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SBrnfmn Halles.

Kuidas Hürgimaat wasturewolutstooni teljtakie.
Kemal-pascha vastu tegutsevate Türgi mässajate juures

on leitud Inglise raha ja sõjariistu. Ajalehtist.
Wöitlus Politseinikkude ja wali
jäte wahel
Berliinist, 14. märts. Õhtused le
hed on täidetud Halle veresaunast. Tehti
kindlaks, et wastastiku laskmise järele po
litsei ja valimiseelsest koosolekust osawõt
jäte vahel said surma 7 inimest, kellede
hulgas 2 naisterahvast.
Saalis sündis arvamata suur segadus,
trepi käsipuud murdusid määratu rahva
hulga all ja rahvamass lendas alla.
Rahvamaja, kus seda koosolekut peeti,
kujutab enesest kui võitlusvälja: igalpool
wereojad, laialipritsitud pääaju osad,
purustatud mööbel.

Sotsiaaldemokraatlik ajakirjandus süü
distab nagu harilikult kommuniste, siiski
kõneleb, et politsei on vastutav vere
sauna eest. Kommunistide poolt kavatse
tud protesti meeleavaldus keelati ära po

Et seda nõudmist silmapilk ei täidetud, siis
andis leitenant käsu lasta. Leitenandiga kaa
sas olev politseinikkude salk andis koosole

jäte pääle mitu kogupauku. Seni on teada
6 surnut, 25 raskesti ja 15 kergesti haa
watut.

Protestistreik.
Berliinist, 15. märtsil. Halle sünd
mused äratasid pahameele tormi laiades
rahvahulkades. Halles kuulutasid protesti
streigi välja kolme suure keemiatehase töö

lised. Ka suure elektritööstuse ettevõtte
tööltsed tuulutasid streigi välja. BorsikValdis kuulutasid Jachmanni äri 1200
töölist protestistreigi välja.
Wastuseks tapjatele.
Berliinist, 15. märtsil Kolma
päeval oa ohvrite matus. Stendali gar
nisoonift kutsutakse kohale 200 ratsaväe

litsei poolt.
Lähemaks selgituseks tuleks tähendada,

sõdurit.

et selle veresauna korraldasid Saksa polit
seinikud Halles (Saksamaa tööstuse kesk
koht), rahvamajas, kus peeti kompartei
poolt korraldatud Saksamaa presidendi va
limiste eelkoosolekut. Politseinikud avasid
laskmise koosoleku pääle, kus viibisid
üle 8000 töölise.
Politsei weretöö
Berl i i n i st, 14. märtsil. Eile oli
Halle rahvamajas valimiseelne koosolek,
korraldatud kommunistliku partei poolt.

komiteede üldkoosolek, mida sotsiaaldemo

Sääl pidi esinema ka kommuniste presidendi

Laupäeval oli Halles wabriku-tehaste
kraatlik tööline juhatas. Koosolek otsus
tas nõuda politsei presidendi sotsiaaldemo
kraadi Runge tagandamist,politsei leitenandi

Pizkeri arreteerimist, uurimise üle vabriku
tehaste komiteede kontrolli määramist, ra
haavatutele ja politsei kõrvaldamist löö
liste asutustest. Pääle selle võeti otsus
vastu organiseerida politsei kaitsesalkade
asemele tööliste punaseid sälke. Põhjen
dati alaline kommisjon tehaste-wabrikute

keskel. Leitenant pani ette müra lõpetada.

tide süü väiksemaks politsei omast".

Ülesastumine Tiirgimaal.

ÜleSastujate saladuslikud" juhtijad
Angoorast, 15. märtsil. Ametlikud
teated kõnelevad, et üiesastnjad on hästi
varustatud tarvilise hulga sõjariistade ja
sõjawaruötusega. Ülesastujale sõjariistad
on pärit Euroopast, sest sarnaseid Türgi
väes ei tarvitata.
Söjawägi mässajatega wöitlema.
Konstantinoopolist, 15. märtsil.
Kuni seni on Türgi walitsuse poolt saade»
md mässu all ol matesse Kurdistani maa
kondadesse 60 tuhat sõjaväelast. Türgi
söjaväevõimud arvavad, et sõjaline tege
vus kurdiaste vastu kestab kuni sügiseni.

Kim mlitsxs kimiiss N>Ä«l> rnuJtff Maifr
6. % U »lf.
Pekingist, 15. märtsil. Hiina valitsus kinnitas kokkuleppe S. N. W. Liidu
ja Mukdeni valitsuse vahel Jda-Hnna raudtee asjus.

komiteedest.

Sotfiaal äraandjad liputawad saba
Berl i i n i st, 15. märtsil. „Vor
wärts" on rahutu selle mõju pärast, mis
Halle sündmus võib avaldada presidendi
valimistel kommunistide hääks. Leht lau
sub, et Halle sündmus oa häb ks wabarii
gile. „Taivis on tunnistada kommunis

väiksemaks iga päevaga.

Teener: Nagu valatud. Ainult monookel segab vähe.

halist abi tapetute perekondadele, kahjutasu

kandidaat Tellmann. Koosolekule kogunes
üle 8 tuhande töölise. Et kõik osawõtta
soovijad saali ei mahtunud, korraldati veel
teine koosolek. Samal minutil, kui koos
oleku juhatus andis sõna saadetud terwi
tuste tõlkimiseks, kargas kõnetooli politsei
leitenant, et tervituste tõlkimist takistada.
Leitenandi ilmumine tekitas tormi tööliste

Rüngas üleSastujate ümber tõm
bab kokkuAngoorast, 15. märtsil. Kemal-pascha
pidas nõu pääministirJsmet-pajchaga, mil
liseid abinõusid tarwtkada ülesastujale pii
ramiscks. Energiliselt peetavad ettevalmis
hiied on lõpul. Rõngas, mida sünnitavad
valitsuse väed ümber ülcsastujate, läheb

Chamberlaine: Noh, John, mis arvad? Kas ma olen nüüd

Türgi mässaja sarnane?

«KurdlaSte riik".
Angoorast, 15. märtsil. Türgimaa
siseasjade kommissar teatas: Meie jälgime

tähelepanelikult ülesastujale koondumise
järele Diarbekiri ümbrusesse. Echeih Said
jõudis Poskuri, mis ajub 40 kilomeetrit
põhjapool Diarbekiri, 1000 mehega. Õö
sel tungis la Diarbekiri kallale. Pääle
kaheteistkümne tunnilist võitlust sundisid
valitsusväed ülesasmjaid taganema. Sünd
mused näitasid, et ülesastujad kavatsesid
Diarbekiri valdamisega kuulutada välja
kurdlaste riiki.

Õhutajad Püüti kinni teo Püült
Angoorast, 15. märtsil. Mitu Jng.
lise vabrikut saatsid Diar
bekiri järgmise adressi all: „Kurdistani
kuningriigi sõjaministrile Diarbekiri". Ka
taloogid jõudsid Diarbekiri ja on praegu
Türgi valitsuse käes.

Nöukogude-Hiina kouwerents.
Pekingist, 15. märtsil. Tiibeti Dalai-Lama asetäitja pööras märgukirjaga
Hiina preisidendi poole ettepanekuga kokku kutsuda Nõukogude-Hiina konwerentsi,
mille ülesanne oleks kiires korras jalule seadida normaalne vahekord Hiinamaa
ja Mongoolia vahel.
Raudteelaste streik Saksamaal.
Kauba wedamine o« Praegu täie»
kikult lõpetatud.
Berl i i n i st, 14. märtsil. Raudtee
laste streik Saksamaal võtab oma alla
ikka uuemad raioonid. Kaubaveo liikumine

Saksamaa wastuwvtmine Rah
wasteliitu.

