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Jsmet-pascha.
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Gun Jut Sen surnud.

„ki«dlast«se leviaga" asjas.
Kauplewad
Pariisist, 11. märtsil. Herrioti ja
Belgia wälisasjade ministri nõupidamisel
arutati pääasjalikult küsimust.
Olles üldistes joontes nõus „ kindlustuse
lepingu" mõttega, arvab Belgia wälisas
jade minister, et see leping peab kindlus
tama julgeoleku ka Inglismaale ja Belgia
ida piiride kaitse. Ta arvates peab Sak
samaa, enne kui lasta teda osa võta

seada järgmist läkitust S. N. W. Liidu
kesktäidesaatwale komiteele, millele veel
samal päeval alla kirjutas. Läkitus kõlab
järgmiselt:-

„ Kallid seltsimehed, samal ajal, kui mina

laman tõbewoodis, mille vastu inimesed
on jõuetud, on minu mõtted pöördud teie
ja minu partei ning maa saatuse poole.
Teie seisate eesotsas Wabade wabariikide
Liidul, sellel pärandusel, mida jättis
rõhutud maailma rahvastele suremata

„kindlustuse lepingust", täitma omad kohus
tused sõjajõudude vähendamises ja aswma
ühegi eeltingimuseta rahvasteliitu.

Lenin.

Selle päranduse abil püüavad impe
rialismi ohvrid vabanemisele sellest rah

Inglismaa on Saksamaa ettepanek»
poolt.
Londoni st, .11. märtsil. Siin tea.
tatakse, et Chamberlain ei ole veel pea
tamu jäänud ühegi lepingu eelnõu juure.
Kuid Inglise valitsus teatas liitlastele, et
ta leiab Saksamaa ettepaneku, mille järele
lepingu osalised oleks Inglise, Prantsuse,
Saksa, Itaalia ja Belgia valitsused, sar
naseks, mida võib läbirääkimiste aluseks
võtta.

Hiina rewolntsiooni isa surnud.
Pekingist, 12. märtsil. 12. märtsil
kell 9,35 min. suri Sun-Jat-Sen. Tema

Rahlvaste Liidus.

kini. Hiina esimese 1912 a. rewolutsioo
nilise valitsuse päälinna. Tema keha bal

RahwaSteliidu nõukogu iStangute
järgu awamine.
Pari i s i st, 12. märtsil. 9. märtsil
avati Chamberlaini eesistumisel Rahvaste
liidu nõukogu kolmas istangutejärk. Esi
mese istangu pääl arutati küsimusi: was
tus Saksamaa memorandumi pääle Rah
wasteliitu vastuvõtmiseks, demilitariseeri

Tema keha hoitakse alal hauakambris,
umbes sarnases, nagu see tehti Leninile.
Sun Jat Seni surmaeelne läkitus
S- N W Liidu kesktäidesaatwale
komiteele.
Pekingist, 12. märtsil. 11. märtsil
kutsus Sun-Jat-Sen, oma lähedat surma
ette aimates, Kominterni partei poliitbü

vuswahelisest korrast, mis põhjeneb orjapida

surmaeelse soovi järele maetakse teda Nan

tud maakonnade järeluurimise küsimust ja
Danzigi küsimust.

Istangu algul pidas Camberlain kõne
Brantingi mälestuseks, nimetades teda

„Rahvasteliidu eest tuliseks võitlejaks",
idealistiks, kes kunagi reaalsuse tunnet ei
aotanud".

Beneschi Petetud lootused.
Pariisist, 10. märtsil. Benesch tea
tas, et Tshehi-Slowaakia oli truu Genfi
protokolli ideele, kuid kunagi ei petnud en
nast protokolliga tema alguskujus üldise tun

nistamise võimaluse juures. Siiski lootis
Tshehi-Slowaakia, et arbitrashi põhimõtet,
mis on seatud protokolli aluseks, toetavad
Jnglis-Saksi rahvad.

sameeritakse.

roo liikmeid onla juure ja käskis neid kokku

istangutejärgule oma saadikut või esitajat.
Herrioti saladiplomaatia.
Pari i s i st, 12. märtsil. Havasi
agentuur teatab: Täna, päeval kogus
kokku parlamendi välisasjade kommisjon,
et kuulata Herrioti ettekannet julgeoleku
ja välispoliitika küsickuse kohta. Herriot
nõudis koosolijate käest ausõnaga hoida
tema teadaannet salajases. Kommunist
Bertou ütles lahti selle alla paenutamast.
Pääle pikke waielusi pandi küsimus hääle
tusele, mille järele Herrioti ettepanek
vastu võeti ühelhäälel kommunisti Ber
toni hääle vastu ja sotsialist Fantani
erapooletusel. Kommisjon otsustas kokku
koguda õhtul ilma kommunistlikkude saadiku

teta. Berton teatas, et ta välisasjade
kommisjoni liikme kohustused maha paneb.

Arkadji Awertshenko surm.
Pariisist, 12. märtsil. Täna suri
Praaga linna haigemajas Arkadji Awer
tshenko. Enne surma, alles hiljuti, tehti
talle rasket operatsiooni silmade juures.

Türgimaa uus pääminister, kes algab halas
kamata võitlust wasturewolutsioonilise üles

maade lõpuliseks vabastamiseks sellest im
perialistlikust korrast.

lõppes türklaste täielise võiduga. Jsmet-

Saatuse tahtel ei saa mina lõpetada
oma algatud tööd ja annan seda üle neile,
kes truuks jäädes partei alustele ja õpetu
sele, on settega minu tõsised järeltulijad.
Sel sihil kohustan mina parteid olla ala
tises kontaktis (ühenduses) teiega. Mina
usun kindlasti sellesse muutmata toewsse,

mida teie seni olete ülesnäidanud minu
maale.

Teie keskelt lahkudes armsad seltsimehed,

avaldan mina lootust, et jõuab varsti
päev, kus S. N. W. Liit tervitab või
mast wabat Hiinat kui oma sõpra ja liit
last ja suures võitluses maailma rõhutud
rrhwaste vabastamise teel lähevad möle
liitlased võidule käsikäes. Wenna
lise tervitusega Sun-Jat-Sen".

S. N. Wabariitibe Liibu walitsuse kaastunb
muse awalbamiue.
P e k i n g i st, 12. märts. Wälisasjade rahwakommissari asetäitja sm. Litwinow
volitas täieõiguslikku S. N. W. Liidu esitajat Pekingis sm. Karahani Nõukogude
Valitsuse nimel edasianda kadunu Sun-Jat-Seni abikaasale kaastunde avaldust:
„S. N. W. Liidu valitsus avaldab oma südamlikku kaastundmust sügavalt aus
tatud dr. Sun-Jat-Seni abikaasale ja perekonnale. S. N. Wabariikide Liidu rahvad
jälgisid alati sügava poolehoiuga Hiina rahva kangelaslikku võitlust, mida juhtis SunJat-Sen ja teavad kui rasket kaotust kannab Hiina rahvas tema surma läbi. Meie
loodame, et teie mehiselt kannatate üle kurbtuse, pidades meeles, et see mure jagatakse

paljudes miljonites inimestes".

astumisega. Jsmet-Pascha on endine Türgi

vägede staabiülem Greeka-Türgi sõjas, mis

Paschat loetakse üheks silmapaistvamaks po

liitika tegelaseks Türgi vabariigis.

Wastareaiolatsiaaa Targimal.
WSitlus Diarbektri juuresAngoorast, 12. märtsil. Wiimaste
ametlikkude teadete järele väerinnalt tungi

sid mässajad öösel 7. ja 8. märtsi vahel
põhjapool Diarbekiri valitsuse vägedele
kallale, kes olid koondatud sinna piirkonda.
Waatamata mitmekordsetest ja visadest pääle

tungimistest, millede sihiks oli Diarbekiri
ära võtta, löödi nad puruks ja said suuri
kaotust.

