raskuse allakukkukumise ta
gojärjel tekkisid üksikud 150 meetri piku
sed saarekesed ja poolsaarekesed.

Umberwalimistel tarwis köit
arusaamatused körwaldada.
Päevakorra küsimuseks on nõukogude
ümberwalimiste küsimus.

Nt id ümberwalimisi sundisid ette võtma
puudused endistel valimistel. Tuli ilmsiks,
et ümberwalimiste koosolekutest võtsid õige
vähe valijaid osa, et kandidaate pandi ette
nimekirjade järele ja ei arutatud iga üksi
kut kandidaati läbi, et walijate pääle aval
dati tihti survet, et mõnedel valijatel ilma
seadusliku aluseta hääletamise õigus ära
võet«, et walijate poolt äraantud kaebtusi
lohakalt läbi vaadati.
Kõikide nende puuduste tundmaõppimine,
nende kõrvaldamine praeguses hoogtöös

see on meie parteiorganisatsioonide asi.
Kesktäidesaatwa komitee on uues juhatus
kirjas õige selgelt ära seletatud, et sundus
lik hääletamine nimekirjade järele on kao
tatud, et kaebtuste aega mitteseaduslikkude
valimiste kohta on pikendatud jne.
Kahtlemata kasutavad valijad neid õigust.
Wäga võimalik, et kaebtuste arv kasvab.
Walimishoogtöö juhtijate ülesanne sei
sabki selles, et neid kaebtusi järele vaadata,
neid õiglaselt lahendada.

W. K. P. keskkomitee kriipsutab oma ring
kirjas kohalistele parteiorganisatsioonidele
seda silmapilku alla: „Tarwis erilist tähel
panu pöörata kaebluste järelwaatusele ja
tähendustele ümberwalimiste juures selleks,
et iga kaebtus Ligel ajal läbivaadatud
ning lahendatud saaks."
Nii seatakse küsimust.

Kahtlemata suudame meie seda küsimust
lahendada, kui sellest energiliselt kinni haa
rame. Mats.

Eraldi otsustati Buddika raiooni kohta
varustada asunikke liikuva raamatukoguga
ja tõsta „Edasi" tellijate arwu.
Kavatsetud töö täideviimiseks moodus
tati kommisjon, kes oma tegewusest ja
tagajärgedest selle lehe veergudel pääle
kahenädaliku läbiviimist avalikult teatab.
Kägu.
Tarwis luuda.
(Jelisawetinost, Trotski kr.. Leningradi
kuberm.).

7. veebr, jäi Pärnamäe asunduses kod.
G. Linnal lehm haigeks. Kohe saadeti
küüdimees Wingissaare walla jaoskonna
loomaarsti kod. Perwuschini järele. Mii
mane oli, nagu harilikult, mehe moodi
„täis võtnud". Asi lõppes sellega, et
miilits arreteeris joobnud loomaarsti.
Nõnda jäi loom ilma abita. Lenin
gradi kub. maaojaond, kas sarnane looma
arst, kes lugupidamist nõukoguwalitsuse
vastu kõigutab, mitte luuda ei tarvita?
Proletaarlane.
Püüd kultuuri poole(Wruuda asundus, Kingissepa kr., Leningradi kub.).
Mitmed aastad wabaduscs elades, on
ka Wruuda asunikud hakanud end liigu
tama ja kellegi asuniku ettepanekul, et
meie maapinda, mis asub kaunis kõrgel
weepinnast, oleks soovitav turbaga ram
mutada, mis rohkem niiskust sees hoiab
ja ka seepärast, et vähese wiljapõhu tõttu
ei saa korralikult rammutaba. Häälteena
musega wõeti vastu otsus, et tuleb walla
täidesaatva komitee poole pöörata turba
soo kättesaamiseks, mis asundusest mõned
verstad kaugel.
Kuid on asunduses muidugi suurem
osa asunikke, kes küll majanduslikult uue
eluga käsikäes tahavad käia, kuid poliiti
liselt nendega kaasa ei tule ja mingisugu
sest poliit-hariduslikust tööst osa ei võta.
Kõige viimane osa asunikkudest ei käi
majanduslikult ega ka poolutiliselt uue
eluga ühes, vaid elavad üksikult kui en
dised „ krahvid". „M i n a".
Tuleb ükskord lõpp teha?
(Bugri asundus. Trotski kr.. Leningradi
kub.).

