Kõigi muude tSSUfed» ühinege!

Mkstkmtmmer 5 kop.

Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
Kuulutamine
esimesel lhk. 3r.kul.
Linnades 1 knn 1 rbl.
aasta - 11 rbl.
wiimasel „ 1 „ 9
Maal 1 kun - 50 kop.
keskmistel. 6 , „
k.-har. asm. 20 f. „
aasia 5 rbl. 50 kop.
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5 Saksamaa prefidendi walimised.
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Ilm on hää, aga walimised loiudBerl i i n i st, 29. märtsil. Presidendi
walimisteks oli Berliinis ilm ilus, liiku
mine uulitsatel elaw. Parteide agitatsioon
aga seekord nõrgem kui riigipäewa wali
miste puhul 1924 a. Hästi wähem agi
tatsiooni automobiile. Puudusid automo
biilid „wabariigi lipu" plakaatidega, oli

Kodanluse solgiauk iatcma teenrid
Punaste sõdurite ühisus sõidab mööda
linna plakaatidega „wisake solgiauku ko
danluse ja sotsiaaldemokraatide kandidaa
did". Loiu agitatsiooni wõib seletada sel

näha ainult demokraatide automobiile, mis

Ainult wähesed usuwad Jarrefi wõitu juba

agiteerisid Hellpachi eest. Keskpartei puu
dus täiesti uulitsal agiteerimisest. Sotsi
aal-demokradid kasutasid suurt punast lippu,

millesse oli õmmeldud väike must-punane
kuld lipp.
Tööliste linnaosades olid akendel ja
palkonitel punased lipud, kas sotsiaal-de
mokraatlde kanditaadi Otto Baueri ehk
kommunistide kandidaadi Tellmanni näo
piltidega.

W. C. F. N. W. endine rahanduskom
missar, ükS wanematest W. K. P. liik
metest, suri Nerwis (Itaalias).

Schemjakiniline otsusLeip z i g i st, 28. märtsil. Kohus
lükkas tagasi kõik ettepanekud, mida tegid
kaitsjad tunnistajate kutsumiseks ja sascist
liste protsesside dokumentide awaldamiseks.

Meie suhted Jaapaniga.
Tok i o st, 23. märtsil. Ajalehed awal
dawad sm. Tshitsherini telegrammi, mis
awaldab kaastundmust tulekahju puhul,
«is häwitas Nippori aguli Tokios, samuti
ka S. N. W. Liidu Koppi teadaande
Rõukogude-Jaapani lepingu suurest täht
s«stst.

Wene keele tagakiusamine Poolas
Niiast, 29. märtsil. Kohalikud oma
walitsused Jöa-Poolassaid Warssawist ette
kirjutuse, et Wene keelt kohalikkudes oma
valitsustes mitte mingil tingimisel lubada.
Kohalikkude keeltena wõib Poola keele kõr
wal tarwitada ainult Walge-Wene ja

Niisama ütles kohus lahti kohturuumis
wiibiwate tunnistajate ülekuulamisest. Selle
asemel awaldas k»htu esimees dokumendid,

mis paljastawad „ kompartei ettewalmista
mist riigi äraandmiseks", mille hulgas
wäljawõtted „kommanifestist" ja Lenini
kirjatöö partlsaanide wõitlustest.

Wöltsimine tuli awalikuks
Leipzigist, 28. märtsil. Eelmisel
istangul teatas prokuröör Neumann, et
toimetatakse ekspertiisi Wene kviitungi
juures, mis leitud süüaluse Hallupi käest.
Wiimane näitas, et pakk on talle salaja
ligi toimetatud. Tänasel istangul oli
prokuröör sunnitud teatama, et ekspertide

lega, et esimesed walimised ei anna otsus

jõud aprillikuu teistkordsetele walimistele.
esimestel walimistel.

Ilma suurte wahejuhtumisteta
Berliinist, 29. märtsil. Wolfi agen
tuuri teatel läksid presidendi walimised
Saksamaal ilma suuremate wahejuhtumis
te ta läbi. Walijaid on sugu wähem, kui
riigipäewa walimistel detsembrikuul läinud

aastal. Siis wõttis walimistest osa 80°/°
walijaid, nüüd umbes 65°/,,.

arwamise järele kviitungite allkirjad ei
oU mitte Skoblewski, waid Harewski, Hel
muti ja Wolffi omad. Sel kombel pääas
jalik loendus langeb ära. Kaitsja jubib
töhelpanu teadaande tähtsuse pääle, sest
provokaator Felix Neumann tõendas, et
allkirjad on tehtud Skoblewski käe läbi.
Kulisside tagune laimdus.
Leipzigist, 28. märtsil. Tänasel
istangul tegi prokuröör ootamatult ette
paneku, saalist wälja saata publikum, siia
huka arwates ka ajakirjanduse esitajaid.
E»'uemine tehti Würtembergi walitsuse
.vaiale, uurija Vestile, krimmwaalkom
missar Hellerite ja kohtuametnikkudele.
Prokuröör põhjendab oma ettepanekut tar
wilikkusega anda eriline lõpuotsus kinniste

uste taga. Kõigil tooswiibijate! on selge,
et asi puutub Nõukogu saatkonna süüdis
tuse kohta. Kohtuotsus selle küsimuse kohta
lükati edasi esmaspäevani.

Ukraina keelt.

Prantsusmaa toetab Türgimaad
Inglismaa wastu.
Berliinist, 29. märtsil. «Wossische
Leitung" teatab Konstantinoopolist saadud

andmete järele, et Türgi walitsus ei lähe
mingisugustele järelandmistele Mossuli
tüsimuses. See otsus on tehtud Prantsus
maa mõju tõttu, kes lubanud Türgi nõud
mistele täielikku toetust.

Saksamaa wangisolewate kom
munistide näljastreik.
Berliinist, 28. märtsil. Fülsbutteri
kindluses kinniistuwad kommunistid lõpeta

sid kommunistliku partei ettekirjutusel näl
gimise 15 päewaks.