Teine mässajate salk, kes tungis idapoole

Tjhermeki linna Diarbekiri sihis, püüdis
öösel tungida linna agulitesse. Walitsuse
väed asusid wastupääletungimisele, ajasid
mässajad laiali ja võtsid wangisid ja said
kätte üle 50 surnu. Wastase kaotus tema
põgenemise ajal selgub pärastpoole.

Kõrgem sõjanõukogu.
Angoorast, 10. märtsil. Medshilis
(parlament) vaatas läbi seaduse eelnõu kõr
gema sõjanõukogu asutamiseks. Eelnõu esi

mene punkt, mille järele vabariigi prefi
dendile antakse nõukogu vastutava juhataja

õigus, leidis ägedat wastuwaielust progres
sistide juhtide poolt. Kiastm Karabekir ja
Sun-Jat-Sen on esimene juht, kes sai
aru lahutamatu sidemest Hiina rahvaste
vabastamise ja Hiina masside vahel sot

Saksamaa Liidu iStangute järgule
ei tule.
Pari i s i st, 10. märtsil. Lükatakse
ümber sõnum kui oleks Genfi jõudnud krahv
Berusdors ning kui tahaks Saksamaa saata

misele, sõdadele ja õiglusetusele. Mina
jätan maha partei, kes, nagu mina alati
olen lootnud, on seotud teiega ajaloolisel
tööl Hiina ja teiste eksploateeritawate

siaal nõudmistest.

Sun-Jat-Sen (Sun-Wen) sündis 1866
aastal Guan-Dun provintsi linnas Kan
toni lähedal. 1887 a. astus ta Inglise
arstiteaduse instituuti Honkongis, mille
lõpetas 1892 aastal. Sun-Jat-Seni re
wolutsiooniline tegevus algab ligikaudu
1885 a. Sun-Jat-Sen käis mitmel kor
ral Ameerikas ja viibis Euroopas tehes
energilist kihutustööd Hiina revolutsiooni
kasuks, pöörates kõik oma energia mand
shuude hirmuvalitsuse kukutamiseks. Ta
tarvitas kõik oma jõu revolutsioonilise
organisatsiooni loomiseks, mis viimaks
tema poolt nimetuse sai „Uhisuste Liit".
1911 aastal tõstis „ Ühisuste Liit"
U-Tshani linnas mässu, mille järeldusel
langes Dai-Tsõnowi hirmuvalitsus ja
kuulutati välja Hiina vabariik.
Sun-Jat-Sen kuulutati esimeseks Hiina
vabariigi presidendiks. Kuid wäljaminnes
praktilistest 'arvamistest andis Sun-JatSen oma mandaadi Juan-Schikaule.
Lõpuks, kui klassisõda Hiinas näitas, et
vabariigi kinnitamine on takistatud mili
taristtde poolt, asus Sun-Jat-Sen uuesti
revolutsioonilisele teele luues lõuna Hiinas,

Kantonis oma valitsuse, kes ei tunnista
nud Pekingi valitsust.

Pääle tema lahkumist presidendi kohalt
asutas ta Homindani partei, kes alguses
väljendas ainult väikekodanluse huvisid,
kuid edaspidi võttis sotsialistliku kaldu
wuse. See kutsus esile järsu vastasrinna
parempoolse tiiva poolt, kes sai võimule,
mille järelduseks oli Sun-Jat-Seni põge

nemine.

1917 aastal Hiinamaale tagasitulles,
kõige ägedamas kodusõja tules Hiina kind
ralite vahel, oskas Sun-Jat-Sen koondada
enese ümber kõik temale ustavamad jõud
ja luua oma valitsust Kantonis.
Sellest ajast pääle on Kanton kindluseks

Ameerika ja Euroopa rööwpoliitika vastu.
Paljudest Hiina valitsustest on Kanton
ainukene, mis ei ole ühenduses ühegi võist

lewa imperialistliku grupeerimistega, vaid
toeneb ainult Hiina rahva enese toeta
mise pääle. Wiimaste 6 kuu jooksul, kus
võitlus Hiinas iseäranis teravaks muutus,
tuli Sun-Jat-Senil võidelda kahel liinil:
võõramaalaste rööwpoliitika ja kohalise
kaubanduse kodanluse ja fascistlikkude kind

ralite vastu. Sun-Jat-Sen parandas
partei programmi, mille juhtijaks oli ta
kuni viimase elupäevani.

Alifuad nõudsid seda õigust sõjaasjade kom

missarile. Medshilis kiitis hääks valitsuse
esialgse redaktsiooni.

Sultan wõtab mässust osa.
Angoorast, 11. märtsil. Türgi amet
likud ringkonnad tõendavad, et endine sul
tan, kes praegu Saint-Remeaux' viibib,
mässust osa võtab.

Walgekaardlaste skandaal RSu
kogude pawiljouides Lwoni wäl
janäitusel.
Pariisist, 12. märtsil. Lioonist teata
takse, et 8. märtsil, umbes kella 6 ümber
õhtul, pääle Herriot' ärasõitu, Liooni laa
dal wiibiwad Wene walgekaardlased tegid
skandaali Nõukogude paviljonides. Keegi
märatsejate hulgas olew naisterahvas, teiste

ühemõtteliste kaitse all, kes sõjariistadega
varustatud, lõhkus portselaan-asjade osa
konnas vaasi ja lõi kahte osakonna teenijat.
Wäljanäituse komitee, kuulda saades sünd

musest, avaldas tõsist kahjatsusi ning voli
tas politseid kiirelt asja lahendusele asuda.

Silmas pidades, et wäljanäitusel olew nõu
kogude saatkond »n saanud Wene kontt
revolutsionääride poolt veel teisi ähvardus
kirjafid, on saatkonna kaitseks Prantsuse po

litsei poolt energilised abinõud tarvitusele
võetud.
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kodanluse maalt.
Karl Marx.
Sünd. 5. mail 1818 a., surnud 14. märtsil 1883 a.

„Erilised salgad" Indias.
Telegrammid teatasid, et Inglismaa ei
mõtlegi oma väge Indias vähendada.
See teadaanne on ühenduses Inglise sõja
ministeeriumi uue kavaga, milles ettenäh
takse luua suuri tagawarawägesid Indiasse.

Uue kava järele luuakse Indias eriline
vägi Indias olevatest sõjaõpesalkade üli
õpilastest. Niimoodi tahavad inglased luua
terve võrgu erilisi salkasid Inglismaale
truudest indude haritlastest. Samal ajal,

Greekamaal üldine raudtee
laste streik.
Ateena st, 12. märtsil. 9. märtsil
puhkes labti Greekamaal raudtee streik üle

kogu maa. Liikumine seisab igalpool. Wa
litsus püüab liikumist jalule seada sõjaväe
raudteepataljoni abil. Streik võib muu
tuda üleüldiseks. Wäga võimalik, et elektro
lehnikerid, meremehed, tramwaiteenijad, toidu

ja maitseainete töölised übinewad raudtee
lastega. Streikijad nõuavad 8-tunnilist
tööpäeva, palga kõrgendust ja kahe tööliste
efitaja määramist raudteevalitsuse koosseisu.

„et võimaldada haritud klassidele osa võtta
maa kaitsmisest", luuakse

Nõukogude maalt.

salgad linnades, kuhu võetakse wastu ai
nult kodanluse esitajad.

Kuni seni ajani valis Inglise valitsus
kõige piinlikumal viisil „pärismaa sõja
väge", kes pääasjalikult koosnes indudest
ja „Briti sõjaväge, mis koosnes inglastest
ja mõnest õnnelikust indust, kes muidugi
kodanlisest klassist pärit. See valimine
kestab igatahes edasi. Wiimased abinõud—

luua kiirendatud õpekursusega territoriaal
sõjaväge, näitavad, et Inglismaa kardab
sõjaväge, mis koos seisab India talupoe
gadest ja töölistest. Lordid loovad palav
likult väljakoolitatud walgekaardlisi sal
kasid, kuhu meelitavad India kodanlust.
Need salgad peavad valmis olema wälja
astumisele, kui Indias revolutsiooniline
töölisreliikumine lahti puhkeb.