Wars savist, 13. märtsil. Poola
seimi sõjakommisjonis esinesid rahwus-sot

Pariisist, 14. märtsil. Rahwaste
liidu nõukogu kiitis hääks vastuse wiimase
Saksamaa märgukirja pääte R.ihwasteliitu
astumise asjus. Selles wastuses tunnista

siaaldemokraadid ettepanekuga kiires korras
esitada seimile üldist mobilisatsiooni seadust
, sõja juhtumiseks. Ettepanekut põhjendatakse
Poola praeguse poliitilise seisukorraga ning

Üle 100.000 metallisti streigiwad
Roomast, 14. märtsil. Itaalia tööli
sed»nutallistid nõudsid wabrikuomanikkudelt

järgmiste tingimiste vastuvõtmist: Töö
palk peab vastama praegusele elukallidusele,
tükitööde hinda pead kõrgendama ja töölised

ametühisused ühinesid streigiga, vaatamata

pääle streik.

amernhisuste keskorganisatsiooni keelu pääle,

Täna streigivad Lombardias üle 100.000
metallisti. Streigist võtavad osa ka need

mitte toetada streikijaid. Saksa vähem
lased nõuavad, et streiki ei laiendataks,
enne kui streikijale ja raudteede ühisuste
vahelised läbirääkimised lõpevad. Raud
teede valitsus kasumb ära normaalse lii
kumise alalhoidmiseks streigimurdjate, ko
danliste pojukcste kaasabi.

peavad lahtilaskmise juures kabe nädala
palga ette saama. Samal päeval algas

töölised, kes seisavad fascistlistes ühingutes.

Fascistide juhid nõuavad valitsuselt streigi
lõpetamiseks käsile võtta energilist abinõusid.

Faseistid püüavad kogu oma jõudu pingu
tada, et saScistlised ühingud eraldi kokku
lepiks ettevõtjatega streigi lõpetamiseks.
Itaalia kompartei kinnitab, ct ükskõik mis
moodi see streik ka ei lõpeks, Zsiiski kujutab

Ka politsei ütleb lahti tööliste
wastu wäljaastumast.
Berliinist, 14. märtsil. Thüriugeni
politseinikud protesteerivad nende saatmise
vastu streigimurdjateks. Politseinikkudeühi
suse presiidiumis, Thüringeuis, võeti vastu

resolutsioon, milles tunnistatakse, et polit
seinikud on kohustatud jälgima „ühiskond»
sellega kõneldakse, et politseinikud „ei tohi
olla äraandliku kallaletungimise tööriistaks

nende vastu, kes teostavad oma kaolitsi
ooni õigust".
11 kommunistlikku ajalehte
keelatud.

Sakiamaa ähvardustega uuesti ära võtta
Poolalt Ülem-Sileesiat. Kommisjon wõ ?3

liitu astumise juures ja avaldatakse kindlat

arvamist, et Saksamaa astub Rahvaste

Berliinist, 14. märtsil. Kommunist,
likud ajalehed Hemnitzis („Der Kämpfer")
ja Erfurtis Echo") keelati ära.
Käesoleval ajal on üldse keelatud 11 kom

ettepaneku vastu.

liitu ühesugustel alustel teiste maadega.

munistlikku päevalehte.

takse täieliku rahulolemisega seda, et Saksa

maa ütleb lahti enecsõigustest Rahvaste

asas lvõitliisesse kodanlasega.

on praegu täielikult lõpetatud. Berliini
suuremates raudteejaamades valitseb vai
kus. Streikijate üldine arv ulatab 18
tuhande inimeseni. Berliini ringkonna

lise vaikuse ja korra" järele. Kuid ühes
poola walmistab föjawastu.

Itaalia tiiõralW eelwiiesalk

ta enesest kui uut pööret Itaalia tööliste
liikumises. Pääle kolmeaastast puhkamist
asus Itaalia töörahva eelväesalk metallis
tide näol võitlusesse kodanlusega.

Jaapani auru lae wa hukkumine.
N a g a sakist. 15. märtsil. Kataschi
läheduses tormi kätte sattunud Jaapani
aurulaev „Uwadsima-Maru" vajus põhja.
Suudeti ära päästa 15 reisijat. Hukkunule
arv ulatab 100 inimeseni.
Uus protsess Eestis.
Täna algab sõjakohtus „kommunist
tikkude tegelasre" warjajate asja arutus.
Süüaluseid on 10 inimest. Nende hulgas
Funk ja Winter, kes katset tegid seina
eeluurimise wangimajas läbi murda,
et sel teel vabastada wangisolewaid
kommuniste, keda „uo" protsessis
vastutusele wöetud.
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w. tt. P. üleoblastiline rahwuswahem.

Moskvas lõppes neil päiwil ülevene
maaline kollektiivsete majapidamiste töö

attiiwsete tegelaste nõupidamine.

liste nõupidamine. Nõupidamise ülesandeks
oli kokkuvõtet teha ühismajapidamise kuue

Puhkepäeval, 15. märtsil Smoluöis.

aastasest tööst ning märkida tarvilisi abi
nõusid nende edaspidise töö kergendami
seks.

Esimestel aastatel pääle revolutsiooni
nägime meie kollektiivsete majapidamiste
kiiret kasvu. Nii oli 1918 a. neid 912,
kuid 1921 a. juba 15.800.
1922 aastal hakkab kollektiivsete maja
pidamiste arw järsult langema. Põhjuseks
oli üleminek majanduslikule arvepidami
sele, iseenese äratasuwusele, mille tagajär

jel nõrgemad ja organiseerimatud wälja
surid.

Kuid viimastel aastatel märgatav Põl
lumajanduse tõus on toonud elavust ka
kollektiivsete majapidamiste juurekasvus.
Nüüd on meil üldliidulises ulatuses juba
19.000 kollektiivset majapidamist. Uut
tõusu tuleb siin seletada põllumajanduse
mehaniseerimise edenemisega. Traktorite ja
muude suuremate põllumajanduslikkude ma
sinate muretsemine käiv üksikule talupojale

üle jõu,, eriti weel kehvikutele. Seepärast
ühinetakse ja ühinejateks on enamasti kesk
mised ja kehvemad talupojad.
Kollektiivsed majapidamised saavad suu

remat rõhku panna ka uuemate põlluha
rimise viiside pääle, nende liikmeteks on
tihti agronoomid ning selle tagajärjel on
lõikus kollektiivsetes majapidamistes alati
ümbruskonna talupoegade lõikusest 15—20
prots suurem.

Siiski tuleb ka kollektiivsetes maja
pidamistes eitavaid nähtusi ette. Sage
dasti võetakse ühes ehk teises ühismajapi
damises otsus vastu üle minna kruntide
pääle, lasta igale liikmele maa eraldi
wälja mõõta jne. Kuid viimasel ajal tu
leb sarnaseid nähtusi juba vähem ette,
mis tunnistab, et võõras ollus ühisma
japidamistes ikka vähemaks jääb. Tuleb
aga ette omavahelisi jagelemisi, õõrumisi,
madal on weel kollektiivsete majapidamiste

liikmete kultuuraline tasapind, kuid siiski
on see kõrgem, kui üksikul keskmisel ehk
kehval talupojal.
Teiselt poolt näeme meie aga, et kol
tiiwsete majapidamiste juhtimine maaor
gaanide, kooperatiivide jne. poolt on kas
liiga nõrk ehk kohati ei ole seda lugugi
olemas. See mõjub aga õige halvasti
nende arenemise pääle.

Kollektiivsete majapidamiste arw kas
wab iga päevaga ja nende edaspidine
kasvamine on kahtlemata ühenduses nende
tehnilise sisseseade paranemisega, põlluma
janduse mehaniseerimise laienemisega. Mis
sugused ülesanded on siis ees?

Mida rohkem aktiivsust avaldab kollek
tiiw, seda ennemini kaovad sääl olevad
puudused. Mida varem kollektiivsed maja
pidamised ära harjuvad turu jaoks tööta
misega, ära harjuvad nende tingimustega,

mida tõi uus majanduspoliitika, seda mär
gatawam on nende osa põllumajanduses.

Tarvis suurendada krediiti kollektiivse
tele majapidamistele. Anti ju tänavuse
majandusaasta esimesel veerandil krediiti
ainult 400.000 rubla, mis wälja teeb
14 kop. tiinu päält.
Päevakorras seisab maakorralduse küsi
mus. Lõpuks tuleb kollektiive ühendada
kogu põllumajanduse kooperatsiooni süs
teemiga, milles kollektiivsed majapidamised
tähtsat osa peavad etendama.
Kollektiivsete majapidamiste edaspidine
edenemine oleneb kogu põllumajandusliku
kooperatsiooni edaspidisest köwenemisest.