„Määris".
New-Korgist, 28. märtsi!. Kohtu
wõimude otsuse! antakse edumeelsete partei

kandidaat Willer, keda kawatseti määrata
senati presidendi kohale, kohtu alla. Teda
süüdistatakse oma ametliku olukorra mitte

Kurdlased taganewad kogu wäerinnal.
Ango o r a st, 29. märtsil. Walitsuse
wäed piirawad igalt poolt neid kohtasid,
kus on olemas mässajate wäesalke. Wöib
arwata, et walitsuse wägede tähtsamad
operatsioonid on täidetud ja nüüd jääb
ülesandeks mässajate sSjawäe osasid taga
ajada. Walitsuse süjawaed tungiwad põhja

poole Diarbekiri, nad wötsid oma alla
Barduri, Marta ja teisi linnasid.

Mässajate tagaajamine sünnib Gendshi
sihtjoones. Walitsuse wäed ajawad mässa
jäid taga weel Öani— Lidshi ja Argan—
Madeu sihtjoones.

Talurahvas, kes enne ühinesid mässa
jatega, lööwad nüüd nendest lahti ja tun
nistawad endid walitsuse poolehoidjateks.
Harputi ringkonnas ajasid walitsuse wäed
laiali sääl tegutsewad mässajate grupid.

Sm. Lanzuzki Vabastamise eest.
Kommunistide meeleawaldus
Washingtonis.
N e w - B o r g i st, 28. märtsil. Washing
touis rühnt kommunistisid korraldas
Poola saatkonna maja ees meeleawalduse
sm. Lanzuzki wabastamiseks ning awal
dasid pahameelt Poola walitsuse terrori
üle. Saatkonna liikmed, pääle saadiku,
jooksid koit tagaukse kaudu minema. Meele

Prantsuse töölised paanide terrori
waStuPariisist, 29. märtsil. Üldine töökon
föderatsioon ja raudteelaste unitaarne kon

föderatsioon saatsid Prantsuse esitajale
Warssawi ja Peremöshli kaelakohtu tribu
naalile protestikirja Poolas möllawa
wasge terrori wastu.

awaldajad ajas politsei laiali.

seaduslikult kasutamist, et saada kontsessioone.

Peenikene wormuleerimine.
Miinist, 29. märlsil. Kommunistide
wastu juhitud keelule sissesõinniseks Aust
riasse antakse peenikene wormuleerimine:
„<BUiftria${c keelatakse ära sissesõit kõikidele

silmapaistvatele poliitilistele wäljamaa äär
mistc parteide tegelastele."

Aus suurtükikuul aeroplaanide
wastu.
Londonist, 29. märtsil. Inglismaa
Shulacwanduse ministeerium asub uue üles
leitud suurtükikuuli katsetele. Kuul lastakse

wälja suurtükist, kuid mehanismi jõul tõm
bab ta aeroplaani metallosade külge. Sõja
asjanduse tundjad loewad uut suurtüki
kuuli hirmsamaks sõjariistaks tuleviku sõjas.

Saewanduse tööliste
hukkasaamiue Prant
susmaal.
Tihedad read hukkasaanud seltsi
meeste haudadel!
Berliinist, 2«. märtsil Saksa
maa kommunistliku partei Saari osakond,
Prantsusmaa kommunistlik partei Lothrin
gis ja Lothringi mäetööliste ühisus, mis
kuulub üldise ametühisuse liitu, pöörasid
üleskutsega tööliste poole korraldada 51
õnnetuse ohwri matusepäewal meeleawai
dus rahwuswahelise ametühisuste liikumise

ühtlustamiseks, 8-tunuilist tööpäewa ja
tööpalga kõrgenduse nõudmisteks. Nagu
selgub, on surma ja haawata saanute mäe-

Aleksander Fedorowitsh
Mjäsnikow

tawaid tagajärgi. Parteid hoiawad omad
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tööliste hulgas 33 prantslast, 28 sakslast,
1 tshehi-slowak, 5 poolakat, 5 serblast,
3 austrialast, 1 wenelane ja 2 itaallast.
70 kapitaali ohwrit
Pariisist, 28. märtsil. Wastan
diks ametlilkudele andmetele, mis tõendab,

et Merlenbachi õnnetuse läbi ohwrite arw
ulatab 51 inimese püüle, tõendab Prant
susmaa kommunistliku partei häälekandja
„Humamte", et ohwrite arw on 70 ini
mest.

Ametliku kaastunde awaldamise järele
walitsuse poolt andis palat 150.000 franki
laenu abiandmiseks ohwrite perekondadele.

Mäetööliste ametühisus andis kannatada
saanutele üle 25.000 frangi.

Taga-Kaukaasia S. F. N. W. esimehe abi,

üldliidulise täidesaatwa keskkomitee Presii

diumi ja S. N. W. Liidu rewolutsioo
nilise sõjaväe nõukogu liige, hukkus püle
wal aeroplaanil 22. märtsil Didubiiski
aerodroomi juures, Tifliisi lähedal.
Uued rikkalikud kulla
lademed.
Blagowes t s h e n s k i st, 29.
märtsil. Saadi teated, et Olginski raioo
uis on ülesleitud rikkalikud uued kulla
lademed. Mägede juhatus kinnitas selle
teate õigepärasust.