Bugri koolis sünnivad asjad, mida
raske uskuda, kuid siiski tõeasjad on.
Bugri koolimaja teenija ametist tagan
dati korratu töökohustuste täitmise pärast
kohalik jõukas peremees, päälegi palwe
wend, kod. M. Wiikmann ning valla
nõukogu poolt saadeti sinna uus teenija—
lesk naine, mees 1919 a. valgete
poolt ära tapeti.

Kuid kooliõpetaja kod. Tuur viskas
alguses uue teenija uksest välja ja alles
pääle mitmekordsete walla täidesaatva ko
mitee käskude laskis kod. Tuur teenija
uksest sisse.

Siis ei annud aga kod. Tuur uuele
teenijale pääwarju ja ainult koolinöukogu
nõudmise pääle andis kod. Tuur talle kor
teriks ahjuta kongi, kus savi- ja liiwahun
nikud sees. Sääl peab uüüd teenija kül
metama, kuna toolis ou vabad toad ole
mas.

Sarnasele metsikule ümberkäimisele tee
nijaga peab lõpp tegema.
Tööliste huwid on ju nõukogude waba
riigis kaitstud. Takjas.
Alles algamata.
(Tshernowo, Demjan Bednõi nimeline tiku
vabrik, Oudowo kr.. Leningradi kub.).
Tuleb otsekohe tunnistada, et meie vab
riku töölised on ümberkaudsetest talupoega
dest palju maha jäänud.
Nagu „ Edasist ki" näha, viivad talu
pojad kirjanduse hoogtöösid läbi. Telli
takse suuremal arvul ajakirjandust. Meie
vabrikus ou hulk töölisi eestlasi, isegi par
teilasi ja komnoorsoolasi, kuid tellitakse
ainult 6 eks. „Edasit^.
Igal pool protesteeritaks Eesti timu
kate vägitööde vastu, kuid meil see asi
nagu ei puutukski meie taolistesse.
Kord tehti juttu punase nurga organi
seerimisest, kuid see mõte jäi soiku.

Krojuski talupojad võtsid nõuks anda
tõuget Etsti töölistele ja korraldasid
vabriku klubis pidu, miS korda läks.
Ainult mõned ilulugemised tuleb mitteko
haseks lugeda. Ka mõnedek lauludel oleks
aeg kolikambris olla.
Kuid eestlased ei arvanud hääts suure
mal arvul toetada talupoegade ettevõtet
ja jäid pidult ära, kuna aga Wene seltsi
mehed võtsid pidust elavalt osa
Tshernowo eestlased, aeg oleks ühiselt
kultuur-hariduslikule tööle asuda.
Piduline.
Nõukogude ümberwalimised.
(Uue Sahkuni küla. Trotski kr.. Lenin
gradi kub.).
Talupojad toetavad nöukoguwalitsust.
10. veebruaril olid Uue Sahkuni,
Soome Sahkuni ja Kantküla nõukogu
ümberwalimised. Koosolekule ilmusid ka
chefi sm. Jegorowi nimelise ümbriku
esitajad, kes astusid üles kõnedega. Pääle
raiooni nõukogu esimehe sm. Haritonowi
aruannet oma tegewusest, awaldali walijate
poolt temale tänu energilise töö eest. Uude
nõukogusse läksid kõik paremad jõud.
Samal ajal wõeti ka wastastiku abiand
mist komitee ümberwalimised ette. Ka sel
alal oli sm. Haritonow palju korda saatnud.
Pääle selle tänas chefi saadik kõiki, soo
wis talupoegadele edu ning teatas, et
linna tööline sirutab oma wennale talupo
jale käe. et aidata teda minekus ühise
eesmärgi poole.
Lõpuks wõeti wvstu resolutsioon: „Ära
nähes, et nõukoguwalitsus on kõik oma
tähelpanu pööranud talupoegade pääle ja
püüab kõigis asjus talupoegade elu ker
gendada, awaldame tänu ja ühistunnet
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nõukogu valitsusele. Elagu nõukogude va
bariik"! Märt Mõru.
•• i •; ~ -> • <T. ; ?. J ii} >
Töö edeneb.
(Punasest Pustoshist, Oudova kr.).
Meie punane nurk on tööga oige kau
gele jõudnud. Rmgid töötavad täies hoos.
Omal jõul andis punane nurk õige sisu
rikka seinalehe välja Hiljuti pühitses lu
jaoskamatuse likwldeenmist punkt i*> i
aastapäeva. Eeskavas oli näitemäng, lau
lud ja kõne.
Keegi põrandaaluse papi poeg tahtis
aastapäeva seega takistada, et näitemängu
osast enne ettekandmist üles ütles Näite
mäng kanti aga ilma temata ette, kutd
punane nurk tunneb nüüd Aleksander Ju
gerit kui isikut, kellel kohta punases nur
gas ei tohi olla.
Komnoors o o l a n e.
Sammume ikka edasi.
(Koschki walla Eesti asundusest, Samaara
kub.).