Nõupidamise avab 85. K. P. keskkomi
tee Põhja-Lääne oblasti agitosakonna ni
mel Leningradi kubkomi rahvusvähemuste
alamosakonna sekretäär sm. Tamm ja pa
neb ette meie juhti sm. Lenini mälestada
püstitõusmisega.

Edasi peatub sm. Tamm lühidalt Hii
namaa revolutsioonilise liikumise ja selle juhi

Sun Jat-Seni surma juures, keda mäles
tatakse püstitõusmisega. Nõupidamine wõ
tab vastu resolutsiooni, milles toonitatakse,

Otsekohese telefoni ühenduse
awamine S. N. W. Liidu ja
Poola wahel.
Wars s a w i st, 13. märtsil. Tele
graafi liinid algasid tegevust Warssaw—
Minsk, Warssawi—Kiievi vahel. Põhjalik
postiühendus S. N. W. Liidu ja Poola
maa vahel algab 18. märtsil. Wöetalse
vastu kinnitatud ja kiir kirjasid.
Tööpuudus Inglismaal.
Londonist, 13. märtsil. Inglismaa
laevaehitule tööstuses tõuseb töötatööliste

arw 76.600 inimese pääle, s. o. 3'2°/0 üld
tööliste armust. Tööpuudus on tingitud
sellest, et Inglismaa valitsus andis suured
tellimised lacwade ehitamiseks Saksamaale.

Ühenduses talupoegade küsimusega kerkib
meie ette kooperatsiooni küsimus.

Need kats küsimust saavad eelseisval
partei konverentsil olema esimesel kohal.
Nõukogude allpool seisvate aparaatide
parandamiseks ja abinõude tarvitusele
wõimiteks nende tervendamiseks töötavad

et Põhja-Lääne oblasti rahvusvähemuste
aktiivsete tegelaste nõupidamine avaldab
sügavat kaastundmust Hiinamaa töörahva
juhi Sun Jat-Seni kaotamise puhul. Nõu
pidamine on kindlas usus, et Hominduni
partei saab kindlalt jatkama oma juhi juht
mõtteid ja jääb leppimatuks igasuguste

keskkohas kaks kommisjoni. Meie peame
nõukogude võimu lähendama kõigi laie
matele rahvahulkadele kohtadel. Partei
ees seisavad tähtsad ja äärmiselt rasked
ülesanded Esiteks alanes meie partei
sisuline tasapind ja distsipliin kahekordse
Lenini kutselaste meie partei ridadesse as
lumisega. Teiseltpoolt aga kasvas tööliste

kapitalistlikkude orjastajate gruppide vastu.

ja talupoegade huvi ühiskondliku tegevuse

Resolutsioon lõpeb sõnadega: Igavene
mälestus kurnatud Hiina rahva juhile
Sun-Jat-Senile.

vastu. Meie peame rohkem parteituid

Elagu ;a kõwenegu oma juhi juhtmõtetel

rahwusrewolutsiooniline Homindani partei
ja Hiinamaa revolutsiooniline liikumine!
Elagu katkestamata sõprus rewolutsioo
nilise Hiinamaa ja S. N. W. Liidu vahel!
Asutakse nõupidamise presiidiumi vali
mise mure, kuhu ühel häälel valitakse sm.
Tamm rahwuswäemuste alamosakonnast,
Poola sektsioonist Stawilski, Läti sektsioo
uist Kroder, Eesti sekts. Palwadre, Soome
sektsioonist Koschu ja presiidiumi auliikme
teks valitakse W. K. P. keskkomitee liikmed

sm. Rõkow, Stalin ja Sinowjew ning
Põhja-Lääne oblastist sm. Ewdokimow ja
Leningradi kubermangust sm. Salutski.
Presiidiumi sekretääriks valitakse sm.
Osol, E Teiter ja W. Kirik.
Päevakord võetakse järgmisena vastu.

tõmbama ühiskondliktudele töödele. Partei

peab pinevat tähelepanu juhtima partei
tute hulkade pääle, juhtides tööd nende
hulgas ühiskondlikkude organisatsioonide
kaudu, seades päevakorda elulised, prakti
lised küsimused. Iga parteiliige peab
tõusma poliitiliselt, organisatsiooniliselt ja
praktiliselt kõrgemale, et edasi anda partei
mõju laiadele parteitutele hulkadele.
Samuti seisab partei ees ülesanne aktiiv

tegelaste ettevalmistamises ja organiseeri
mises. Meil töötavad partei seltsimehed,
kuid need on võrreldes üksikud, kuna suu
rem osa hulke täiesti eemal seisab. Sellega

on takistatud ka üksikute parteilaste juure
kasv. Peab meeles pidama, et parteilasi
ei kasvatata mitte raamatute najal, vald
pääasjalikult igapäevase praktilise töö
kaudu.

3) Agit-propaganda töö ja organisatsi

Iga parteiliige peab oma kohta olema
juhiks parteitutele. Küla aktiivi loeme
30—60 inimese pääle, kuid need töötavad
asutustes ja mitte rahvahulkades. Aktiiv

oonilised abinõud rahvusvähemuste keskel.

tegelased peavad iust hulkade keskel olema.

1) Partei ehituse järjekordsed ülesanded.
2) Aruanded kohtadelt.

4) Kooli ja poliithariduslik töö.
5) Kirjastuse tegevuse informatsioon.

6) Töö W. L. K. N. Ü. liikmete keskel.
Pääle kodukorra vastuvõtmist asub nõu
pidamine tegeliku töö juure.
Partei järjekordsetest ülesannetest esineb

aruandega sm. Hanow, kes tähendab, et
S. N. W. Liidu üldine seisukord wäljen
dub meie majanduse, kultuurilise ja polii
tilise elu elavnemises. Selle töö elawneÜleliiduline kunstnikkude ühing
näitlejate rahwuswahelisele kon
werentsile.
Pariisist, 13. märtsil. Üleilmse näit
lejate liidu organisatsioonide konverentsil
arutati küsimust, võtta vastu üleliidulist
kunstnikkude ühingut, näitlejate Jnternat
sionaali. Üleliidulise kunstnikkude ühingu
kommisjon teatas, et viimane on nõus
astuma Internatsionaali ainult põhikirja
alusel, ühesugustel õigustel kõigi teiste
organisatsioonidega ning lükkas tagasi ot
sustawalt igasugused ettekäänded ja erili
sed tingimised.

Tema arvamise järele, vaatamata et
näitlejate organisatsioonide enamus sidet
peab Amsterdaamiga, näitlejate Jnternat
sionaal ei tohi ühineda Amsterdaamiga
silmapilgul, mil ühise töörahva väerinna
loomine on päevakorral. Konverents tun
nistas ühelhäälel hääks, et üleliiduline
kunstnikkude ühing peab astuma näitlejate

Nobanluse maalt.

mine nõuab meie parteilt iseäralist tähele
pann. Meie töö laieneb, süveneb ja on
enam keerulisem kui seda kunagi varem

Internatsionaali. Sellekohane wormaalne
kinnitus järgneb lähemal rahvusvahelisel
kongressil.

Paawst oskab hinnata tant
siannasid.
Roo m a st, 13. märtsil. Kuulus
kohvikute ja kinopiltide näitlejanna Rakel
Meller võeti paavsti jutule.
Pius XI ja teiste kardinaalide juures
viibimisel lautis ta oma kuulust laulukest
„Rongi käigu ajal", mis esile kutsus paha
meele lauljanna vastu, et see jumalat
teotanud. Paavst ei leidnud midagi ise
äralikku, õnnistas lauljannat ja lubas
temal edasi laulda.

Meie ülesanne on neid tõmmata ühiskond
tikkude tööde juure, mõjuda nende pääle,
läbi katsuda neid ja tõmmata paremat osa
partei ridadesse.
Edasi peatub aruandja kooperatsiooni ja

kretiit-ühi süste küsimuste juures, kus sel
gub, et kooperatiivid tihti pääle suuren
dawad oma väljaminekuid pääasjalikult
teenijate ülevalpidamiseks jne.

(Järgneb).