Meksiko ei wõta sõjajõudude
wiihendamije konwerentstst osa.
New-N o r i st, 29. märts. Meksiko
välisasjade ministeerium seletas, et
Meksiko lükkab tagasi kutse osa wõtta
Genfis kokkukutsutawast konwerentsist
sõjajõudude wähendamise asjus. Põhjeu
dus Meksiko heideti ilma ühegi põh
juseta Rahvasteliidust wälja.
Berliini tööliste raioonid hää
letawad sm. Tellmanni eest.
Suur eelwalimiSte miiting „Spordi
lossis".
„Spordi lossi" määratus saalis
oli organiseeritud kompartei
poolt snl. Tellmanni kandidaaturi auks
preisipendi kohale suur manifestatsioon.
Juba tund aega warem, enne koosoleku
awamist, oli kokkukogunud üle 10.000
inimese. Uulitsatel jalutasid kõwendatud
politsei patrullid. Manifestatsioon algas
muusikakooride, lasterühmade, naiste
rahwaste naistöölistc rühmade,
komnoorsoo wõitlusrühmade ja wäerin
dadel olnud sõdurite punase ühtsuse
möödasammumisega.

Sm. Tellmannile korraldati suure
päraline kiiduawaldus. Kui sm. Tell
mann paljastatud püäga wäerindadel
olnud sõdurite punase ühisuse ridadest
mööda sammus, haarati ta.kätele ja
kanti kõnelawale.

Terwitustega astusid üles Inglise
ametiühisuse wähemuse liikumise, Prant
susmaa kompartei ja komnoorsoo ning
Saksa kompartei Berliini organisatsiooni
esitajad.

Omas kõnes tuletas sm. Tellmann
meele Halles mahalastuid, iseloomustas
sotsiaaldemokraatiat ja kõiki kodanlisi
parteisid ning märkis ära walimiste
päewa tähtsust rewolutsioonilisele töörah
wale. Kompartei liigete poolt hästi
organiseeritud korrapidajate salkade"
tõttu möödus manifestatsioon wahe
juhtumisteta.

Maja ees uulitsal peeti teist koosole
kut, kus uuesti ülesastusid wäljamaa
saadikud ja Tellmann. Lähedal asu
watel uulitsatel wiidi niisama läbi koos
olekuid, kus samuti ülesastusid kõmmu
nistlikud kõnelejad.
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Kui meie hoogtööd algasime tööwil
jakuse tõstmise eest ja tähendasime, et
tööpalka tuleb tõsta ainult vastavalt
tööviljakuse tõusuga, ütlesid paljud, et
see tähendab samapalju, kui tööpalga
tõusu täielist seismapanekut, kuna meie
samal ajal töölist tööga rohkem koor
mame.'

Nüüd wõime meie aga andmete põhjal
teisiti kõnelda. Andmed näitavad nimelt,
et tõusnud on nii tööviljakus kui ka
tööpaik, kusjuures tööviljakus aasta
jooksul on tõusnud 30 prots. võrra,
tööpaik aga 23 prots. võrra. Need
arvud on üldised S. N. W. Liidu töös
tuse kohta, kuna üksikutes tööstuseharu
des nii tööviljakuse kui ka tööpalga ker
kimise protsent palju suurem on.
Selle juures tuleb meil tähele panna
weel ühte tõeolu ja see on, et nii töö
viljakus kui ka tööpaik oma tõusus
peatama ei ole jäänud, vaid alaliselt

Weel mõned kuud ja koolid lõpetawad
oma õpetööd, osa neid õpilasi, kes on lõ«
petanud kooli, astuwad tegewusse. Nende
asemele tulewad jälle uued, õpe
himulised koolidesse ja töö algab sügisel
uuesti.

See on ka loomulik käik, teisiti ta ei
saagi olla. Meil tuleb ainult siiu peatada
siiski nende eeltööde juures, mis kohta
del selle ettewalmistamiseks tuleb teha ja
juba nüüd tegema hakata, sest aeg selleks

ei ole enam varane.
Möödunud aastate praktika on meid
palju õpetanud, siin oleme eluliselt mõnda
näinud, mis meile tulewikus näpunäiteks
peavad olema, et neid vigasid uute õpi

tud määral ettewaatlik olla.
Meie ülesandeks jääb seepärast ainult
neid kooli saata, kelledest wäljawõrsuwad
tublid ühiskonna tegelased. Ja seda ei ole
käesoleval aastal enam raske läbi wiia.
Sest meil on nüüd abiks enam-wähem
kindlale jalale pandud organisatsioonid,
nagu noorte ühingud, poliitringid, õh

vastavad, et koolis õppimist jaksavad
läbi wiia. On aga eeltöösid selleks liig
Wähe tehtud, et vastavaid õpilasi kooli
saata, siis on tihti pääle koolis ebaloomu
liste nähtustega kogu õpeaeg tegemist,
mis raskendavad ka wastawate õpilaste
koolitööd. Ta toob tükati kahju isegi ter

Kui praegust tööpalka tingitud rubla
des wälja arvata, siis näeme, et see
teeb wälja umbes 4l* ennesõjaaegsest
palgast. Kuid need on keskmised arvud
kogu tööstuse kohta, kuna meil pilt aga
õige kirju on.
Toome näitused. Toitlustööline saab
meil umbes poolteist korda kõrgemat
palka ennesõjaaegsest, naha- ja paberitöö
line sai ennesõjaaegse rubla asemel
1914 a. detsembris l rubla 13 kop.
ja l rbl. il kop. Kõrgemat palka enne
sõjaaegsest saavad ka trükitöölised ja
keemikerid. Tekstiiltöölised saavad aga
4 kop. wähem, metallistid saavad enne
sõjaaegse rubla asemel 05 kop. ja mäe
töölised ainult 53 kop.
Sagedasti kõneldakse meil ainult kesk
mistest arvudest, ei tähendata mitte
selle kirju seisukorra pääle, mis meie
tööstuses valitseb. Selle tagajärjel saame
õige rumala pildi: tööstustööline pil
gutab oma seltsimehele silmi, teades
wäga hästi, et tema palk ettetoodud

Kahtlemata, et enam ei ole. Seda kõik
tuleb arwele wõtta ja iga nõrga ettewal
mismsega õpilase kooli saatmise juures tea

Kui meie praegust tööpalka tserwont
side rublades võtame, siis on see enne

neid osta enne sõda.

enne kooli minemist oldi seltskonnas tegew?