Nurjaläinud koosolek. Esimene pääsule.
5. veebr oli Lohuküla kooli ruumides
asunikkude üldkoosolek. Rahvast oli roh
kesti kokku voolanud, sest walla nõukogu
esimees sm. Kotkov lubas tulla kõnet pi
dama, kuid jäi tulemata.
Rahvas nurises tõsiselt niisuguse pet
mise üle ning paljud lahkusid koosolekuil
pahal meelel.
Esimese pääsukesena sellele koosolekule
oli sõprade" rrngi büroo poolt
väljapandud seinaleht „Klir", milles käsi.
tmud oli pääasjalikult noorsoo organisee
rimist ja muid asunduse halbu külgi.
Leht tõotab ilmuda järjekindlalt 2 korda
kuus, mis ainult võimalik laialise massi
osavõttel, mida Kiire" 1 nr. igale noor
soo liikmele tõsiselt südame pääle paneb.
Soovime siis noorele pääsukesele hääd
lendamist. G. W.

Leningradi teated.
Oblasti tööstus uasta tööstusele.
Borowitsi ühisus kirjutas ühisele kok
kuleppele „Asnestiga" alla, mille põhjal
võttis enese pääle. Baku nafta tööstusele
muretseda 600 tuhat tükki rulekindlat tel
liskiwi.
Warssawi watsali sulgumine.
Pöhja-Lääne raudtee valitsus sai kesk
kohast 84.000 rubla rongide liikumise üle
viimiseks Warssavi vaksalist Balti vat
sali. On otsustatud kõiki rongide liikumisi
koondada Balti vaksali, selleks viiakse
läbi Warssavi raudteeliini ühendamist
Balti raudteega. Niisama viiakse läbi
Balti vaksali põhjalik remonteerimine.
Sõidu võimalus saab selle läbi tõstetud,
mis välja teeb ligi 45 prots. eunesöja
aegsest.

Moskwa kõrgemad koolid tuuakse
Leningradi iile.
Leningradi kõrgemate koolide rahvahari
duse kommissariaadi juhatuse volinik sai
teate, et 1. oktoobriks 1925 a. tuuakse
Moskvast Leningradi üle kolm kõrgemat
kooli kõrgem kirjanduse ja kunsti insti
tuut, loomaarstid ja metsa instituudid.
Kusjuures kaks viimast instituuti liide
takse Leningradis olevate sama nimeliste
instituutidega.
40 Zöwendawat telesoui jaama.
Üleliiduline nörgawooluline tehaste
trust sai Postiasjanduse rahwakonlmissa
riaadilt tellimise 40 translatsini (köwen
damise telefoni) jaamade ehitamise pääle,
telefoni ühenduse loomiseks üle S. N. W.
Liidu. Iga sarnane jõujaam suurendab
raudtee telefoni kaudu rääkimise võimalust
kuni 200 wersta kauguseni, aga pronksi
liini mööda kuni 800 versta kauguseni.
Esimesed köwendawad telefoni jaamad sea
takse üles Wladiwostoki Habarovski,
Smolenski ja Wiitebski liinidele.
Transformatsioonid walmistakse „Kras
naja Sarja" tehases. Seni ajani S. N.
W. Liidus transformatsioone ei walmis
tatud.
Raha tehaste sisseseadmiseks.
Nahatrust sai luba väljamaalt sissewe
dada tarvisminevaid asju edaspidiseks
saapawalmistamise mehaniseerimiseks ja
nahawabrikute sisseseadmiseks.