Waewalt on ükski teine maa, kus või
dakse meele " tuletada Karl Marxi nime
nii suure lugupidamisega, nii suure vai
wustusega kui meie esimeses töörahva
vabariigis. Oli ju Marx see, kes mit
med kümned aastad tagasi näitas kogu
maailma proletariaadile ta vabastuse tee,
mida mööda Wenemaa töölisteklass Lenini

juhtimisel ja eestvõttel nii wõidurikkalt
edasi sammus. Wenemaa proletariaat
toetas esimesena seda, mida õpetas Marx
kogu oma eluaeg ja võitluseks, mille eest
ta pühendas kogu oma raugemata energia.

Kõige päält oli Marx proletariaadi
juht. Juba varakult astus ta võitluse
etteotsa. Ta wõttis kõigist revolutsiooni
dest osa. Selle eest vihkasid teda kõik
kodanlised valitsused. Teda kiusasid taga
nii monarkistlikud kui ka vabariiklikud
valitsused. Ta langes kodanluse kõige
suurema vihavaenu alla.
Marx viskas wälja hüüdsõna: „Kõigi
maade töölised ühinege"?" Selle juhtmõtte
teostamisele andudes organiseeriti ta eest-

Võttel „ Rahvusvaheline tööliste ühisus"
I Internatsionaal, mis ühendas eneses
kõike seda, mis oli väärtuslikumat ja pa
remat iga maa revolutsioonilises liikumi
ses. Esimene Jntematsionaal oli võitluse
lipuks, mille alla ühinesid kõikide maade
töölised kapitalismi kantsi purustamiseks.

Kuid Marx andis sellele proletariaadi
wabastuswõitlusele selge eesmärgi, kindla
aluse. See ei olnud enam pimedas üm
berkobamine, töölisteklassi väljaastumine
kättesaamatute ja läbiwiimatute eesmärkide

saavutamiseks, vaid töölisteklassi võitlus
tee sai valgustatud Marxi poolt välja
töötatud ajaloo teooriaga, millega näidati
ära, et kapitalismi kukutamine, kurnamise
hävitamine on paratamata ajaloolisel ede
nemisekäigul ja selle ülesande saadab korda

lismile sama paratamata, nagu feodaalsele
korrale järgnes kapitalism.

Nüüd ei olnud sotsialism enam kätte
saamata unistus, vaid täitsa reaalne ees
märk, mille kättesaamine on töölisteklassi
ajalooline ülesanne.

Seega ei ole Marxi õpetus marksism
mõni kuiv, surnud teooria, vaid võitleva
töölisteklassi abinõu. Marx ütles, et mõt
teteadlased katsusid maailma seletada, kuid

ülesanne seisab selles, et teda muuta. Ja
ta õpetus ongi see abinõu, mis näitab
töölisteklassile, kuidas wõib ja saab maa
ilma nii muuta, et kaoks kurnamine. Nõnda

on marksism võitleva töölisteklassi hing,
ta võitluse abinõu.
Marx näitas töölisteklassile tee sotsia
lismile, pühendas kogu oma jõu võitle
vale proletariaadile. Kuid ta ei elanud
selle ajani, kui töölisteklass astus otsus
tavasse võitlusesse vana ilmaga, kui al
gas sotsialistliku revolutsiooni ajajärk ja
Wenemaa töölisteklass pani geniaalse juhi
Lenini eestvõttel maksma oma võimu.
14. märtsil 1883 a. kustus maailma pro
letariaadi geniaalse juhi elu.
Marxi surmaga kaotas kogu maailma
töörahvas kõige parema õpetaja ja juhi.
Seda kaotust iseloomustas kõige selgemini

Marxi parem sõber ja kaasvõitleja En
gels, kui ta kolmandamal päeval pääle
Marxi surma kirjutas, et inimsugu sai
pääle Marxi surma pääwõrra lühemaks ja
et suri juht, kes andis Prantsuse, Saksa,
Wene ja teistele töölistele kõige selgemad
ning kindlamad vastused nende eluliste
küsimuste pääle.

Kuid Marxi töö järjekindlamaks jatka
jaks, ta juhtmõtete geniaalsemaks teosta
jaks sai Lenin, kes viis seda tööd nii teo
reetilisel kui ka praktilisel alal edasi, mis
Marxi poolt pooleli jäi. Lenin oskas kõige

Punasele sõjamäele weunalit
terwitus Mongaalt rahwa poolt.
ll. märtsil. S. N. W.
Liidu täiewolilik esitaja Hiinas sm.
Karahan teatas Hiina valitsusele, et Pu
nase sõjaväe osad on Mongooliast wälja
Viidud. Karahani märgukirjas antakse se
letust nende ajalooliste põhjuste üle, mis
sundisid nõukoguwalitsust Mongoolias pi
dama sõjaväge. Sm. Karahan loodab, et
edaspidi sarnased põhjused ei kordu, et
uuesti viia punaväe osasid Mongoolia
piiridesse.

Wastuseks sm. Karahani märgukirjale
kinnitab Mongoolia valitsus oma märgu
kirjas, et Mongoolia valitsus ise palus
Punase sõjaväe osasid tulla võitlema
walgekaardlastega, kes Mongoolia külasid
rüüstasid. Mongoolia valitsus kriipsutab
alla seda erakorralist distsipliini, kultuursust

ja sõbralikku vahekorda, mida Punase sõ
jawäe osad ülesnäitasid Mongoolia rahva
wastu. Meelespidades ja hinnates Mon
gsolia rahvale ülesnäidatud abi, annab
Mongoolia valitsus edasi S. N. W. Liibu
tööliste ja talupoegadele, kes lõid ainukese

maailmas, rõhutud rahvaste kaitsja
Punase sõjaväe, oma rahva nimel
suure aitäh.

Woitlus Wilna pärast.
Kow n o st, 12. märtsil. Wiimastel päe
vadel oli Kownos hulk miitinguid, kus esi
neti teravate kõnedega Poolamaa ja vati
kaani wastu. Eriti ägeda loomu wõttis
miiting platsil, millest 10.000 inimest osa
võtsid. Kõnepidajad kutsusid üles võitlusele

Wilna pärast ja avaldasid protesti vati
kaani wastu, kes kaitseb oma autoriteediga

poolakate okupatsiooni vana Leedu päälin
nas. Wõeti resolutsioon wastu, mis nõuab
watikaani esitaja Zechini lahkumist Leedust.

Rahva hulgas kuuldusid hüüded: „Maha
Zeckin, maha paavst!"

liri rewolutsionääride woitlus
süjawägedega
Londonist, 12. märtsil. Cliffonis
(lirimaal) oli tõsine lahing walitsuse poole
hoidjate ja revolutsionääride, de-Valera
poolehoidjate vahel. Haavata said 100

töölisteklass. Marxi kõige tähtsamaks tee
nuseks oligi just see, et ta leidis üles
ajaloolise edenemise seadused, näitas ära
teaduslikult, kuidas sünnib ühiskondliku
elu arenemine, missugustele seadustele
allub ühiskondlikkude vormide muutu

paremini kasutada marksismi metoodi uues

Kui warem mitmedki paremad inimsoo
liikmed unistasid inimkonna paremast tule
wikust, seadsid üles ideaalina sotsialismi,
kuid nad ei teadnud missugusel teel, mis
suguste abinõudega wõib seda unistust
tõeliseks eluks muuta. Marx aga tõen
das teaduslikult, et sotsialism on järgmine

aadi diktatuuri teostamisest

mille järele riigikohtu esimees Simons mää

Mälestades proletariaadi genialsema
juhi Marxi surmapäeva, peame meie veel
rohkem kindlamalt asuma ta õpetuse ja
selle edasiarendaja Lenini tööde tundma
õppimisele, et veel energilisemalt ja või

ratakse presidendi asitäitjaks kuni presidendi

mine.

püüle ajaloolise astme ja ta järgneb kapita-

ajaloolises ajajärgus, imperialismi ja sot
sialistliku ajajärgu astmel, viis proletari
aadi otsekohesele tormijooksule kapitalismi

kantsi wastu. Leninism on Marxi õpetuse
edasiarendamine kapitalismi kokkuwarise
mise ajajärgu kohaselt, õpetus proletari

durikkamalt jatkata tööd mõlemate juhtide

juhtmõtete teostamise alal. S.

inimest.