Kohtadele antakse teatud arv kohtasid
koolidesse. Siin püüti suure rutuga seda
arwu ka täita, kas wõi ülepää-kaela, kui
aga määratud arw täis saaks. See oli
ebaloomuline nähtus. Tänawu ei pea see
enam sarnaselt korduma. Tuleb õpilaste
wäljawaliku juures pikemalt peatada ja
waadata, tas tulewased õpilased on küllalt

aga meie rubla praegu umbes sama
palju, kui enne sõda 50 kopikut. Seepä
rast ei wõi tööpalka praegu mitte tsher
wontsi rublades wälja arvata, vaid
eelarve, tingitud rublades. Teiste sõna
dega öeldes tarvis wõtta neid aineid
ja kaupasid, mida ostab keskmine tööline
ja wälja arvata, palju wõib neid ühe
rubla eest oSta praegu ja palju võis

teistel on see, et tunnistatakse pahaks õp
pijaks ja kõrwaldatakse koolist, kui kõlb
mata ollus. Mis kasu on nüüd saadud?
Loomulikult on siin ainult kahju saa
dud. Aeg on ära raisatud ja ainelised tu
lud weel päälegi. Koha pääle tagasi minna,
kui skoolist wäljawisatud mis moodi
mõjub see õpilase enese ja tema lähema
ümbruskonna pääle. Ta sattub täbarasse
seisukorda. Tagasi tulles saab ta kuulda
oma ümbruskonnast ainult pilget ja muud
sellesarnast. Kas on tal oma ümbruskon
nas, weel seda mõju, iseäranis siis, kui

laste koolisaatmiste juures enam ei korduks.

tõusevad.

sõjaaegsest palju kõrgem, tõeliselt maksab

Nõukogude maalt.

Jlitt õpilaste kiili fulnifi fflliibt bobil
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we kooli koosseisule ja just õpilastele enes
tele.

Siin on mitmed põhjused, mis nagu
komistuskiviks tee pääl ees on, et ei saa
koolitööd tehes teiste õpilastega ühes min>

na. Uhed on liig wähe ettewalmistud ja
ei suuda seepärast, teised jälle wõib olla
ei tahagi õppida ja on nagu juhuslikult
kooli sattunud. Tagajärg nii ühedel kui
arvudest kõrgem on, kuna melallitööline
täie õigusega pahandada wõib, sest tema
palk on wähem, kui 4/s ennesõjaaegsest.

Seda kirjut seisukorda kaotatakse ning
tasandatakse järjest, kuid see tasandamine

nõuab 'weel kestvat aega, kuni meie ise
ei ole viinud tõsiseid muudatusi töö
palga praktikasse.

Nagu meie juba tähendasime, on tööliie
keskmine päevapalk üleliidulises ulatuses
23 prots. võrra tõusnud. Kas hoiame
meie alleS selle kasvu kiiruse? Meile
paistab, et meie seda mitte ainult alles
ei hoia, vaid seda tõusukiirust isegi suu
rendame.

D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
11.

~50.000 dollarit".
«Mister Hannower pakub 30.000 dollarit».
«Seda on wähe, Jim. Pidage meeles...» «Noh,
muidugi. Mina tean. Teie tahate ütelda mister
Hannowerile,et kuigi meie töölisi kergesti näpista
da wõime, wõib siiski massilist rüüstamist ja peks
mist ainult soliidsel ettekäändel alata, ühiskond
lik arwamine, teate! Mingisugune ettekääne
peab tingimata olema. Aga ettekääne tuleb ka
midagi maksma, mister Hannower! On see
teada teie kesktrustile?»
Kolm rikkalt riietud gentlemanni istusid
odawa trahteri wäikses eraldud kabinetis Brod
way ja Doller-City nurgal. Iga ühe ees neist
seisis laual taskuraamat ja pudel kanget põle
tatud wiina, ilma milleta ükski tõsine ameerik
lane ei aja kõige tühisematki ärilist juttu. Kaks
neist pidasid endid õige wabalt ülewal, sage
dasti rüübates oma alati uuesti täidetawatest
klaasidest. Kolmas nähtawasti külaline
ei joonud pea sugugi. Tema parem käsi kat
sus närwiliselt laual lamawaid asju suuri
ümarikke prille ja wale habet, milledega püü
dis wõõras oma kahwatut, tugewasti läbielatud
nägu tundmataks teha. Tema rääkis mõjuwal,
tulisel toonil:
«Wannun Wabaduse samba nimel, isandad!..»
«Ärge wanduge, mister liannower. Teie ja
teie trust teate wäga hästi, et see on liiati
odaw hind. Mõtelge ainult: tuleb üles kihutada
umbes kakstuhat last, tuleb näidata oma kaar
did streigikomitees. Tuleb... Teie mõistate isegi
selle töö raskust».
«Noh, hää küll, gentlemannid... 50.000 dol-

Et meil ennem neid nii laialdaselt ei
olnud, seepärast tuli ka tihti ülaltähenda
tud wäärnähtustega tegemist teha.

Nüüd oleme talve jooksul põhjalikumalt
üksteist tundma õppinud ja nimelt neid,
kes ühes kui teises organisatsioonis tööta
nud on. Siit peame ka wäljawaliku tegema
esimeses järjekorras. Ja juba nüüd eel
töödega algama, et sügiseks koolide saat
mise ajaks meil kohtade pääl eeltööd olek
sid tehtud. See kergendaks kogu tööd ja
ei tuleks enam nii juhuslikult wälja, nagu
meie seda eelmistel aastatel nägime, kus
eeltööd wähe oli tehtud ja seepärast ka
tagajärgi valusalt tunda saime. Iseäranis
andis see tunda just esimese astme nõu
kogude-parteikooli õpilaste seas, kus mit
meid koolist kõrvaldada tuli.
Et tulewikus sarnaseid nähtusi ei kor
duks, peab käesolev aasta andma meile
koolidesse elujõulisi õpehimulisi, kes wasta-

Wad nendele nõuetele, mis kooli tulles tar
wilik on. Seepärast peab igal pool ette
walmistuse töö juure asuma. Terwe su
wine aeg on meil ees ja aega selleks jat
kub, kui nüüd kohe juba selleks tegewusesse
asuksime.