KäeSolewal aastal veab nahatrust wäl
jamaalt sisse sisseseadeid kuni 300 tuhande
rubla eest.
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Swte ja tehnika.

Teaduse uued saawutused.
Rrofessor B. L. Raftugi uus üles
leidus.
Ei ole midagi karmimat ja hirmsamat
kannatust kui pimedaks jäämine. Juba
ammu katsus teadus nägemist kaotanuid
lootusetu pimedusest wäljawiia päikese kiirte
walgusele. Mõned aastad tagasi ilmusid
Inglismaal ja Ameerikas abinõud, mis
edasiandsid walguse märgid häälte mär
kamistena. Nad olid õige keerulised ja ku
jutasid enesest ainult lähtekohta edaspi
diste tööde jaoks.
Selle riista täiendamiseks asus esimesena
S. N. W. Liidus tööle professor B. L.
Rasing eksperimentaalses elektotehnilises
laboratooriumis. Tema töötas wälja apa
raadi, mis esimese waatlemise juures näib
koguni iseäralikuna.
Asetage see aparaat pimedaks jäänud
inimesele pähe ja kohe kuuleb tema päi
kese kiiri, kuulamise tagajärjel eraldab ta
pimedat toa nurka walgest. Selle aparaadi
südameks on niinimetatud sotoelement.
See poolümarik wormiline klaasnöu, mis
seestpoolt on kaetud ühest otsast amalgami
kaaliumiga, nõu sees on aga wäikene me
tall traat. Kui nüüd amalgami kaaliumi
ja metalltraati ühendada elektripatareiga,
siis saame wäikese elektri aparaadi.
Valgusekiir ühes patareiga tekitab tu
gcwa elektrienergia. Seda on küllalt sel
leks, et teda käima panna. On tarwis ai
nult siduda aparaati telefoni toruga. Tu
leb walja, et mida heledamad kiired, seda
tngemamini kõlab telefon. Waewalt kuul
dawalt kajastab tume koht. Üleliiga tugew
päikese walgus kutsub esile elektrilainete
Tukkumise ning selle järeldusel Maikib
telefon.

Need on üldistes joontes uue imeapa
raadi saladused.
Wäikese patarei ja telefoni toki abil te
kitab walgus hääle. Ning sellepärast on
wöimalik körwade abil tvastu wötta wal
gnü sünnitusi.
Wöib kuulda walget seiua köwa ja tu
gema hääle kaudu, kuna pimedat tuba wöib
kuuld i waeivalt kuuldama häälega, ja Mae
walt märkama telefonttorn müraga.
Nüüd on kerge enesele ettekujutada pi
medat, kes oskab körwade abil lahutada
ühte malgnst teisest, aru saada inimesest,

kes tema kuulmise piirkonnas Miibib, ning
oskab iseseiswalt minna suurel rahwarik
kal uulitsal.
Pimeda rinna pääle asetatud kastiga,
wäikese patareiga küljel ja telefoni toruga
körwade juures wöib pime rahulikult oma
teed minna, ilma et tema wastutulejatele
ehk asjadele wastu jookseks.
Sarnane aparaat on juba malmis ja
kujutab enesest wäikest kerget kastikest.

Lähemal ajal tehakse pimedatega katseid,
mis arwatawasti rahuloldawaid tagajärgi
annamad, sest pimedad on iseäranis terawa
kuulmisega.