Ajutine Saksamaa president.
Berliinist, 12. märtsil. Saksa riigi
päev wõttis enamusega, pääle kommunis
tide ja teutoonide, seaduseelnõu wastu,
valimiste lõpetamiseni. Simons asub pre
sidendi kohuste täitmisele 12. märtsil.

Üldliiduliue külakirjasaatjate
kongress.
Moskvas avati esimene üldliiduline
külakirjasaatjate kongress. Wõtawad osa
260 saadikut. W. K. P. keskkomitee nimel
astus wälja sm. Molotow. Ta näitas,
et kompartei on omale päämiseks polii
tiliseks ülesandeks seadnud koondada oma

ümber laiad parteitud massid.
Külakirjasaatjate päämiste ülesannete
kohta astus wälja ettekandega sm. Jakow
lew. Meie ees seisab suur ülesanne.
Peame püüdma selle poole, et nõukogude
aparaat tõesti muutuks ausaks, tõesti
talupoeglikuks, mis ühendaks töölisi ja
talupoegi ühiseks vennalikuks pereks.
Wäljaastuwad külakirjasaatjad teata
sid kohapäälsetest tingimistest. Eriti soo
jalt wõeti wastu sm. Lapitski ettekanne,
kelle elu kallale kippumise protsessi aru
tamme lõppes alles hiljuti Minskis.
Homeli külakirjasaatjate kongressi saa
diku sm. Baschlaki ilmumine kutsub välja
kauakestvad sõbralikud kiiduavaldused.
Sm. Baschlak andis edasi kongressile
lipu ja aadressi.
Õnnetus raudteel.
Põhja-Lääne raiooni raudtee komitee
sai. teate aurukatla lõhkemise kohta rei
sijate rongis Moskwa-Kurski teel, Tsa
ritsõni jaamas. Raskelt said haavata
masinist ja ahjukütja.
Prantslased tahawad osta « mil
joni puuda samschiti.
Taga-Kaukaasia riikliku kaubanduse
Abhaasia osakond sai tellimise Marseilleft
(Prantsusmaalt) wäljawedada Abhaahiast
kuni 100.000 tonni samschiti. (Samschit on

erakorralise kõvadusega.puu).
Alustati tööd uues wasemulla
kaewandusesEriwanist teatatakse, alustati tööd
Kutarski „Gjumsch-Manara tehaste tun
tud kaevanduses. Wiimane on kuulus
oma kõrgeprotsendilise wasemulla poolest.

Wasemulla vedamiseks organiseeriti
tehastes speoasjandus 300 kaameliga.
S N. W. Liit ja Ida.
1. mail awatakse Harbiinis Hiina ja
S. N. W.' Liidu wäljaweo kaupade
ühine wäljanäitus. Juba on selgunud
meie rahvamajanduse osavõtt sellest
wäljanäitnsest.

Moskva nõupidamine kiitis hääks
meie nafta, metallurgia ja kiutööstuse
laialist osavõttu näitusest. Teede rahva
kommissariaadi esitaja näitas, et rand
teed tulevad wastu meie Liidu tööstusele
kaupade ja kaubaproovide vedamiseks
wäljanäitusele.

Pöhja-Lääne oblasti kaubapalat algas
juba ettevalmistustöid, et oblasti suu
remad majanduslikud ja tööstuslikud
organisatsioonid näitusest osa võtaks.
Sama huvitust on ka Hiina poolt
märgata. Iseäranis energiliselt on tege
wuses Schanghai ' kaubapalat, kuna
Schangahisse on koondatud Hiina töös
tuse suuremad ja tähtsamad vabrikud
ning tehased. Näituse komitee Hiina
liikmed sõitsid mööda Hiina linnasid
laiali, et näitusele ettevalmistusi juha
tada.

Näituse kohal on ka pawiljonide ehi
tusele asutud.

Tselloluifi tehas Põhjamaal.
Arhangelskist teatatakse, met

„Rote Fahne" ilmub uuesti.
Berliinist,/ 10. märtsil. Presidendi
waiimiste puhul lühendati „Rote Fahne"
ärakeelamise tähtaega. Ajaleht ilmub juba

sade warandustekasutamiseks töötas „Sewe

uuesti.

tehase osanikuks.

roles" wälja eelnõu ehitada tselluloistehast
6 miljoni puuda aastase walmistusega. Ku
bermangu täidesaatew komitee otsustas
toetada selle juures „Sewerolesfi",astudes

Eestlased S. N. W. Liidus.

Toropetst asunikud riiki juhtimas ja endi kul
tuurilist ja majanduslikku elu korraldamas.
Sellega teoStawad Toropetst asunikud oma juhi Lenini juhtmõtteid.
Aitawad walge terrori ohwreid1924 a. lõpul otsustas Toropetsi asu
nikkude konverents, et 1925 a. astuvad
kõik asunikud Mopr'i liikmeteks, Toropetsi
Eesti krediit-põllumajanduse ühisuse liik
meteks, klubi ja lugemistoa liikmeteks, iga

majapidaja tellib omale ajalehte „Edasit"
ja maksab loodud kultuurfondi vähemalt
Lks rubla aastas.
Kohe loodi Toropetsi klubi juure Mopr'i
ring, kus seni ainult 30 liiget on, kes
endi kopikaid kogub Eestimaa ja teiste ko
danliste timukate pii
natud töörahva ja nende perekondade
hääks.

Samuti organiseeris kod. J. Orik Go
rodgis Mopri ringi, kus ka üle 25 liik
me on. Mujal organiseeritakse neid rin
gisid asunikkude poolt praegu, et teistest
mitte maha jääda ja oma kohust kaaswen
dade hääks täita.
Mudlustawad oma kooperatfiooui.
Ka Toropetsi Eesti piimaühisus on wii
mcrsel ajal elavnenud. Kümnete viisi as
tuwad siia liikmeks teades, et ainult kooLeratiiwi kaudu võib talurahvas paran
dada oma üksikut majapidamist ja et Le
nim õpetusel teostada kiiremalt sotsialist
likku majapidamist.

Rõõmustavaks nähtuseks tuleb lugeda,
et enamjagu uusi liikmeid kohe oma osa
maksu täiesti ära maksavad ja oma maja
pidamisest täielikud andmed annavad, mil
lift kohust paljud endised liikmed veel seni
täitnud pole. Uutel liigetel näib rohkem
arusaadav olema, et kooperatiivi kindla
maks aluseks on osamaks ja liikmete va
randusime seisukord, mis kergemini suure
mat laenu ettevõteteks ja majanduse tõst
miseks kindlustab.

Arvatavasti läheb lähemas tulevikus
tung veel suuremaks, sest paljud pole seni
jõudnud oma kohust kooperatiivi vastu
veel täita. Kuna aeg jõuab kiiresti ja
tehtud otsus ja Lenini pärandus nõuab
täitmist. Kes tahaks siin maha jääda ja
viimane olla?
Tõstawad oma haridust.
Agaram töö on külas Eesti asunikkude
seas lugemisetubade asutamises. Kohalik
kude asunikkude algatusel on neid juba
olemas 4: 1) Gorki mõisas, Lenini wal
las, kuhu 10—12 versta läbimõõtes asu
nikud puhkepäiwiti kooskäivad ühiselt tel
litud ajalehti ja raamatuid lugemas ja
endi majanduslikke ja kultuuralisi vajadusi

Kergendused maksu alal.
fOpaarino asundus, Põhja-Düüna kub.).
Opaarino raiooni maksude kommisjon
vaatas uuesti läbi kõikide põllumajandus
liku maksu maksjate nimekirjad.