Nõukogude maalt.
Mehaanikeri ülesleidus
Artemowskist teatatakse, et «Novaja
Smoljanka" kaevanduses mehaaniker
sm. Grigorjev leidis üles abinõu tur
biini kondensaatorite torude mehaanili
seks puhastamiseks. Proovimise juures
andis uus abinõu hiilgavaid tagajärgi.
Waremalt käsitsi puhastus nõudis iga
kuu 12—13 töölise neljapäewalist töö
vaeva. Sm. Grigorjevi abinõu tarwi
tamise juures võib läbi saada kuue töö
lisega kahe päeva jooksul.
Talupoegade olümpia mängud.
Permis, Motovilihis peeti S. N. W.
Liidus esimesi talupoegade olümpia män
gusid. Osa võtsid esitajad Motowilihi
raiooni 9 küla nõukogust Osavõtjad
pääasjalikult küla noorsugu.
Abi Proletaarse üliöppurkonnale
Harkovist teatatakse, õppurite elutin
gimuste parandamise komitee andis käss
oleval aastal proletaarse üliõppurkonna
toetuseks 3.000 komplekti riideid. Lähe
mal ajal antakse wälja 3.000 paari ja
lanõusid. Pääle selle antakse üliöppuritele
suveks 3.000 suve ülikonda.
Merepiiride sanitaarkaitse.
Wcilitsuse poolt anti määrus wälja
merepiiride sanitaarkaitseks.

Sanitaarkaitsete pääsihiks on hoida
merelaewadega külgehakkavate haiguste
sissetoomist (katk, koolera, kollane pala
wik, plekiline ja korduw tüüfus, rõuged)
S. N. W. Liidu piiridesse ja samuti ka
Liidu ühest sadamast teise.

Merepiiride sanitaarkaitse ja seda teos
tawad asutused käiwad tervishoiu rah
wakommissariaadi alla.

«aewasõidu awamine Asowi merel.
15. märtsil awati laewasõidu hooaeg
Asowi merel. Esimeses järjekorras tar
witatakse liini Rostowi ja Feodoosia
vahel.
Wiljataggwarad S. N W- Liidus.
Riigi planeerimise tvalitsuse statistilt
ses majandusosakonnas tegi sm. Mihai
lowski aruande wiljatagawaradest S. N.
W. Liidus.
1. jaanuaril 19*25 aastal, täpsete
andmete"järele on aruandja seletuse järele
vilja kogu maal 144.892.000 puuda.
Kauges-Jdas tuleb iga linna elaniku
pääle 10,4 puuda, tarvitajate kuber
mangudes 5,5 puuda, Turkestaanis
3,6 puuda, Taga-Kaukaasias 1,6
puuda ja Ukrainas 1,7 puuda.
Kõige suuremad viljatagavarad on
riigi orgaanidel. millede käes oli umbes
64 milj.' pd. „Hleboprodukti" tagavarad
ulatavad 30 milioui puudani ja riigi
pangal 19 miljoni puuda. Et kohalikke
linna tarvidusi täita, tuleb aruandja se
letusel kuni 1. augustini küladest weel
juure saada 190 miljoni puuda vilja.
Üle ennesõjaaegse normi
Sm. Lenini nim. vabriku terase wa
lamise töökojas Jelaterinoslawis sõuti
weearuarikuul saaduste valmistamisega
üle ennesõjaaegse normi. Töökoda val
mistas 400.000 puuda terast sellel kuul.
1913 aasta veebruarikuul valmistati
ainult 378.000 puuda.
Pariisi kommunaaride lipp
W J Lenini pühitses
Sm. Lenini mausoleumis, töörahva luure
jubi päbitset ehib Pariisi kommuuna lipp,
mis lehvis viimasel barikaadil Pariisis
1871 aastal. Warre küljes on ainult väike
punane siidi tükk, mis Versaille timukate
poolt mitmest kohast tääkidega läbi torgitud.
See Pariisi kommunaaride kangelasmärk
anti Seine föderatsiooni pääsekretääri poolt

W. K. P. Moskva komiteele.
Uue sõjalaewa ehitamine Nikola»
jewski tehases.
Odessast teatatakte, et proownõidult jõu

dis tagasi uus sõjalaev, mis ehitati Niko
lajewski Marti nimelises laevade tebaies.
Pääle revolutsiooni jäi Nikolajewski teha
ses laevakere ehitamine pooleli. Mineval
aastal algas energi ine töö laeva ehitami
seks. Tööd tehti äärmiselt rasketes tingi
mistes: ci jätkunud materjaali ja tööriistu.
Kuid töölised tahtsid näidata, et nõukogude

tehased ei ehita sugugi pahemini väljamaa
omadest.

Katse juures tegi laev lahtisel merel
25 sõlme tunnis. Tehase kommisjon, kes
laeval viibis, tunnistas masinate ja katalde
tegevuse rahuloldavaks. Punane laevastik
sai ühe laeva võrra rikkamaks.
Veebruarikuu uaftasaak
Wecbruarikuu jooksul on Grosnefti halli
kätest saadud 9.101.000 puuda naftat.
Wälja veeti 1.447.000 puuda. Puurimis
tega on jõutud 1356 sülla sügavuseni.
U r a l s k i st teatatakse, et Embinski nafta

tööstusest on saadud 60 puuraugust 1.220
tuhat puuda naftat. Walmistuse programm
on veebruarikuul täidetud >
Uue Afooni ümbernimetamine.
Suhuumist saadud teadete järele on Ab
haafia kesktaidesaatwa komitee otsuse põhjal

Uus-Afoon ümber nimetatud Psõrtshaks
(s lle koba ajalooline nimetus).
Jäädaw mälestussammas Jliitshile
21—22. jaanuaril j. a. awati S a m a a ras pidulikult «Talupoja maja". See
maja on üks parematest ja ilusamatest (end.

võõrastemaja) terves linnas, mis on sisse
seatud ja remonteeritud vabalt ohver
datud tööliste kopikatega. Sel
lega on Samaara töölised ausalt täitnud
jnbi juhtmõtte ja käe ulatanud talupojale.
Maja sisseseade on järgmine: nõuannete

teadete büroo, Jljitshi nurk, lugemislaud,
teaatrisaal, köök, söögisaal, magamissaal,
pesukoda, arstiteaduse, põllumajanduse ja
tööstus, kaubanduse wäljanäitused. Hoovis
põllutööriistade osakond jne.
Öömaja ühes hobusega talumehel maksab

25 kop., lõunasöök kahest toidust 21 kop.,
thee 3 kop. Muu kõik maksuta. Jgalpool
valitseb eeskujulik kord ja pubtus, ümber
käimine talupoegadega kõige sõbralikum.

Jääb ainult ioowida, et fõif talupojad
linna j õites ei läheks mitte spekulantide
öömajasse, waid oma «Talupoja ma
jasse". G. W.

Leningradi teated.
Majade kütmine gaasiga.
Tööliste elumajade korraldamise kuber
mangu tehniline kommisjvn waataö läbi
tööliste majade kütmise kama gaasiga.
Selgus, et gaasi küte on oma hää
duse poolest mitu korda odawam puu
küttest. Kõik kütete sisseseaded-wäljamine
kud tehakse tasa 2—3 aasta jooksul.

Töõtatöölised antakse tööbörse
arwele.
Reed, kes läbivaatamisele ei ilmu, wöe

takse abirahasaamisest maha.
Kubermangu ametühisuse nõukogu tariifi

majandusline nõupidamine näitas ühisuse
tariifi osakondadele wajaduse pääle, et on
tarwilik lõpetada 15. märtsiks töötatööliste
ülewiimist tööbörse arwele.
Kõik töötatöölised ühisuse liikmed, keS ei

ilmu mõjuwate põhjustega lööbörsesse re
gistreerimiseks ja ümberkwalifitseerimiseks,
wöetakse ühisuse arwelt ja sotsiaalkinnituse
abiraha saamisest maha

Wöetakse ette töötatööliste seisukorra
järeluurimised. Ühisustele on ettepanek
tehtud walwata selle järele, et majanduse
orgaanid ei mõlaks kmalifitieeritud tööliste
katte all tööle mustatöölist, kes ühisuse
liikmeteks ei seisa.

Suurem kooperatiiwi kauplus
Viisnurka seatakse sisse kõige suurem
toitainete kauplus. Sellel kauplusel on
koloniaal, puuwilja, aiawilja, weinide,
liha jne. osakonnad.