Need, kes nägemise kaotanud, saamad
kõik oma eluaeg häälte ilmas Miibima,
mis wöimaldab neile harjuda ümbruskon
naga ja asjadega. Lähem ülesanne seisab
pimedatele iseäralise raamatu õpetamises.
Mõned aastad tagasi andsid sarnased kat
sed mõnda tagajärge. Nüüd katsutakse seda
amndada ja täiendada. Sest iga täht au
uab oma loetama hääle. Pimedatele pruu
gib ainult meeletuletada loetawat häält ja
pime hakkab kohe lugema harilikku raam a
tnt. See lahendab tema muret, tõmbab
teda üldiste iuimeste huwituste ringkonda
ja kergendab lootusetu igawiku pimedust.
Põhialusel, mille pääle on ehitatud sar
nane aparaat, wöib kasutada ka teiste ees
märkide saawutusi. Wöib anda walguse
märguandmisi, mis mitmete werstade kau
gusel wastu wöetakse teatama häälena.
On Maja ainult tarmitusele mötta Morse
aabits ja meie lahendame kauaaegse küsi
muse walguse telegrasi alal.
Millalgi tehti sarnaseid katseid edukalt
Pawlowskis ja Leningradis (Polittehni
kumi instituudi ja kaalu ja mõõtude palati
wahel). Selle aparaadi waral on praktili
selt wöimalik mitmesuguse walguse jõudu

Kaotatud aeg mõõtude ümberarwamiseko
5 miljoni dollarit.
Kasude kaotus wäliskauplemises 20
miljoni dollarit.
Kaotused koolides laste õpetamises j. m.
225 miljoni dollarit.
Kaotused raskuste tõttu aritmeetilistes
arwetes 25 miljoni dollarit.
Ajakaotused kaubanduslistes kalkulatsioo»
nides 30 miljoni dollarit.
Üleliigsed kulud tööriistade pääle 10
miljoni dollarit.
Üldine kaotuste summa teeb wälja 1
aasta jooksul 315 miljoni dollarit.
Uks teine autor on wäljaarwanud, et
Ameerika kahjud meetrisüsteemi mitte tar
witusele wõtmises teemad wälja 600 mil
joni dollarit. Päätakistajateks meetrisüs
teemi läbiwiimisel Ameerikas on suurte
tööstusettewõtete omanikud, kes ei taha
uuendusi ette wõtta rahanduslikel põh
justel.

gariduamasa teaatri harjutuste
järjekord
Reedel, 20- weebr.
kell 8 „Kasfizaht
Ilmuda palatakse smd: Juurup, Tõnisson,
Kriisk. Room, Wanja, Kelberg, Andresen,
Emeljanowa senior, Emeljanowa Kiira, Emel
janowa Niina, Saan, Hunt, Petr si, Klaaser,

Gilane börje:

ff3enjia ropHT*

Keskkassa kohustused tsherw
„ „ märtsiks W/4 »
„ „ aprilliks 997« ,
„ maiks 9974 „
„ „ juuniks 97JA w
~ „ juuliks 9674 „

Muusikaline komöödia

Wetto.

Wast. instruktor-organisaator,
Taita teaatrites:

«kadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Bnasb Ilropk,».

Akadeemiline riiklik draama teaater
Zyuiu».

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
„Ma,naM Boiiepchau»".

Riiklik suur draamateaater
„C.iyra Avyx rocnoÄ*

Rahwamaja

„MapHua."

Passash
.Bjiyfl.iHßHä /mpeKTop".

9 rbl. 26 „

4!.'!' "äd 1 „ 947*//
Roopi kloonid ....... 51 * 75 „
Soome margad 4 „ 85 „
Prantsuse frangid 10 „

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

mõõta.

Kõik need tööd on juba lõpul, mis au
nawad terme rida humitawaid ja tähtsaid
tagajärgi mitmesugustele teaduse harudele.
Kahjud, mis tekkinud meetrisüstee
mi puudumise pärast.
Inglismaal ja Ameerikas kuni seni ajani
puudub meetri süsteem. Waatamata tema
määratute eesõiguste pääle, vole ta sea
duse poolt kinnitatud. Uks Ameerika aja
leht arwas hilja aegu kokku need kahjud,
mis meetrisüsteemi mittetarwitamine esile
toonud 1 aasta jooksul. Selgus, et dol
larites need kahjud on järgmised:

Teadaanded.
Lähemal ajal ilmub eriraamatuna

Rahwahariduse korraldama kommisjoni
täisistumine on reedel. 20. weebruaril
kell 8 õhtul Haridusmajas.
Päewakorras: Rahwapidule eeskawa lö
pulik kinnitamine, pidude aja kindlaksmää
ramme, majanduslik-tehnilise kommisjoni
moodustamine ja jookswad küsimused.
Alamkommisjonide organisaatorid on
kohustatud oma täielikkude eeskawadega
esinema. Korrald. kom. büroo.