Erilise tähelepanuga vaadati läbi kõik
asunikkude nimekirjad.

Arvele on võetud mitte üksi vormilised
küljed. Kaaluti läbi iga asuniku seisu
kord, mille järele kas vähendati maksu ehk
Vabastati vaesemad asunikud koguni mak
sust, et ei sünniks majapidamise lagune
mist maksuwõtmise tagajärjel.

Üldse on maksusummad vähendatud
peaaegu pooltel kõikidest raiooni asunikku
dest, kuna mõned jõuetumad maksust koguni

vabastati.
Kommisjoni liige K. Walge.
Raamatukogude täiendamine.
Opaarino raiooni täidesaatew komitee
otsustas läbi wiia plaanikindlat rahwus
wähemuste Eesti ja Läti raamatuko
gude täiendamist emakeelse kirjandusega.
Tormiliste summade saamiseks pööratakse

palwega kubermangu hariduse osakonna
poole. Poliithariduse komitee ühes koha
pääl olema E. K. U. volinikuga seab
kokku tormilised nimekirjad ja ta plaani,
mis ühes palwega rahaliste summade saa
miseks pannakse kubermangu hariduse osa

konnale ette. K. Walge.
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arutamas, 2) Sementsovas, 3) Gorodgis,
Toropetsi vallas ja 4) Pjatnitsas, Shi
shitsa vallas.
Shishitsa jaama juures ja Pentsa wal
las on samasugused praegu veel asumas.
Kindla kava järele käivad T. kreisi part
komi Eesti sektsiooni esitajad ühes Eesti
noorte ühingu liikmega neid korraldamas,
juttu vestmas. Wõimalust mööda võta
wad ka Eesti koolilapsed väljasõidust osa
külarahvast ettekannetega valgustades ja
mõnusat meelelahutust pakkudes.

Iseäranis agar on tegevus Gorki lu
gemistoas, kus kod. Männiku ja Oriku
algatusel asunikud terve perekonnaga l a.
lapsest kuni 80 a. raugani lugemistoa liik
meks astuvad. Waatamata, et asunikud
üksikult üle kreisi laiali pillatud, koondab
lugemistuba 20—30 asunikku, kuna Gor
kis liikmete arv 70 ulatab, milline arv
alatasa kasvab.

Tehtud tööst ja sisemisest korraldusest
peaksid teised hääd eeskuju võtma ja veel
enne suvist töö aega endile samuti luge
mistoad korraldama, sest need ongi uued
ühiselu ringikesed, kus Lenini näidatud
sotsialistlik ühiskond kujuneb. Arusaamist
ja tahtmist Toropetsi asunikkudel ju jätkub
ja linna klubi pole liikuva raamatukogu
ja Eesti sektsioon näpunäidete ja nõuanne
tega kidsid.

Suuremat rõhku ajakirjanduse
Püüle.
„Edasi" tellimisega on Toropetsi asuni
kud veel teistest asundustest kaugel järel,
milline viga viibimata tuleb parandada.
„ Edasi" oma väärtuslise sisu ja näpunäi
detega tasub mitmekordselt pisukese telli
mise raha (50 kop. külasse ja 1 rbl. lin
nas).
Luuakse kultuurfond.
Ka asunikkude kultuurfond kasvab ala
tasa. Endise optandi kod. Oriku agaral
meeletuletusel on seni kultuurfondi üle
30 rubla kogutud, mille eest hädapärilisi
raamatuid hiljuti asutatud 1. a. parteikooli
jaoks muretseti ja eestikeelseid Lenini
kirjatöid telliti liikuva raamatukogu täien
duseks. Samuti avaldas ka kod. J. Kribe
soovi kultuurfondi korjamiseks. Teadke,
et ühiskondlikkude kohuste täitmine teile
mitmekordset ainelist tulu toob.

Jõudu agaraile tegelasileA ja ergutust
kaasatulejatele! Rämps variseb isegi pühk
meteks, mida töörahva diktatuur teelt ko
ristab. Kosta.

Sammume edafi.
(Mägede asundus. Luuga kr., Leningr. k>).

Noored ootawad chefilt abi.
Asunduses töötavad kool ja punane
nurk. Esimene töötab kooliõpetaja juhatu
sel, kes on püüdnud suure palavusega
teha tööd noorsoo hulgas. See paistis
wälja iseäranis 22. veebruaril toimepan
dud laste pidul.
Punase nurga töö edeneb agarate selt
simeeste eestvõttel.

Ta juures tegutsevad näite-, looduse
teaduse ja kirjanduse ring. Iseäranis aga
ralt töötab näitering. Takistuseks on ai
nult wäiksed ruumid.
Punase nurga juures on olemas ka
komnoorsoo ring, kes püüab olla üheks pa

Pihkwa.
Poliit haridusliku töö tõstmine.
Klubi tegelaste ülekubermauguline nõu
pidamine.
7. märtsil s. a. peeti ära Pihkva lin
na aktiivsete tegelaste nõupidamine.

Ara kuulates Eesti sektsiooni ja kub.
haridusosakonna Eesti sektsiooni aruandeid,

tunnistas nõupidamine nende poliitilise
liini õigeks ja töö üldjoones rahulolda

vaks.
Aruannetest selgus, et töö suuremateks

takistajateks maal on poliitiliste tegelaste,
lugemistubade ja vastavate kooliruumide
Puudus. Selle töö pääle mõjub halvaWalt ka veel eestlaste parteilaste ja asu
nikkude hulkade passiivsus.

Koosolek võttis kõikide nende puudus
te ja väärnähtuste kaotamise asjus was
tavad resolutsioonid vastu.
Poliithariduse töö edendamise sihiga kor

raldatakse Pihkva Eesti sektsiooni ja töö
liste klubi wiiendamal aastapäeval, s. o.
11. aprillil s. a. massiline miiting-pidu,
kuhu kutsutakse nende organisatsioonide esi

tajad seltsimehed Mintal, Nirk, Mitt
ja Jsak, ja veel igast Pihkva kub. Eesti
klubidest ja punasest nurgast vähemalt
üks esitaja, kes jääks miitingult klubi tege
laste nõupidamisele, mille päevakorraks
on: klubide suvise tööplaani wäljatööta
mine, rahvapidudest osavõtt jne.
„Edasi" hoogtööd otsustati niikaua jat
kata, kuni tellijate arv ei tõuse ettenäh
tud arvuni, s. o. 500°/0 võrra. A. A.
Asunduse mahajäänud nurk.
(Nurmekur.de asundus, Tveri kubermang.).

Nurmekunde kõige mahajäänud nurk on

Awintsawa küla. Sääl tehakse kõige roh
kem samagonni. Sääl on kõige rohkem
vargaid ja sääl on ka kõige rohkem kakle
misi ja riibusid.
Awintsawast ei käi paljud kooliealised
lapsed vanemate hooletuse pärast koolis,
vaid hulguvad kodus küla vahel ja õpi
wad rumalaid laulusid ja niisamuti hak
kavad ka'piibunosu imema ja pudelit upi
tama. Awintsawas ei telli ajalehti mitte
keegi.

Awintsawalased, kui teie teistest mitte
mahajääva ei taha, siis saatke omad lap
sed kooli ja tellige omale „Edasi".
„Nurmekundelane".

Esimesed sammud(Ulem-Bulanist, Minusinski kr.. Jenissei
kubermang.).

Enne sõda ja ka pärastpoole elasid meie

Noorte seas tundub suur tung teadmiste
omandamiseks ja silmaringi laiendamiseks.