Uus kohustus majawalitsustele.
Majawalitsustele pandi uus kohustus
pääle walwata tööstus-kaubanduslikkude
ruumide järele majas
Majawalitsused wastutawad igasuguse
omawolilise ruumide wötmise eest ilma
kommunaal osakonna rendi alamosakonna
orderita.

Wabanenud ruumidest peawad majama
litsused wiibimata teatama kommunaal osa
konda.

Omakord peawad tööstuse-kaubanduse
ruumide rentnikud edaspidi alluma maja
sisemise korra kõigile määrustele.

Anname külale häid traktorist.
Traktori ühisuse organiseeri
mine.
Tehnoloogia, politehnikumi instituutide,
sõjamäe autotraktorite kooli, „Bolschewik"
ja ,Krasnõi-Putilowi" tehaste algatusel
on Leningradis organiseeritud traktorite
ühisus.

Selle ühisuse ülesandeks on: Leningradi
traktorite ehituse sisseseadete täiendamine,

traktorite teadusliku keskkoha loomine ja
transpordi ja põllumajanduse popularisee
rimine mehaniseerimine Ühisuse liikmed
õpiwad traktorist tundma teoreetiliselt ja
praktiliselt põllumajanduses, weoasjanduses
ja sõjaliseks otstarbeks.

Tellimine 20 une tramwai waguni
Pääle
Läinud nädala laupäemal kubermangu
kommunaal majanduse nõukogu tegi le
pingu „Punase Putilowetsi" mabrikuga
30 kinnihaagitama tramwai maguni
tellimiseks. Wagunid ehitatakse uue täien
datud tüübi järele. Lepingu järele esi
mesed neli wagunit peawad malmis ja
üleantud saama 1. septembriks s. a., järg
mised kaheksa 1 oktoobriks ja ülejäe
nud kaheksa nomembriks. Üldine telli
mise hind ulatab 200.000 rublani.
30,000 töölist saawad kohad Vuh
kemajadesse 10 000 inimest sõida
wad sanatooriumidesse ja kurorti
deSse.

Möödunud aastal saadeti puhkemaja
desse 19,080 töölist. 1163 inimest wiibi
sid lõuna kurortides.
Kubermangu ametühisuse nõukogu pre
siidium loeb sel aastal tarwilikuks puhke
majadest ja arstimise kohtadest labilasta
30.000 töölist ja sanatooriumide ja kuror
tide kaudu 10—11 tuhat inimest. Mineraal
aastal oli sotsiaalkinnituse mäljaminekud

3

«»« f I

Teisipäeval, 17 märtsil 1925 a. Nr. 62

Eestlased S. R. W. Liidus.

Uus kultuurikoda.
Perestlentsheski (Pöhja-Düüna kub.) rahvamaja avamise puhul.
Peresclentsheski asunduses awati puhke

päemal, 22. weebruaril asunikkude omal
jõul üles ehitatud rahwamaja. See on
esimene nõukogu ajal ülesehitatud rahwa
maja Opaarino raioonis ja isegi kogu
Põhja-Düüna asunduste ringkonnas.
Määratute jõupingutuste järele oli ometi

malmis tehtud suur töö, mille ehituse kal
lal waesepärased asunikud mitte mähe
wacwa ei näinud.
Awamine oli tõelikult pidulik.
Awamise pidustusele oli ilmunud suur
kogu rahwast, ka kaugematest Opaarino
ruiooni nurkadest; oli weneian, lätlasi.
Olid Opaarino raiooni nõukogude, partel
liste ja ametiühisuste esitajad.
Kanti eite kaks näitemängu: weuekeelne,
külaliste Schaburi näiteringi tegelaste poolt,

eestikeelne oma, Peresclentsheski näi
tegrupi poolt.
Awamise pidustus kestis ka järgmisel
Päemal, mis seotud oli punase sõjamäe 7
aastapäewaga. Sel puhul peeti kõikide pi
duliste osawöttel ära pidulik koosollk.
Osawötjate arm umbes 300 inimest.
Sissetulek pidust läks rahwamaja hääks,
tema wölgujäänud tulude katmiseks.

Korraldati annetused kulla aenu obligat
sioonides ja rahas, mis sissctöid üle 30
rubla, kuna annetajad üleskutsusid järg
nema nendele weel kümneid seltsimehi, Pää

asjalikult Opaarino raiooni tegelaste kes
kelt, keda siin ei olnud.

Awatud rahwamajal saab olema oma
tähtis koht metsiku põhjamaa kultuuralise
ülesehituse töös.

Siin ja sääl, teistes Põhja-Düüna asun
dustes, kuuldub hädakisa tõsiste eluras
kuste ees, mida sünnitab karm kliima, kõr
waliste tööde puudus jne.
Keset ümbritsema! wiletsust jääraad siiski
kangelasteks Peresclentsheski asunikud. Tu
gewad hoobid pimedusele ja waesusele käi
mad üksteste järele.

1 miljon rubla JekaterinoSlawi
töö lossi ehitamiseks.
Jekaterinoslawi töölossi ehitamiseks on
assigneeritud üks miljon rubla. Kuber
mangu täidesaatew komitee kuulutas wälja
wõistluse. Töölossi ehitatakse teaater 3,500

inimesele. 25 tuba on tegewuse jaoks,
spordi ja puhke saaliga. Töö loss ehita
takse Kaidaki-Tsetselewki tehase raiooni.
Ehitus lõpeb kolme aasta jooksul.

UuS tehas.
Põhja-Läänc oblastis pandi käima esi
mene uus tselloloosi tehas „Dubrowik".
Lähematel päewadel saab malmis wäämli
ahi, mis wöimaldab tehasel töötada täie
koormawusega.

Üheks suuremaks wõiduks on uue kul
tuurikoja Peresclentsheski rahwamaja
ehitamine, milles määratut osa mängis
tundmata, Peresclentsheski asunduse juh

Talupoegade seemnetega marus
tamine talimilja ümber
tnlhmsets.
20,5 tuhat puuda antakse seemnelaenu
näol. 205 tuhat puuda müüakse alg
kooperatiiwide kaudu. Tagawarad asu
wad kohtadel. Märtsikuul peab seemne
laenu realiseerimine lõpetatama.
500 tuhande puuda kaerte armust, mis

tide maimustaw, ennastohwerdaw tööjõud.

on oblasti seemnelaenu osakonna käsutusel,

Kes teab ütelda, et rewolutsiooniline
tööjõud, wisa j->: järjekindel wõitlus ei
muuda kord tõsiseks Kaananimaaks kogu

kinnitas põllutöö kommissariaat lõpulikult
wäljaanda kehwematel: talupoegadele tali
wllja ümberkülimiseks seemnelaenu näol
205 tuhat puuda.
Ülejäänud 295 tuhat puuda, mida ka
watseti anda Wolgaäärsetele wiljaikalduse

Kultuura wõtab maad metsiku, pakase
põhjamaa metsades, kus enne waemalt
kõndis inimese jalg.
Uued wõidud sütitawad südameid uutele
wõitlustele.

põhjamaad.

Lähemad aastad, wõib olla ka kümned
aastad, tulewad järjest juure uuema tea
duse ja tehnika abinõud. . .
Peresclentsheski rahwamaja jääb üheks
kultuuralise, külluses elama, kokkukölalise

uueilma teenäitajaks, kojaks, kus kestma
saab wöitlus ikka paremate, päiksepaiste
lisemate päewade eest. K. W a l g e.