Koolid ja õpeasundused on meil teada,
niisamuti ka need tingimused, mis möödu
nud aaStal olid. Kui juhtub wäikefi muu
datusi tulema, siis leiame seda mõni kuu
enne koolide algamist. Praegu ei ole ka jee

Tööviljakus on seni tööpaigast kiire
mini kaswanud, kuna wiimasel ajal aga
mõlemate kaswamine enam ühetaolise
malt sünnib.

Ameerika ksseistiä.

tused parteikoolid jne.

nii wäga tähtis. Tähtis on aga see, et
kooli minejad oleks juba nüüd kohtade
pääl arwele wõetud ja ettewalmiStatud.
Selleks asume tööle! E. N i rk.

larit. See on kõrgem summa, mida wõib trust
anda. Olete nõus?»
«Kolmepäewane tähtaeg, ütlete teie?» Kü
sis üks läbirääkijatest, pikk mustajuukseline
mees, ja lõi otsustawalt wastu lauda. «Hää!
Kahe päewa pärast, olge selles kindel, asuwad
töölised meeleheitel tööpinkidele. Annan teile
Klu-Klux-Klani sõna, mister!»
«Suurepärane! Nüüd weel mõned küsi
mused.»
«Esiteks,» tundmatu juhtis oma uuriwa pilgu
õhukese waheseina pääle, mis lahutas kabi
netti teistest ruumest, «wõin ma kindel olla, et
meie juttu keegi ei kuule?»
Mustajuukseline Jim, tõendas seda pääd
raputades,
«Nii siis. Abinõud, mida teie tahate tarwi
tada ettekäände loomiseks rüüstamisele, jää
wad esialgu saladuseks?»
Jim kordas oma tõendawat pääliigutust.
«Hommen on minul wiimane läbirääkimine
streigikomitee liigetega. Arwatawasti ei anna
nemad järele. Siis asute teie tegewusse. Kuid
hoiduge suure arwu tapmiste eest. Mitte roh
kem kui kaks-kolm streigiõhutajat. Siin on
nende nimed. Ja ärge töölisi liiga wigastage.
Pidage meeles, et neil tuleb järgmisel päewal
tööle asuda. Raha saate siis, kui streik lõppe
nud. All-right, gentlemanid!»
Lausudes wiimseid sõnu, suutis juba mister
Hannower kesk ühendatud trusti esitaja
warjata oma nägu walehabeme ja silmi prillide
taha. Kaelust üles tõmmates ja mütsi süga
wale pähe surudes, surus tema oma kaaslaste
kätt ja lahkus toast...
... Õhukeses waheseinas awanes järsku
ennem mittemärgataw uks ja tuppa astusid
üksteise järele kümme moodsalt riiestud noort
inimest.
Ilma sõnagi rääkimata istusid nad ümber

IS.ülewenemaaline «Sukognde kong
rels 2 mail
Ulewenemaalise kesktäidesaatwa komitee

otsustas määrata 2. maiks Moskva 12-da
ülevenemaalise tööliste-talupoegade ja pu
nawäelaste saadikute kongressi.

Päevakorras seisavad küsimused W.S.
F. N. W. valitsuse ettekanne, terwishoiu
kommissariaadi ettekanne, põllutöökommis

sariaadi ettekanne külvihoogtöö läbiwiimi-sest ja külwide olukorrast, konstitutsiooni
lised küsimused, ülevenemaalise kejktäide
saatva komitee valimine.
Ülewenemaalise kesktäidesaatwa
komitee tolmaS istangute järk.
Ulewenemaalise kesktäidesaatwa komitee

presiidium otsustas kolmandat istangut:
järku määrata 28. aprilli pääle.
Päevakord: 1) W. S. F. N. L. konsti
tutsiooni teksti kinnitamine, mis vastavalt
S. N. W. Liidu konstitutsiooni alussea
dustega muudetud ja kokkakõlastatud. 2)
Dekreetide, otsuste, täienduste ja muutuste

kinnitamine, mis ülevenemaaline tesktäide
saatev komitee istangute järkude vaheajal
wastu wõtnud.
Sm. Rökowi kiri wäiksele rahwa»
kommissaride nõukogule.
Sm. Rõkow saatis väitsele rahwako»missaride nõukogule järgmise kirja:

„Terwe rida kubermangusid paluvad
Wäljalasta rahasummasid teede ja sildade
ehitamiseks. Majanduse korraldamiseks, küla

oStujõulikkuse suurendamiseks on sel küsi
musel kõige suurem tähtsus.

Riigil põle abinõusid, et. wõtta kogu
teede ehituste töösid riigi kulule. Mulle
näib, et neid ei saa leida ka kohalikus eel
arves. Keegi kõneles mulle, et Balkani
riikides tarwitatakse sarnast metoodi riit
annab ehitusmaterjaali ning annab tehni
llsi tööjuhatajaid ja järelwaatajaid, kuna
elanikud vabal ajal, mil neil põlluL tege
mist pole, töötavad maksuta teede paran
damisel. Kui see on vastuvõetud Balkani
riikides, siis oleks ta wäga tarvilik ka meil
sissewiia, kus elanikkude õredus ja määran
tud kaugused teevad suuremaid kulusid kui

mõnes muus riigis".
UuS uaftahallik.
Bakust teatatakse, et Suharanis kolman
damas tööstuse ettevõttes lõi puuraugust
nr. 25 wälja uus tugevajõuline purtskaew,
mis annab 40 tuhat puuda naftat ööpäe
vas.
Puuraugu sügavus oit 411 sülda. Eri»
teadlaste arwamise järele annab puurkaev
kaua aja pääle naftat.