Noored, koondage endid punase nurga
ümber, sest teie päralt on tulevik!
Nipitiri.

põllumajanduse maksu vaesematel majapi

damistel. Kreisi maksu kommisjonile tehti
ettepanek läbiwaadata kergenduse küsimu
sed talupoegadele loomade kasvatuses.

Juriidiline abi tehastes.
Metall, ametühisus organiseerib alalise
juriidilise abiandmise „Krasnöi Putilowi,"
Jegorovi nimelise „Baltwodi," „Põhja
laevade ehituse tehases," „Russki-Diesel,"
„Elektro Sila," „Trubotshnõi,"
ja Kulikovi nimelistes tehastes.
Jgapäew 5© uut telefoni
9. märtsiks loetakse Leningradis 22 ja
pool tuhat telefoni tarvitajat. Keskmiselt
antakse telefoni jaama ligi 50 teadaannet
telefonide sisseseadmiseks, ja igapäev
seatakse üles ligi 50 telefoni aparaati.
Telefoni tarvitajate arv kasvab iga
kuu 1.000 inimese võrra.
Wäljalaskmine töökoolidest.
Selle aasta kevadel lõpetavad teise astme
töökooli 4.880 inimest.

Esimese astme kool laseb välja 2.108
inimest. 14 tuhandest esimese astme õpilas
test 85 prots., s. o. 11.917 inimest, lähevad
üle teise astmesse.

Tulevaks öpeaastaks seisab töökoolidel
ülesandeks wastuwütta 31.171 last. Kõigi
Leningradi elanikkude laste koolidesse koon

damiseks on vaja koolivõrku laiendada
462 klassi pääle.

Algkoolist kõrgema koolini
Leningradi kutsehariduse valitsuse poolt

on väljatöötatud kõigi harude ametühi
susliku-tehnilise hariduse sidumise plaan.
Esimese astme töökooli lõpetajad lähevad
üle teise astmesse; 2 aastat õppimist teise

astmelises koolis annab võimaluse üle
minna põllumajanduse ehk pedagogilisse
tehnikumi.

Teise astme kooli lõpetajad võivad üle
minna tehnikumidesse kahe ja poole aastase
kursusega igale erialale.

Töökooli lõpetajad, puutööstuse, kõmmu

naal ehk teiste kalduvustega, lähevad läbi
kahe-aastalise tehnikumi.

Wabriku-tehaste kool võimaldab üle
minna õhtusele töölis-tehnikumile, niisama

kui õhtune kool täiskasvanutele.
Talupoegade noorsoo kool avab enam
soodsa tee üleminekuks põllumajanduse
tehnikumi.

Tehnikumi lõpetajaid võetakse vastu

asunikud „kibeda" ajamisest, mida müüdi

kõrgemasse kooli teisele kursusele.

ümberkaudsetele venelastele. Et sellest oli

ÜleSanne täidetakse.
1. aprilliks peab Põhja-Lääne oblast
andma 10 ja üks veerand miljoni rubla
põllumajanduslikku maksu. Praegu on kor
jatud 9.600 rubla. Sellest võib järeldada,
et põllumajanduslik maks maksetakse ära
tähtajaks täielikult.

hää sissetulek, siis jäeti põllutöö lohakile.
Praegu on Bulanis pääle wiinawabri
kantide „pankrotti" jäämise rabawäärtuse
langemise tagajärjel ja viinavabrikute hä
vitamise töörahva valitsuse poolt, viina
ajamine soigus. Nüüd peab meie asunik
selle pääle mõtlema, kuidas oma tööga
seisukorda parandada. Ja selles sihis hak
kabki töö edenema.

Kultuuriliselt on asundus teistest Eesti
asundustest maha jäänud. Nii noored kui
ka vanad on kirjaoskamatud. Sügisel
avati siin kirjaoskamatuse likvideerimise
ring, kus õpivad 50 inimest. Töötab ka
näitering ja on sügisest pääle 9 näidendit
lavastanud ning 4 wabaloomingut. Wii
mastel päevadel organiseeriti üheksaliikme

line W. L. K. N. ring ja W. K. P. bü
roo 3 liikmest. Päevakorras seisab ka pio
neeride organiseerimise küsimus. Tarvis
oleks ka lugemistuba organiseerida, kuid
puudub ruum. —n.

Esimene wärtnate walmistamise
wabrik Leningradis.
Wolodarski nim. vabrikus seati üles
Inglismaalt saadud värtnate valmista
mise tööpingid. Enne sõda meil värtnate
valmistust ei olnud. Neid saime Soomest.
Wabriku avamine võimaldab täita Le
ningradi kiutõöstuse nõudeid värtnate jä
rele ainult poole tarvitavast hulgast.
Wabrik valmistab plaani järele saaduse id
800.000 grossi.

Suured saawutused elektriwoolu
alal.
„Elektrotok" on saavutanud kütte kokku
hoidmises suuri tagajärgi. Katelde paran
datud sisseseaded ja põlemise tehnika täien

leningradi teated.

damine võimaldasid alandada kilovatt
tunni hinda ennesõjaaegsest 4 prots. ja
minewa-aastasest hinnast 12 prots.
Iseäranis suure tagajärje saavutas

Poolteist miljoni rubla kasu
kohalikust tööstusest.

üleilmse rekordi, 90 prots. kasuliku põle

remaks pärmiks teiste masside hulgas.

Jõulu vaheaegadel viidi siin Lenin
gradi Wene parteikooli õpilaste toetusel
noorte kursused läbi, mis suurt huvi ära
tasid. Kahjuks oli see Wene keeles. See
pärast tõsteti siin küsimus üles, kas ei
saaks Eesti parteikooli õpilased, kes kuu
lu järele olla meie chefideks, meie noor
tele eestikeelseid kursusi toime pauna.

Kergendused maksus.
Leningradi kreisi täidesaatew komitee
kinnitas ära määruse 30 prots. vähendada

Lõpetatakse kohaliku tööstuse ja kaupluse

kasu wäljaselgitamist möödunud aastast.
Kõik puhaskasu peab minema kohaliku ra
hasumma eelarve kindlustamiseks. Ku
bermangu arstirohtudega MaruStamise
kauplus andis puhastkasu 141 tuhande rbl.
suuruses.

Põhja-Lääne kino andis 375 tuhat

„Elektrotok" nafta põletamises, seades üles
mise koeffizienti.

Jelaagini saare korraldamine.
Suviste tööde kamasse otsustas kom
munaal-majanduse osakond sissewiia Je
laagini saare täieliku korraldamise. Nii kui
teada on Jelaagini saar armsaks kohaks,
kuhu suwel võib korraldada massilisi ja
lutuskäike ja ekskursioone. Seatakse korda

rubla kasu.
Üldse on kohalikust tööstusest ja kauplu

kõnniteed ja muud kohad, mis kannatasid

sest kasu loota ligi poolteist miljoni rubla.
Eelmisel aastal saadi ainult 75 tuhat rbl.

puhastatakse tiikisid ja istutatakse lille

wiimase veeuputuse ajal, ehitatakse sildasid,
peenraid.
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1 miljon Puuda wilja Leningradile.
7. märtsil kirjutas Leningradi Uhistar
mirajate Liit lepingule alla riigipangaga,
mille järele on wöimalik osta 1 miljon
puuda nisujahu. Lepingu järele toimeta
takse märtsiks kohale 100 tuhat puuda
jahu, aprilliks 150 tuhat, maiks, juu
niks ja juuliks 250 tuhat p. rga kuu.

weel suurema energiaga ning nad lööwad
palli leningradlaste wõrku. Leningradlased
tasuwad mõned minutid enne mängu lõppu
weel moskwalastele ühe golli.
Nii lõpeb wõitlus leningradlaste hiilgawa

wõiduga 3:1.
Teine leningradlaste ja mõskma
laste koondatud meeskond
Ärapeetud mäng kommunaal-teenijate liu