raioonidele otsustas põllutöö kommissariaat
jätta oblasti piirkonda selle tingimisega, et

sellest summast ei warustata talupoegi
mitte seemnelaenu järjekorras, maid müüakse

seda algkooperatiiwide organisatsioonide
kaudu. Kõik wilja jagamine ja wäljaand
mine sünnib oblasti seemnelaenu osakonna
kaudu. Kõik seemnetera ragawarad on juba

kohtadel olemas. Märtsikuu teisel poolel
Leningrad.
Wiga, mida kiires korras körwal
dada tulebPuhkepäewal, 15. märtsil oli Wasstili
saarel, 1. liinil nr. 26 asuwas Eesti las
temajas Oktoobrirühma lastewanemate
koosolek. Arutati, kuidas laste kodu ilu
samaks ja kaunimaks teha. Pääle koosole
kut näidati wanematele ruumisid, kus igal.
pool puhtus ja eeskujulik kord walitses.
Halwa mulje jättis ainult asjaolu, et
tütarlaste magamistuppa minnes, kus
20 wäikest B—l2-aastast last pikad tal
wised ööd mööda saadawad, tundus nagu
oleks inimesed jääkeldri sattunud. Wõrdle
misi wäikeses ruumis on kolm ahju, kõik
olid täiesti külmad. Asjata otsisin silma
dega kusagil soojamõõtjat, seda ei olnud.
Küsimuse pääle: kas ei ole puid, wastas
teenija naisterahwas, et puid olla laialt,
kuna ahjud aga nii pahad, et sugugi sooja
ei andwat. Lubati korraldada, et ahjusid
parandama hakataks, kuid ahjude ümber
tegemine wõtab aega. Lastemaja toas oli
ahi korras ja toas wõrdlemisi soojem.
Kas ei oleks ehk wöimalik, et laste woo
did ajutiselt mängutuppa üle wiiakse.
Niipalju arusaamist peaks kaswatajatel,
kelle kätte hulk wäikseid tulema põlwe ko
danikke on usaldatud, ikkagi olema, et
ilustuste ja mängude kõrwal laste terwise
eest hoolitsemine esimesel plaanil peab
seisma. Uks laste wanematest.
Töölis talupoegade liit köweneb.
(Koschki malla Eesti asund.. Samaara k.)Järjekordsel „Ajalehe sõprade" ringi
kõnekoosolekul, 5. märtsil Lohuküla koolis,

maatasid talupojad ülesmötteid Samaara
„Talupoja majast" ja sisseseadest. Loeti
ette üleskutset maba öhulacmastiku täht
stifest j. m.

Pärastistes läbirääkimistes rõhutasid
asunikud traktorite ja kollektiimi tähtsust.
Amaldati ka nurinat selle üle, et „ Edasi"
tarwitab palju möörakeelseid ja arusaama-

tuid sõnu. Ka käia talupoegadele päewa
leht nii läbilugemise kui ka hinna poolest
üle jõu.
1, 2 ehk 3 korda nädalas ilmuw leht
olla talupoegadele kõige kohasem
j. n. e.
Wäljapandud on ka seinaleht „Kiir"
nr. 3, mis pääasjalikult küla nõukogu ja
Malla täidesaatwa komitee ümbermalimis
tele ja 8. märtsi naispäewale pühendatud.
G. W.
Ärge tarwitage külamooride abi.
asund., Tweri kub.)
Harilikult aitawad meil Konkowas sün
nituse juures manad eided. Suure kuul
suse selles ametis omandas „Weske eit".
On arusaadaw, et sarnased „ämmaeman
dad" toomad rohkem kahju kui kasu. Näit.
oli nimetatud eit hiljuti S. sünnituse.juu
res ja laps suri paari päewa pärast ära.
Sarnaseid juhtumisi on palju.
Asunikud peaksid aru saama, et ilma
mingisuguse erihariduseta 80-ne aastane
wanainimene, kes wacmalt jalgadel seisab,

ei wöi sünnituse ajal abi anta.
Sünnitamisel pöörake arstide ja ämma
emandate poole. Nurmckundelane.
Klubi töö lonkab.
(Wruuda asund., Kingiss. kr., Leningr. k.).
Meie klubi töö, mis sel ajal, kui sm.
Wasar mallas partei kollektiimi organisaa
toriks oli ja klubile uue elu ning aktiim
suse andis, organiseerides mitmesuguseid

ringe, töö edenes kuni seni ajani. Kuid
nüüd hakkab töö lonkama. Ringi liikmed
ei mõla akliiwselt ringide töödest osa.
Wruuda asunduse noored, olge endiselt
aktiimsed, siis on meie klubi tõesti lange
nud sm. Wasari nime määriline, kelle nime
tema praegu kannab.

Mitte allapoole ci peaks meie langema,
maid ikka ja ikka kõrgemale, kindlalt kinni
hoides talurahma ja tööliste hariduse li
pust. „Mina".

peab realiseerimine lõppema sellega, et ta

lupojad jõuaksid end warustada seemne
materjaaliga ja õigel ajal läbiwiia ümber
külimist.

Timukate Eestist.
Tallinna elanikkade arw wäheneb.
Tallinnas oli linna adresslaua kokkuMõtete järele 1. märtsiks s. a. 128.752
elanikku, nendest 59512 meeste-ja 69240
naisterühmast. 1. weebruaril oli aga ela
nikkude arm 129.317. Seega on ühe kuu
jooksul elanikkude arm 565 mõrra mähe
nenud.

Cesti raudteed lähewad wäljamaa
laste katteLäinud aastal asutati .Eesti raudteede
aktsiaselts", kes oma ülesandeks seadis
Mäliskapttaali tõmbamist Eesti raudtee
asjandusesse. Nüüd on niikaugele jõutud,
et mõned wäljamaa rahamehed seltsile
juure meelitatud, kes aga rida nõudmisi
ülesseadnud, missugustel tingimustel nad
oma raha Eesti raudteedesse paneksid.
Kõige päält nõutakse Tallinna—Pärnu
kttsaroopalise raudtee rendile andmist,
kontsessiooni Pärnu—Eidapere raudtee
ehitamiseks ja kontsessiooni Tallinna—
Loksa raudtee ehitamiseks.

Et malitsusel praegu kibe rahapuudus
on, siis on ta malmis wäljamaa kapita
listidc ettepanekut wastu wõtma, kui need
talle praegu 350 miljoni niarka awansina
ette annaksid.

Milleks rahwa raha raisatakse.
Walitsus on otsustanud riigikogult nõuda

4 miljoni marka maja ostmiseks riigikogu
esimehele, maja asumat
Kooli uulitsal ja olewat kellegi Lwomski
omandus. Maja olewat elamiseks kölb
mata ja selle kordaseadmine nöudmat
„wõrdlemisi suuri summasid" pääle ostu
hinna.

Et põhjalikult clluwiia märgitud plaani,
on tarwilit teha energilist tööd sotsiaal

Töötatöölised ei tee riigile tööd.
„Pwl." kurdab, et riigi poolt korralda
tawad seltskondlikud tööd töötatöölistele
ei edenema! põrmugi. Vaatamata, et
töötatöölistele äärmiselt madalat palka
maksetawar, lähemat tööd siiski wõrdle

sanatooriumidesse ja kurortidesse saatmises

Puhkemajades wiibimise aeg on kindlaks

1.600 rubla, kuid ligi 1 miljon rubla
tarwitati sellest summast remondi ja sisse
seadeteks. Nüüd annab sotsiaal kinnitus
osakond 2 miljoni rubla, ning kõik raha
peab minema moodite üürimiseks. Ühisus
tele on ettepanek tehtud kahe nädala jook
sul teatada kohtade suuruse arm, mis ren
ditud oma arwel, kollektiim-lepingu põhjal

määratud kahe nädaline, arstimise asutus
tes saamad wiibima kuni ühe kuuni ja
lõuna ja kohalistes sanatooriumides ühest
kuust kuni 6 nädalani. 10 protsenti kohta
dest antakse alaealistele. Et wõimaldada
perekonna naistöölistele puhkemajade ja

kinnituse osakonna kui ka kõikide ühisuste
poolt.
Kõigile kubermangu osakondadele ja wab
rikute tehaste komiteedele on ettepanek teh

sanatooriumide kasutamist, selleks on nais

ja arstilise kontrollkommisjoni töödest, sellega,

tööliste lastele organiseeritud sotsiaal kiu
nituse osakonna arwel laste suwemajad.

et õieti jagada ja s"ata haigeid sanatooriu

„Pwl." soowitab tööd eltemõtjatele
anda, kelle juure töötatöölised tööd ker
jama mingu ja kes töölistele weel wähem

midesse, kurortidesse ja puhkemajadesse.

maksku, kui walitsus seda praegu teeb.

majanduse aruandega.

tud aktnwselt osawõtia jagamise vunktide

misi kalliks maksma.
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Eilane karje:
Keskkassa kohustused tiherw
,, „ aprilliks lOO1/* ..
maiks lOOV 2 „
Naelsterlingid 9 rbl. 29 k„p.
001 l 'Nd 1 rbl. &4'/ v
Rootsi kroonid 51 „ 87
Prantsuse frangid „ Loome margas -• „
Talupoegade laen » 39 ,
1. wöidnlaen 3 „ 14 „

TtcklS id tkhllikd.
Kino t oht sus.
Kõige kõrgem inimene maailmas.
(Lenduri muljed 12,109 meetri kõrgusel).
Kuni 5000 meetri kõrguseni läks noor
maaiselt, sest et selle kõrgusele töusewad
kõik praegusaja lennumasinad.