G. Sinowjew
Hrolttllllrilk relvöllitsiooil
ja kooWckjaskolljj'
Kõne üldliidulisel kooliõpitajate '
kongressil.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
rlliillllllliillf

«)•) |
mck' MiIUUMs I
> teil S slit.

I..Cdasi pidu 1

Reedel, 20. weebr. kl. 8 oht.
Köne-öhtu.
Aine:
~Saaremaa toorahma
ülesastumine 1919 a.^
Kõneleb sm. Wakmann.
W.K.P. L- kub- tom. agit -prop. osak
Eesti sektsioon-

SBSSH»VS»SG

i Riigi koufermatooriumi õpilaste. Haridus- W
W maja näitlejate ja Petrogradi-Wiibüri poole W
Z klubi meestekoori lahkel kaastegemusel. W

Sm. w. Kingissepa nimeline
Sesti tööliste haridusmaja.

W Programm: W

Puhkepäewal 22. weebr. s. a.

W Kontsert: gg
== Soolo ja duett . . . Witinqbof ja Gulewitfh. ŠE;
äpü senoii joolo ....
A Baritoni joolo ...*** M
= Sopraano joolo . . . Chembrowskaja. ==
W Ballett * * * W
= * * * Grebs. §==
W Meestekoor Petrogr.-Wiib. p. klubi poolt. W
| B. Teaater. |
k O. Lutsu nali üyes waatujes. «
RD. Lawastus: . D
W „päew toimetuses" g
= kus kujutatakse meie lindikangelaste elu.
W = Waheaegadel orkester. = >
Lõpuks |
------ itof», kas teie „Edaii" pidudel weel ei ole käinud ja ei ==E
= tea, et jääl lõpuks alati hääd meeleolu tehtakseü! =
Il31*1
> Uii'ga
ka eneegilisrma
niiud. > - K B
pum}x laau rtitwe käe».«

Etstmssioon
Puuase sõjamäe muuseumi.
Kogumine Harmajas kl. 12 päw.
Osmvott 10 kop. Registreerige
warakult!

I Kalender 1

1925 a.
A tõigi tarmiliknmate kalendri teadete ja õ
markidega.
(K Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese- (5
« warjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. Wanad täht- «
22 Päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek päetva 22
AF Pikkus. Näpunäited ja tarwilikud teated põllumeestele. (g)
j» Meetrisüsteem. Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender. szr
22 Jahikalender. Eesti keskasutuste adressid. Riiklikkude kesk- 22
kFi asutuste adressid jne. tX)
Hind 15 b*t>. 0
® Rutake tellimistega! Ralendrit on trükitud K
K piiratud arwui. K
T ZiiUcmüiijatelr protsendid. T
G Eesti Kirjastuse Ühisus, K
Leningrad, Fontanka 27

VGGGS»«SSGG
Haridusmajas
Esmaspäewal, 23. weebr. s. a.
Pidn-õhtn
Kirjaoskamatuse likwideerimise
dekreedi wäljaandmise 5. aasta
päewa puhul.
Esinewad kirjaoskamatuse
likvideerimise kooli õpilased.
Algus kell 8 õhtul.
Sissemiuek kõigile maksuta.
Juhatus.
Tikopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
Aleksander Kast.

Kusuetski haigemaja
lef. 180-52. Wastumötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. kuni kella lO öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

kejalgsete «n-matet met järewas
konsuli. NUtMUir» mr». jo
°f«-Mli,;°°Kipper
3oj»w«i"hw aS&TLw

£ril)Oi?Pl()k Wnitamtfe
" F lõike-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

hamb. Arstide kutsum. kodu.

Nil. Alsktl-ii«mtm»i>
H. N. Witkun - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaign
sed. Kella 10. homm. kurn tella 7 öht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

Tanoriapua KoMHüTepH, rocyflapcTßOHaoe a?A., EitafopatropcKHäiip. b 7 üeHMi rpaflCKflfi I'yõJißT jNš 3930

Tr.CrAl>ttgK-m-Vmu!
_—ZJÜ 2 nr. 2.25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu

wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B öhwl; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.
Snguorgaanide igakülgne arstimine.