Kastid paberossi otsade jaoks
uulitsatele.
Kub. kommunaalmajanduse osakond ka
watseb ülesseada aedades, parkides ja
uulitsatel kastid paberossi otsade ja muu
prahi jaoks. Esialgul seatakse kastid kesk
linna uulitsatele. Kawatsetakse sundmää

väljal esmaspäewal teise Leningradi ja
Moskva meeskondade vahel eraldus oma
kiirusega. Kogu aeg lendas jääpall ühest
liuvälja otsast teise. Leningradlased rõhu
wad kogu aeg pääle. Pääle rõhuvad ka
moskvalased. Leningradlased hoiavad efi

»usega ära keelata paberossiotsade ja prahi
mahapildumist.

walaste väravas. Kordaläinud vahendi

Tramwai nr- 29 tariifi jaoskonna
suurenemine
Metshnikowi nim. haigemaja sellekohase

palwe Pääle linnaraudtee wa litsus piken
dab tariifi jaoskonda haigemajast kuni
Nishegorodi uulitsani (waremalt Soome
waksalini). See annab wõimalust haige
maija ja tagasisõitjale ümber istuda otse
kohe marssrut nr. 21 pääle.
1.350.000 rubla eluruumide
ehituse paale.
Tööde Programm leiab täitmist.
Leningradi ettepanek, saada riiklistest
abirahadest toetust, õnnestas. Nüüd sai
kub. kommunaalmajanduse nõukogu kesk
kohast põhimõttelise nõusoleku 1.350.000
rubla saamiseks tööliste elumajade ehituse
otstarbel.
Raha kawatsetakse wälja anda kauaaegse
krediidi näol läbi keskkommunaalpanga.

Täiendawad summad lähewad tööliste
eluruumide ehituste kaasategewuse kuber
mangu komitee korraldusele. Need sum
mad wõimaldawad täita täielikult Wolo»
darski raioonis ettenähtud kawa.
Ameerika tüübilised lumePuhaSta
mise abinõud tramwai teedel.
Putilowetsi" tehases walmis
iati Leningradi tramwai jaoks uued Amee
rika tüübilised lumepuhastajad-isesõitjad.
Uue tüübilises lumepuhastajas ei ole püh
kimise harjade tegewus seotud waguni lii
kumisegu. Waguni sees asub elektrimootor,

mille abil harjad teatud kettrihma kaudu
käima pannakse. Niisama harjade ümber
keerlemise kiirus ei olene waguni liikumi
sest. Pääle harjade, wõib wagunite kül
gedel tarwitada jäälõikajaid tiiwu, millised
kaasa aitawad külgedele kogunud lumest
wabaneda.

Kolmapäewal, suure lumetuisu ajal, töö
tasid kolm sarnast uuetüübilist lumepuhas
tajat.

Telefoni ühenduse mehaniseerimiue.
Nõrgawoolu tehaste trust asus Kulakowi

nimelises tehases automaatliste elektrijaa
made seeria ehitamisele. Sarnased auto
maatlised elektrijaamad töötaksid ilma tee

nijatega. Trust sai tellimise 10 jaama
ehituse pääle.

Autobusfid Sestroretski
Sestroretski maanteel algawad neil päi
«il ettewalmistused autobussi ühenduse
kordaseadmiseks.

Autobussi ühendust ei ole enne oodata
kui suwe keskpaiku.

mese mängu poolel kogu aeg mängu mosk
tega õnnestab leningradlaste! moskwalaste

väravasse kolm golli järgimööda lüüa.
Esimese mängu poole lõpul läheb mosk
walastel korda leningradlaste väravasse
ühte golli tasuda.

Mängu teisel poolel lõhuvad leningrad
lased moskwalaste liini ja viimased saavad

veel ühe golli. Kuid mäng pöördub ja
võideldakse leningradlaste väravas. Waa
tamata leningradlaste suurepäralise kaitse

pääle läheb moskwalaste! korda kaks golli
järgimööda leningradlaste väravasse lüüa.
Wõitlus lõpeb siiski leningradlaste või
duga 4:3.

Timukate Testist.
KuidaS Einbund ohwrift ilma jäi.
31. dets. 1924 Ö. wõeti Kuresaare
politsei poolt wahi alla ja anti Uue
mõisa wallamaija ära mõned poliitilised
wangid. Kaasas oli käsk, et wange tuleb
tingimata raudu panna. Wallawanem
ja kirjutaja ei ole aga seda tähele pan
nud, waid kutsunud neli wahti ja annud
wangid nende hooleks. Öösel on aga
kõige „tähtsam" wang Ellam ära
põgenenud, kusjuures juurdlusel ilmsiks
tulnud, et waht ise on wangi ees ukse
awanud ja tema wälja lasknud.
Wäikene näitus, milline seisukoht laie
matel rahwahulkadel mässumeeste kohta
olemas.

Kõik süüdlased ou söjaringkonna kohtu
kätte antud.

Sõjariistade „ladu
Pärnu lähedalt heinamaalt on leitud
sambla ja mätaste alla peidetuna 7 sõja
wäe wintpüssi, umbes 400 padrunit ja
6 käsigranaati. „Ladu" asukoht on 2
wersta linnast.
UuS saadetus tapalawale.
Siseministri otsusega on sõjariugkonna
kohtu kätte antud järgmised töörahwa
tegelased: Joosep Raudsepp, Mihkel
Amburg. Kiril Teeäär, Herman Org.
Raudseppa süüdistatakse selles, et ta
Tallinna linnawolikogus istuma jäi, kui
kõik teised linnawolinikud 1. detsembril
teise ilma saadetud töörahwa timukaid
püstitõusmisega „mälestasid".
Liikmel olem raha.
„Pwl." teatel oli 1. Veebruariks 1925 a.
liitel olewaid raha märke: 1.689.124.536,65.

Pääle riigiraha emissioni arwel olewate
rahamärkide oli ringjooksus wahetusraha:
113.314.770 marka, kassaweksleid 525.000
marka.

Sport.
Leningradi hiilgaw wõitHokkei-valli wõitlns I Leningradi koon

Jälle Protsessid.
~W. M." kirjutab: ..Möödunud aastal
näitasid meie iseseiswuse ja wabariigi was

talised põrandaalused kommunistid õige

datud meeskonna ja moskwalaste wahel oli

intensiiwset tegewust.

ülihuwitaw. Mängu pinewus, liikumise
kiirus, ilusad wõtted nii leningradlaste kui

Aktiiwsema tegewuse wäljendamisega
läksid nad aga ettewaatamatuks, mispä

ka moskwalaste poolt. Kuid ikkagi on näha,

rast ka möödunnd aastal „ sissekukkumist"

et moskwalased jääwad leningradlastest palju
maha.

eriti palju oli. wäerinna" taktika
teostamise seaduse wastaliseks tunnista
mine kohtuwõimude poolt wõttis jalad alt
ka wiimastel lootustel agitatsiooni
teha riigikogu kõnetoolil ja omawalitsuse

Esimese vaheaja mäng sünnib kogu aeg
moskwalaste wärawas, kuid mingisuguse
tagajärgedeta.

15 minutit enne mängu waheaega läheb
leningradlaste! korda üht golli moskwalaste
wärawasse lüüa. Kuni esimese mängu wahe

asutustes.

Ühenduses kõige sellega on tulemas ter

Teine pool mängu algab moskwalaste

we rida huwitawaid kommunistlikke prot
sesse, sest peaaegu kõigis asjus on eeluu
rimine lõppenud ehk lõpule jõudmas ja

energilise pääletungimisega. Pääletungimine
lüüakse leningradlaste poolt tagasi ja mäng

kohtu alla andmine teostatud.
Suurematest neist protsessidest oleks ni

algab uuesti moskwalaste wärawas. Kuid
ka siin kestab mäng 15—20 minutit ilma
tagajärgedeta ja ainult 20 minutit enne
teist waheaega saawad moskvalased teise
aolli. See sunnib moskvalast mängima

gimaja kallaletungijate ja ettewalmistamise

ajani ci suuda moskvalased seda lööki tasuda.

metada: salaorganisatsiooni".
Tallinna tegelaste asi, Heidemanni wan
ssi, 1. detsembri mässuliste asjad ja mit
med muud".