laua. Uks neist sirutas käe laua alla ja tõm
bas säält wälja mitu weel alustamata tumedat
pudelit. Nõupidamine trusti esitajaga oli lõp
penud. Nüüd algas uus istang kohaliku KluKlux-Klani juhtidel. Rääkisid kõik korraga ja
üksikult, mõeldes wälja abinõusid, kuidas kõige
rutemini ellu wiia trusti poolt antud ülesannet.
Pudelid tühjenesid ruttu...
Kahe tunni pärast naeris nokastanud Jim
kõmawalt ja tõusis püsti, tõugates ümber tüh
jad klaasid haledalt kägisewal laual.
«Ei, mõtelge järele, Davis. See on järelai
mamata. Ilma selleta wõiks tema nendega
kokkuleppida trusti tingimiste wastuwõlmiseks.
Aga nii tapame meie korraga kolm jänest:
surma päästreikijatele, ettekäänet rüüstamiseks
ja siis», Jim rappus uuesti taltsutamata nae
rust, «meie karistame seda neetud Hannoweri.
Wean kihla, et tema jättis enesele wähemalt
10.000 sellest rahast, mis meile oli määratud.
Tema kahetseb seda hommen, kui ta ainult
suudab seda siis teha...»
«Noh, Jim...» tema kõrwal istus wäike ini
mene elawate näojoontega, ei suutnud weel
aimata oma seltsimehe geniaalset mõtet. «Kuid
raha? Tshekk? Kas siis pääle Hannoweri
surma...»

«Noh. muidugi! Tshekk antakse siis trusti
poolt wälja. Aga see, et plahwatuse juures ka
töölisi hukkub, ei tähenda midagi. Trust puhub
üles ainult oma esitaja surma. Mõistate? See
on ettekäändeks rüüstamisele. Ja pääle selle
warjatakse teie äraandmist, Davis. Sest hukka
saab ju terwe streigikomitee. Teie jääte puh
taks kui tuwike. Kuidas teie selle pääle waa
tate, lapsed?»
«Lapsed» ei wastanud. Tooli leenidele las
kunult waatasid nad waimustult, isegi teatud
kadetusel oma kõrgelt anderikast juhti.
(Järgneb).
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oli saalis vänge. Seepärast tükiti ku

Wabrik-kSSk
Läinud laupäeval avati IvanovoWosnessenskis wabrik-köõk hulgaliste
kiutööstuse ettevõtete tööliste toitmiseks.

Eestlased S. N. W. Liidus.

erilised söögimajad.

Uue tugevajõulise elektrijaama
ehitamine Ukrainas.
Harkowist saadud teadetel otsustas ku
bermangu täidesaatev komitee Tshugujewi
ehk Lisitshanski ehitada tugevajõulist elektri

jaama, mis warustab elektriga 300 wers
talist ümbruskonda. Jaama ehitamiseks
audis Ukraina rahwakommissariaat 4 mil
joni rubla.
UuS raudtee.
Rishni-Nowgorodist teatatakse, et uheu
duses raudteeliini ehitamisega NishniKotelnitsh asus Sormowski tehas kolme
raudteesilla ehitamisele üle Wetluga,
Temga ju Jumu jõgede.
Endised mõisnikud on kaotanud
maakasutamise õigused.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
presiidium kinnitas kesktäidesaatwa komitee

ja W. S. N. Liidu wabariigi rahwakom
missariaadi nõukogu otsuse, mille põhjal
eudised mõisnikud aadeli seisusest ja nende

perekonnad kaotavad õigused maokasuta
«ise pääle ja majapidamistes elamise, mis
nende oma oli kuni maa dekreedi wälja
andmiseni 26. oktoobril 1917 a., mis praegu

Stolba asunduses, Brjänski kub., läks
üks samogonni vabrikant Joosep Sunl või
mude kätte.

Nüüd oleks kord teise vabrikandi 9R ih
kel Pi tri käes reisida oma vabrikuga
Ludinka voole.

Asunikkudel ei maksa karta, et ta lubab
pussi anda nendele, kes julgeb teda üles
anda. Marmasowka.
Schwartfi asunduses, Oudowa kr., Le
niugradi kub-, teotab juba 1918 a. saadik
samogonni vabrikant Sass. Teda
on mitmed korrad kohtu poolt trahwitud ja
märtsis s. a. sai ta 50 rbl. trahwi.

detus Krimmi soola, maakonna kalatööS
tuse tarbeteks. See on esimene juhtumine,
kus Mnurmanit Varustatakse Wene soolaga.

Varemalt toodi sool Väljamaalt.
Asunikud MuurmaniMuurmani raudteede walitsus oma asu
mise osakonnas registreeris wabariigi
pühja-laäne ja põhja-ida kubermangudest
11.000. inimest, kes tahaksid asuda Muur
mani.

Tulewal aastal toimetatakse kohtadele
kuni 2 ja pool tuhat inimest. Esimeses
järjekorras mahutatatakse asun ikke Muur
mani ümbrusesse 200 perekonda.

Kewadiue waheaeg koolides.
Kevadine Vaheaeg töökoolides on kind
- laks määratud 1. kuni 7. aprillini.

Loodame, et nüüd Sass paneb oma wab

riku seisma ja pöörab uue elu poole. Was
tasel korral tuleb sarnane vabrikant asun
dusest wälja lüüa. ? !
Pärnamäe asunduse?, Trotski kr., Le
niugradi kub., töötab juba 4 aastat kod.
Limbergi samogonni wabrik. Wiiua
pruuliks on ta naine, kes on
iga asja pääle.
Pärnamäelased, kaua sallite teie samo
gonniajajat oma keskel. Andke asjale sea
duslik käik. Teataja.