Kõrgemale 5000 meetrit pani lendur
enesele pähe maske, iseäralise abinõu,
nõndanimetatud „arsti Garso" kella ja
algas hingama hapnikku. Lennumasin tõusis
ikka kõrgemale.

„AUimeeter" (kõrguse mõõtja) hakkas
näitama 7000, 8000, 9000, 10.000 meet
rit Tundus üksiolemise õndsust, maa ja
silmapiir kadusid, ei olnud enam ruumi
tundmust.

Ülewal pää kohal wirwendas hele päike
ja must hiilgawate tähtedega taewas. Körw
püüab pinewusega kinni mootori töötamist,

sest selle tööst ripub ära mitte üksi lennu
edu, waid sellest oleneb ka lenduri elu ja
surma küsimus.

Närwid on pinewile tõmmatud äärmu
seni; sest kui „fell" hakkab tõrkuma ja ei
anna hapnikku siiS on surm.
Närwid tõmbasid weel pinewamale.
Kuid inimese tahtejõud Võitis: Altimee
ter (kõrguse mõõtja) näitas kaldumata
11.000, 18.000 meetrit. Weel Viimane
pingutus ja kõrgusemõõtja näitas 12.100
meetrit. Rekord on ülelöödud. Võib alla
laskma hakata.

Allalaskmine mõjus pahemalt kui üles
tõusmine. Närwid on rahulikud, kuid süü
silme kannatus tugewam.
Kiire ülesminek õhust harilikult kutsub esile

kõrwade walu, nõrgestab nägemist, ilmub
pääpööritus, peab Võitlema, et mirte kao
tada mõistust.

Lõpuks paistab maa, weel mõni minut
ja siis Võib maske ära Võtta hädaoht
on möödunud.

Mitmed päewad läksid mööda enne kui
lenduri organism sai normaalse oleku: ka
dus pääwalu, mürin kõrwust ja põletused
kõrist.

Kõrguse mõõtja, mis läbiwaadati süü
sika laboratooriumides, näitas rekordi
12.066 meetrit.

Ülestõusmine Vältas 1 tund 55 min.
Allalaskmine üks tund. Baromeeter (ilma
näitaja) näitas maksimaalses kõrguses tem

peratuuri miinus 56 kraadi Zelsiuse jä
rele.

Lennu kangelane on prantslane Calizzo-

Jean Louis Simone. Sündinud 1894
aastal Bordeaux linnas. Praegu nimetawad

teda Prantsusmaa ajalehed „ kõige kõrge
maks inimeseks" maailmas.

Rekord kirjutamise masinal
New-Aorgis peeti wõistlust kirjutusema
sinate! kiiruse ja kirja täpsuse pääle. Kii
ruse rekordi seadis üles Albert-Tangore
Pottersonist, 20 aastat wana, kes masinal
kirjutab 13 aasta vanaduselt.
Tema keskmine tiirus oli 12 lööki se
kündis, ära kopeerides Inglise kirja wahet
pidamata ühetunnilise töö juures.
Euroopa esimeistrid andsid sama kiiruse,

kuid nad kannatasid ainult 5 minutit ja
sedagi tehes etteütlewisel.

Pääle trükikunsti ülesleidmise ei ole
ükski leidus inimeste poolt nii
sugust lugupidamist suutnud omandada,
kui kinematograas, rahwakeeles tähendatult
kino.

Kino on alles noor rahwuswaheline
kunstiharu. 1895 a. näidati esimest korda
awalikult Prantsuse õpetlaste wennaksete
Lui ja August Liimerite poolt esimest kino
pilti.
Oma kolmekümne aastase olemas ole
mise jooksul on kino suutnud kõige laiema
tesse rahwahulkadesse tungida, kui kul
tuur-hariduslik kaswataja ja ka lõbus aja
wiide.

läinud. Wiimasel ajal on eriti rõhku pan
dud kino külasse talupoegade hulkadesse
wiimise pääle ning sajad kino käsiaparaa
did on juba küladesse saadetud. Missugust

huwi talupojad kino vastu tunnevad,
näitab see, et nad isegi mitmekümne
versta tagant „elavaid piltisid" waa
tama tulemad ja pärast etendust mehani
leeri ümber kogudes, wiimase kui üksiku
aparaadi osa kohta järele pärivad jne.
Kinematograasi tähtsus seisab eriti sel
les, et ta on lõbus ajawiide ja ühes sel
lega hariduse edasikandja ja hää propa
ganda abinõu joomise ja ka usuhullusta
mise wastu. Kino võib teistest kunstiha

Oma laialiste Võimalustega on kino
juba praegu Ameerikas ja teistes Lääne

rudest seepärast iseäranis tähtsaks pidada,

riikides saanud igapäewaseks tarwiduseks.

kõik wöimalik leida, mäed, jõed, metsad jne.

Esialgul pääle kino ülesleidmist, ei wõi
nud siin mingisugust juttu olla tema kuns
tilisest küljest, sest et ta kohe igasuguste
ärimeeste kätte sattus, kui kasutoow äri
line ettewõte. Ärimehed püüdsid wvimali
selt rohkem oma taskuid täita ja ükstei»
sega wäisteldes rohkem igasugust pahna
wälja lasta. Selleks tarwitati wiletsaid
näitlejaid jne.
Nüüd wiimasel ajal on selle kunstilise
wäärtuse pääle rohkem rõhku hakatud pa

Wötame näituseks hiljutise Jaapani
maavärisemise, ajalehtede järgi teadsime,
et sääl mitmed linnad täiesti purustatud
said, igaüks kujutas seda omale isemoodi
ette. Mõni nädal hiljem nägime meie ki
nos aga juba pilti Jaapani maawärise

nema, jällegi ainult kasusaamise eesmärgil.

Huwitaw on see, et ükski riigi walitsus
kino kui tähtsa hariduse abinõu pääle tä
helpanekut ei ole pööranud. Prantsus
maal on küll olemas kunsti ministeerium,
kuid kino, mis ka üks kunstiharudest on,
selle ministeriumi alla ei kuulu.
Ainult Sots. Nõukogude Wenemaa on
ainukene riik maailmus, kes kino tähtsust
õieti on hinnanud. Rahwa hariduskom
missariaadi juures on ka kino osakond,
pääle selle on Nõukogude Wenemaa ainu
kene riik, kes wõitlust on alustanud kunsti
wäärtuseta piltidega, samuti ka piltidega,
mis ideoloogiliselt proletariaadile ei wasta
ehk kolbliselt noorsoole kahjulised on.

Missugune tähtsus on kinol S. Nöuko
gude Wenemaal, see paistab selgesti sm.
Lenini ütelusest: „Köigist kunstidest,
kõige tähtsam Wenemaale, ou minu
arwates kino." Selle ütelusega andis
juba sm. Lenin kinole tema wäärtuse, see
oli weel sel ajal, kus meie majanduslikult
raskes seisukorras olime, wäerindadest
ümberpiiratud ja kinotööstus aineliste!
põhjustel midagi ära ei suutnud teha.
Niisama teame ka, et W. K. P. XIII
kongress oma sõna kino kohta ütles ja ot
suse wastu wöttis, et „rino peab olema
partei käes kommunistliku hariduse
ja agitatsiooni tugemaks abinõuks.
Kiuoajakirjandusega tuleb huwitada
laialdasi tööliste hulkasid, partei ja
ametühisuslikke organisatsioone jne"...
„Rajades kinoasjandnft sarnasele aine
lisele ja organisatsioonilisele alusele,
tuleb laiemalt, kui seni warustada
tööliste raioone, punawiielaSte klubisid
agitatsiooniliste, teaduslikkude ja
kunstiväärtuslikkude kinopiltidega,
ning seada reaalsele alusele küla wa
rustamist liikuwate kinodega." Sellega
on partei oma suremata juhi sm. Lenini
poolt antud juhtnööride teostamisele üle

«WSBS3K9Ü «fSWSS

Tiina te«atrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja balcti teaatee
Onc-mn"

Akadeemiline riiklik draama tcnata
„CBflTaa lIoüHHa".