Puhkepäev,, 15. märts. kl. 12 p.
peetakse ära Smolnõis
oblasti rahwuswähemuste
parteitööliste

Teadaanded.
Ülelinnalises W. L. K. R. Ä. liigete
agitproptollektiiwis teisipäewal käsita
taw ame „P ar i i s i ko m m «« n a" on
järgmiselt ärajaotatud:
1. Karl Marx kui rewolutsioonilise
teooria looja tähtsus.
Raamat: Pfl3aHoß Kapa MapKC H
pyCCKHe COpOKOBLII TO^OB.
Aruandjana esineb Promet. Niisama
walmistab selle küsimuse wastu K.

nõupidamine
Päevakorras:
1. Parteitöö järjekords.Msanded.
2. Aruanded kohtadelt.

3. Agitpropaganda ja organisat
fiooniline töö rahwuswähe

Tenter.

muste keskel.

2. Kuidas sündis Pariisi kommuuna,
tema wead, proletariaadi diktatuur, Ok
toobri rewolutsioon ja Pariisi kommuuna
öpetunnid. Lenini seisukoht.

Raamat: DapaacEaa

Suurendage „Edasi" tellijate arwu!

KOMMyaa 18-ro uapTa.

(Wöib ka tarwitada Eesti keeles
Palwadre Uus ajalugu ning wäikest
raamatut Pariisi kommuuna).
Aruandja Lunts. Niisama walmistab

ette Langa.

4. Kooli ja poliithariduslik töö.
5. Kirjastuse küsimus.
6. Töö noorte keskel.
Osa võtma kutsutakse järgmisi
seltsimehi: Jsak, Palwadre, Jkmelt,
Wallner, Leetsmann, Treufeldt,
Kure, Rähni, Steimann, Woolin,
Tilkson, Rammus, Kuusik, Koni,
G. Teiter, Ed. Teiter, Pihkva
ja Novgorodi sektsioonide sekre
tääre.

3. Komintern, Profintern, Mopr.

Mitte hiljaks jääda.

Raamat: EepiHHKOB N CBPTJIOB.

W.K. P. Leningr. kubkomi agit -prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Kominterni kohta saab materjaali pää
tükk IX, Profintern päätükk XIV.
Mopri kohta Mopri konwerentside aru

Mlis-kirjchHte

anded ajalehtedes.

Aruandja E. Hansen. Walmistab ette
küsimuse wastu ka S. Wetto.
W. L. K. N. Ü. kubkomi

büroo istung
on esmaspäeval, 16. märtsil
kell 8 õhtul „Edasi" toimetuse
ruumides. Jstangule palutakse
ilmuda järgmisi seltsimehi: Rõõ
mus, Jõeäär, Mõisa ja Stein.

Eesti seksioon.

Haridusmaja ühise kunstiringi nõukogu
koosolek on puhkepäewal, 15. märtsil, kell
2 päewal. Ilmuda tuleb küigil ringide
instruktoritel ja organisaatoritel, nimelt
sm.: Kure, Eljas, Seljas Saan, Zuurup,
Kelberg, Tamberg, Sawiauk, Karpa, Raa
siu, Taperson, Lagsdin, Tamjärw, Miller,
Teiter, Weske, Jsak, Roose, Juhanson,
Palwadre, Roosberg, Wallner, Moosberg,
Säre, Reesen, Kudrjawtshewa, Kup
rianow j. t. U. K. R. instruktor.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Laupäeval, 14. märts. s. a.
Side-ohtu

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Laupäewal, 14. märts.

Haridusmaja ja Pet.-Wiib.
poole Eesti tööliste klubi
:: :: liikmete vahel. :: ::

kell 7 „Prowokaatorid"

P u h k e p ä e to a I, 15. märtsil.

Eeskaw. esinevad mõlemad pooled

kella Vall—i/2l Häälepaneku kursus.

Harmaja ja Pet.-Wiib. poole
tööliste klubi liikmetel sisseminek
vaba. Wõörastel 50 kop.
Algus punkt kell 8 õhtul.

» Vai—V»2 Rütmika kursus.

Wast. instruktor-organisaator.

V-t -Miib. poole Eesti tSSliste
klubi proomi harjutused:
Puhkepäeval, 15. märts.
kella I—3 päw. „Söekaevaja Koort"
Esmapäeval, 16. märts.
kella 8.30-11. ,Tormikell"
Teisipäeval, 17. märts.

00883888080
Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

kella 8.30-11. .Tormikell"

Kesknädalal, 18. märts.

Puhkepäeval, 15. märtsil s. cu
Sewsapkino kuulus film

kella 8 õhtul. ..Tormikell"

Reedel. 19. märts.
kella B—ll. .Söökaewaja Koort"
Märkus: Kõik, kes varem mängisid
„Söetaewaja Koort" osades Eestimaa töö

Fch j« kiiiillN

liste hääks kaasa, palutakse proovile ilmuda.
Organisaator.

(jl»opeu n npeuoeik)

Draama isewalits. ajast, 12 osas^
Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.,.
võõrastel 40 kop. Juhatus
88888888888

Taua teaatrttes:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Josurpss»

Akadeemiline riiklik draama teaater
„rej)o8"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
.Taia. rae acaßopoHOK noei*

A. mmm

Wostanije (end.

Riiklik suur draamateaater

g nr. 2,25-Oktobri proSp. nurgal, teles. 562-3" WaStu

Rahwamaja

wöte iga päev kella 9—12 h,m. a kella

Punaue teaater.

PraeguSaja arStimisabinõud.

„3aroßop Ilsiliepaipsull"

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.

ropsi*

dsslsszsoavllä".

Teaater „Wskix Jxil^s^sS".

Snguorgaanide igakülgne arstimine,.

«Roveii-kopöxaolc».

Muusikaline komöödia

äaaEa

«Hapan»

PaSsash

kurgu-, kõrva-, nina- ja suguhaigused.

Sisttts tripper.

Gossuak.
«Oöpaa HapoaHOä CBaatÕH»
Uuendage aegsasti „Edasi" tellimisi!

Gilaue börse:
SeskkaSsa kohustused tsherw
aprilliks 100-/»

„ „ maiks 6kuup. lOOV 2 »
„ * » 3 kuu p. 997' „
„ „ juuniks 98V3 .
mukiks 97'/' *
„ augustiks 96,/, .
Naelsterlingid 9 rbl. 28 kop.
Dollarid 1 rbl. 947»,,
Rootsi kroonid' 51 „ 87'/, „
Prantsuse frangid ...... 9 „ 75 .
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen „ .
1. wöidulaen 3 * 12 «

Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 8kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

lintiski h,igr»»je n*llS7na^
lef. 180-52. WaStuwõtm. lötkides spets,

professorite ja assistentide poolt tella.
15 homm. kuni kella 15 õht. Alalised woo».
did (naistehaigused ja sünnitamine). Reis»

ImmW mt. ISt
X«sUI»S!J W«tt 'gsZel'hamb. ArStide kutsum. kodu.

Kii.
H. R. Witkuu - Kolpakowa uuendas
waSwwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu».

Wastutaw toimetaja: S Treufeldt.
Wäliandaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

Tmorpa4>ra KOMHBT6PH, rocyaapcTßemoe ssA.. EKATEPORO<J)CKiB np. 87. leiurpaÄCKii ryöin Jft 5813

seo. Kella 10. homm. kum kella 7 õht.

TroitSkaja 11. krt. 7. Sissekäik pa-.
raaduksest.