Köweneb side maa ja liuna wahel.
(Tolmatshewi wald, Luuga kreisis. Leningradi kub.)

RingpoSti hääd tagajärjed Raadio maal.
Kui vaadata tagasi minevikku. siis peab värskeid sõnumeid kolm korda nädalas koju
otse imestama nende edusammude üle, mida
kätte hakatakse tooma. Kuid nüüd on see
on saavutanud sideme loomine maa ja linna
ümberlükkamata tõeolu. Ringpost hakkas
wahel meie metsanurkadeS. Oli aeg, kui töötama Tolmatshewi ümbruskonnas alles
talutaredes metsaraiestikkudel ainult kolme

külalist tunti, kevadel mõisnikku ja polit>
seid maksunõudmistega, sügisel karusid.
Harva jõudsid taludesse teated wälisilmast,

teated linna kultuurist ja asjalikud juhatu
sed, kuidas tõsta majapidamist, rabeleda

täielikult ehk osaliselt nende kasutada on. välja alalisest puudusest ja viletsusest, kuna
Automobiilide ülewaade MoskwaS kasulikumast ajaviitmisest, kui kaardimäng,
Eila oli Nõukogude platsi! Moskwas kurja undki ei nähtud.
nõukogu maja ees automobiilide ülewaata
See oli küll aastakümnete eest, kuid ka
mine. Kõik Moskwas olevad automobiilid
hiljuti,
kui juba ajalehed ja hoolekandjad
sõitsid kohale täies koosseisus ja seati ritta
oodatud
külaliste õigused olid jõudnud nii
Moskwa Nõukogu maja ette, mille järele
mitmeski
metsanurkades võita, paistis us
automobiilid tervitasid Moskwa Nõukogu
kumata imena veel, et paarinädala vanuste
Viledega. Moskwa Nõukogu presiidiumi teadete asemel »a kaugemates metsanurkades
nimel esines kõnega sm. Rjutin ja .Kras
nõi-PreSni" päält sm. Schwetsow.
Leningrad.
Kolm aaStat õhtttee ühendust S- N
Sm- Nachti matused.
W Liidu ja Saksamaa wahel.
Kommunistliku
partei ridadest lahkunud
Wene-Saksa kompanii poolt organiseeri
tud „Deruluft" õhuliin Moskva—Königs- sm. Nachti surnukeha sängitati laupäeval,
bergi wahel, üle Smolenski—Kowno, on 28. märtsil kell 6x/2 p. l. Smolenski surnu
kolme aaSta jooksul kasvanud Vahetpida aiale. Rongikäik algas kell 4 leinamarsi
mata kõikidel harudel. 1922 aastal tehti helidel 25. Oktoobri prospektilt Riigikirjas
selle õhuliini kaudu 113 lendu, 1923 a. tuse maja eest. Pärgadega ehitud punane
sama aja jooksul 115 lendu ja 1924 a. puusärk lipuga ja mitmesaja saatjaga liikus
leinamarsi helidel Leningradi uulitsatel kuni
285 reisi.
Wastawalt sellega kaswas ka aeroplaa surnuaiani. Möödaminejad jäävad seisa
uide poolt äralennatud kilomeetrite arw: tama ja küsivad alatasa saatjatelt, keda
esimesel aastal 134.000 kilomeetrit, teisel maetakse. Surnuaiale jõudes kantakse puu
192,680 ja wiimasel aastal 334.000 kilo särk leinamarsi helide! hauale. Lühikeses ja
liigutavas hauakõnes ütleb sm. Ristmets
meetrit.
Niisama kasvab aasta-aastalt reisijate lahkunule viimast mälestust, tuletades meele
arv. Esimese! aastal weeti selle õhuliini sm. Nachti teenuseid proletaarse revolutsiooni
kaudu 286 reisijat, järgmisel 352 ja ees, võitluses valge Eesti kodanluse vasw,
wiimasel aastal 522 inimest. Seda liini neis rääkimata rasketes tingimustes.
Puhka rahus, seltsimees! Tea, et võit
kasutas eduga postiwedu. 1922 a. saa
deti mõlematesse riikidesse 1.047 kilo lust saavad edasi kandma uued ja uued
grammi posti, 1923 a. 1.643 kilogrammi võitlejad, kes astuvad langenute asemele
ja 1924 a. 2.388 kilogrammi. Mis pui kommunistliku partei ridadesse. R—r.
tub raskuse Vedamisesse, siis Väljendub
Ebanähtused
see 13.293, 22.468 ja 34.454 kilogram
Vaatamata sellepääle, et «ädal aega wa
»iS.
rem seifis Petrogradi-Wiiburi poole Eesti
WaStaStiku abiandmise komiteede
tööliste klubi seinal teadaanne, et puhke
kongress.
päewal, 29. märtsi! kell 2 päewal, peetakse
Ulewenemaaline talupoegade wastastiku
klubi liikmete erakorraline koosolek ära
abiandmise komiteede kongress määrati spordiplatsi küsimuses, millest teatati ka
kindlaks 23. aprilliks Moskwasse.
.Edafis", olin otse üllatatud, kui tähenda
Leningradi kubermangu poolt sõidab ko tud päewal ainult 15—20 inimest kokku oli
hale saatkond 10 inimesest, nendest 8 alg tulnud. Seda ei Võinud lscgi uskuda, et
töölist adra tagant talupoega. Nende meie inimesi klubiliikmeid sarnane tähtis,
hulgas on kaks naisterühmast talunaist. klubile eluline küsimus nii wähe huwitab.
Fakt jäi faktiks. Rohkem ei ilmunud.
Soola kalatööstusele.
Tunniajalise ootamise järele otsustati
Muurmani sadamasse jõuab kohale lä wähese
inimeste arwu pääle najadcs awada
hemal ajal esimene 300.000 puudaline saa

pidu korda rikkuma.

Samagonn asundustest wälja!