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaate?
.Unruaaaon-

Riiklik suur draamateaater
„3aro»op Ilunkparpnull"

Punane teaater.

et ta mingisugust piiri ei tea, temas on

misest, nii kuidas see tõepoolest oli.

Teisest küljest tuleb aga kino pääle waa
data kui tulevase tähtsa öpeabinöu pääle.
Et õpetust koolides tulevikus hoopis tei

Muusikaline komöödia
Wastutaw toimetaja: A Treufetdt.
Wäljaudaim Eesti Kirjastuse Ühisus
„P6llumehe" järjekordne
nummer ilmub tehnilistel põh
justel laupäewal, 21. märtsil.

sel kujul andma hakatakse, on igale selge.

Inimesed janunevad teaduse järele ja
arusaadav, et seda tulevikus ainuüksi
raamatute abil wöimalik saada ei ole.
Elu on liikumine ja seda liikumist suudab

Sm. w. Mngissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

meile ainult kino anda. Wõtame näituseks:
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koolis maateaduse tunni. Kooliõpetaja näi
tab näitelinal õppijatele laia Wolga jõge,

Kolmapäewal, 13. märtsil.

Pariisi kommuuna aastapäcwa
puhul
Miiting-kontsert

tema jõesuusid, tema suurust, rahvast, kes

selle kaldal elavad, nende tööstust jne.
Kooliõpilastele on see kergem ja arusaa
dawam. Niisama ka wöib kino olla igasu
guseks öpeabinõuks kõrgemates koolides,
näituseks: keemia, ajalugu jne. Niisama
ka arstiteaduses etendab kino suurt osa.
Enne päewapildistati mikroskoopi abil
haiguse pisielukaid, päevapildil olid nad
ainult liikumatad, kuid kino abil on või
malik näha nende liikumist (muidugi ka
mikroskoopi abil) jne. Niisama võime
näha arstiteaduse pildis haigusi, nende
tekkimisi jne. (Näituseks: nõuk. uus kino
pilt „Abort").
Ka pöllutõõstuse tõstmises võib kino
palju tulevikus ära teha, niisama ka vab
riku tööstuses wõtame näituseks masina
ehitust. Kino pildil on näha, kuidas ühes
töötoas ühte osa ja teises teist valmis
tatakse kuni nendest viimaks terve masin

Eeskamas:
1. Kone.
2. Kontsert.'
3. Näitemäng „Prowokaatorid".
Algus kell 7 õhtul.
Sisseminek wabatahtliku maksu eest.

Kogu sissetulek läheb Mopri kaudu

Eestimaa wangimalades waewle
wate tööliste toetamiseks.

Kes teab Daniel Jakobi p.
Rttsland'i
(oli aastat 2—3 tagasi Oudowas
kooliõpetajaks) ja Aleksander Tet
laus't saatusest ehk elukohta, pa
lutakse teatada selle lehe kaudu

ehk adr.:
II o. Koüiku, CaMapci;. ryõ. üont.
sm. JV» 19 I\ H. BaTCOHy.

kokku seatakse, niisuguseid piltisid on juba

Kes teab
Äbuus Sikifu i Lüsi.
teadustagu Jack Laos 9 raissiou
str R. 8. S.-Franciseo Col. U.S.Ä.
Otsitaw ou kas Leningradis ehk

Ameerikas ja Saksamaal palju tarvitusel.
Lõpuks rewolutsiooni woitluste kino
pildid, mis näitawad meile töölisliiku
mise ajalugu tsaari ajal, selleks on Sots.
Nõukogude Wenemaal palju rohkem rõhku

pandud, et näidata, missugustes tingimus
tes tuli rewolutsiooni eest wüitlejatel
tsaari ajal elada, settega ühes tutwustab
laiemaid hulkasid tööliste rewolutsiooni

Moskwas.

Uuendage aegsasti ..Edasi" tellimist!

wõitlustega. Nöukogu-Wenemaa! on nii mö

nedki hääd pildid wälja lastud, näituseks:
„Loss ja kindlus" jne., mis näitab meile
selgelt töölisklassi läbielamist ja isewalit
suse türansust.

Arn. Juhkum

koha awaldamata.

Teisipäewal, 17. märtsil kell 5 p. l. on

pedagoogilise kuukirja toimetuse liigete koos

olek Plehanowi uul. nr. 7, tuba 17 (Eesti
sektsioonis). Osa wotma kutsutakse sm. sm.

Klubi liige, Dnoost. Teie ütlete, et kod.
Tünnisson wõtab haridustööst osa, aga
Teie üteluse järele ta ise ei ole klubi liige.

A. Wallner, J. Palwadre, A. Leetsmann,
28. Kirik ja Fr. Laine.
Ilmuda punktipäälselt.
Eesti büroo juh. G. Teiter.

Haridustegelane ei hoia klubist kaugele.

Näär, Klopitsast. Teie kirjutate, et wüõ
raid piimaühisuse liikmeks ei wöeta. Näi
dake ära juhtumine, kui keegi on tahtnud
liikmeks astuda ja teda ei ole wastu wüe
tud ning mis põhjusel. Siis wõime asja
lahendamiseks wäija astuda.

tchurSKx
Snguvrgaanidc igakülgne arstimina

kurgu-, korwa., nma- ;a sugtchaigustd..

Teadaanded.

A. Timm, siin. Sõnum jäi hiljaks.

Seepärast jääb tarwitamata.

wöte iga väcw kella 9—12 h 0 kella
4—3 õhtul; natslerabwastele eraldi.
Praegusasa arstimisabinöud.

WhgjWajS,''Sw°l!?'
. a LI loike., hamba-,

KirjaVastused.
Warblane, Stolbast. See sõnum on
tähtsuseta. Jääb tarwitamata. Kirjutage,
mis on uuemat ühiskondliku elu alal.
Trotskilane. Teatage welskeri ja mõne
ta ohwri nimi. Siis wöib sammusid as
tuda. Päölegi jätate oma nime ja elu

WSjSlŠ:
—~ nr. 2.25.Ottobrj
proZp. nurgal, telef. - Wastu.

Teisipäewal, 17. märtsil kell 7 õhtul on
Harmajas söjaringi istaug. Kõiki osa

wütjaid palutakse täpselt ilmuda.

N. S. Büroo.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
T e i s i v a e iv a l, 17. märtsil,
kell 8 „Prowokaatorid".

„ 1,i9 „Kasfijaht" 1. ja 2. waatus

Kolmapäewal, 18. märts,
kell 7 ..Ärimehed "

(Palutakse kõiki tegelasi, kes „Arimeeste"

eelmisel ettekandel esinesid, tingimata harju
tusele ilmuda)
Wast. instruktor-organisaator.

VetWiib. poole Eesti tööliste
klubi proowi harjutused:
Teisipäewal, 17. märts.

Vlfiliö tripper.
Wastmvötte tunnid erialadel hom.k. ö
kuni öb. k. 9 3. Juuli (end. Sadowasa'
uuk. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Kusmtski ijalgtMLja n*^"[Ge;
Ief. ISO—52. WastuwöNn. kõikides sori',
professorite ja as?'si. ntide poolt kena
10 homm. knm ketta 10 olu. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'AS S«wM wt S
žiSiie Stipi.*

kella 8,30-» 11. „Tormikell" -

Kesknädalal, 18- märts.

kella 8 õhtul- „Tormikell"

Reedel. 19. märts.
kella B—ll. „Söö?aewaja Koort"
Märkus: Köik. kes warem mängisid
„Söekaewaja Koort" osades Eestimaa tööUste hääks kaasa, palutakse Proowile ilmuda.
Organisaator.

Timorpa4>sa KoMHHTepn, roerflapcTßeßHoe m?., LusrspirurvcheimS np. 87. JleaiarpaÄCKa# TyOjirr JC* 5815

bamb. Arstide kutlnm. fabn.

SÜ. SkiÄtt-WMMi
H. ?l. Witkun -Kolpakou-a uuendas
waötuwötunst: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 oht

Troitskaja li, krt. 7. Sissekäik pa.'
raaduks esi.