Köögist veetakse söök laiali kõigisse ette

võtetesse termossides (aparaat, mis sooja
hoiab). Ettevõtete juure organiseeritakse
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„pisikene" nõupidamine. Nõupidamine aru

tas tundi kaks ja lõpuks tuldi ikkagi arwa
misele, et on üldkoosolek tarvilik. Nii siis
inimeste leiguse tõttu murravad ühed pääd,
kuidas parem oleks küsimust läbi viia klubi

kasuks. Ülejäänud arvavad .omamoodi",
küll teised arutavad, otsustavad, teevad.
See ju niivõrd tühine küsimus, et oma
pääd sarnastega waewata ei maksa.
Vaadake, nõnda arutatakse meil- küsimusi
ja tahetakse kindlat majanduslikku aluspõbja

luua, mis küll minu arvamise järele kaht
lane. Kui sarnane lligus, ükskõiksus ikka

mõne nädala eest, kuid s.llepääle vaatamata
jõudis juba võita maameeste poolt laialdast
lugupidamist. Mitmed maamehed jätsid va

remalt ajalehe tellimata, sesi puudus või
mälus tema kättesaamiseks 10—15 versta

kauguselt, tuid nüüd on ka see takistus
võidetud.

Nii on loed metsanurkades, aga Tolmat
shewi alev läheb veel kaugemale tahab
tähtsamaid teateid enne trükimasina alt läbi
minemist teada saada, tahad koha pääl suur
linnade kontsertisid ja kõnesid kuulata.

On organiseerimisel raadioring, kelle üles
andeks on ainelise jõu muretsemine raadio
vastuvõtja ülesseadmiseks Tolmatshewos.

elu-olu kirjeldaja, kuid senini pole veel
kaastöösid saadud. Loodame, et tuleval
aastal saadate. Lexi.
Punase nurga töö eluStamiue
(Saaritsast, Oudowa kr., Leningr. kub.).
Meie asunikkude laiemad kihid hakkavad

wiimasel ajal elavamalt punase nurga
tööst osa Võtma. Seda tunnistab wiimane,
22. märtsil ärapeetud klubi liikmete üld
koosolik, kus laialised hulgad klubi liikme
tega ühist keelt rääkisid.

Koosolekul kuulati ära Leningradi kub.
punaste nurkade esitajate konwerentsi aru

anne, arutati kooli õpeasjanduse ning ma
Pääle selle kuulati punase nurga juha
tuse kuuekuulise tegevuse aruanne, mis
rahuloldavaks tunnistati.
Lõpuks olid juhatuse ja rewisjonikom
misjoni ümberwalimised.

Uude juhatusesse läksid seekord kõik
hästi kirjaoskajad ja energilised isikud ja
loota on, et ta saab enam wilja kandma.
Asume siis kõik uue jõu ja nõugu tööd
elustama. Liige.
Hoidke kelmide eest.
Saaritsasse, Oudowa kr., ilmus läinud
kevadel keegi isik Aug u st H a mm e r
ja asus ühte perekonda peremehe kohuseid
täitma.

Juhatades majapidamist, kooris ta talu
pidaja naisterahva majapidamise lagedaks,

tegi Võlgasid ning ladus jäljeta.
Pidage seda kelmi silmas. Ta elukohast
teatage Seretka walla miilitsale, Oudowa
kr., Leningr. kub. J. L.
Oudowa kr., Seretka, Polua ja teistes
waldades liigub keegi isik Randberg,
!es omale woorihobuseid palkab ja siis
hobuse ära riisub ja mehe ära tapab.
Sarnane juhtumine oli Lotskina ligidal,
Seretka wallas, kus Randbergi woorimees
talupoeg tapetuna leiti. See isik tuleb kinni

wõtta. Asunik.
Pundus kõnemees Samogouu
wälja.
(Solkino asund., Oudowa kr., Leningradi
kuberm.).

Rahwuswahelisel naispäewal korraldas
kohalik naistering pidu-õhtu. Puudus kõne,

sest wald.jättis palwe selles asjas täit

inimesed, kes praegu klubi hingeks ja üle

mata.

Klubis ilmub seinaleht .Võitlus", üks
nummer ilmus. Arvati, et klubiliikmed
kaastööga seda toetavad, see on ju meie

ja wõitis määramata usalduse talupoegade

poolt, mis wõimaldas laiendada plaani
kindlalt tööd hariduse alal.
Tähtsamaks praktiliseks sammuks oli
asunikkude otsuS ehitada omale kultuurilise

tempel—klubi ja kool. Selleks leiti tarvilik
maatükk ja weeti ehitusmaterjaal kohale.

15. märtsil pandi uue klubi ja kooli
ruumide nurgakivi.
Nüüd peaks kõik, kes seni weel kõhkleWad ja tööst eemale hoiawad, uue el«
loomisest osa wõtma.

Ei tule kahelda, et dnoolased oma algu
tud töö lõpule wiiwad.
Olgu teie wäsimata töö teistele eesku
juks. A. «.
KaS ei oleks aeg ärgata?
(Punase Wälja asundus, Holmi kr.,
Pihkwa kub.).
Siin ja ümbruses elab üle saja Eesti
perekonna. Nad kõik kuuluwad keskmik
kude hulka.

Kultuuriliselt on aga nad ka Vaesem»test ja üldse Pihkwa kub. talupoegadest
maha jäänud.

Eesti kooli juures organiseeriti punane
nurk, mis awaldab waewalt oma tegevust.
Näite- ja lauluring ei avalda oma tege
wust. Ajalehti loewad ainult üksikud.
Seejuures on lugupidamises .jumala
käsikud".

Punawäljalased, kas ei oleks juba aeg
unest ärgata?

Pidage sammu Vähemalt oma naabri
Gruhwka asundusega. A. A.
Luhta läks.
(Pildike olevikust.)
Köster Jaan oli täna halvas tujus.
Vandus nii, et warblasedki akna alt hir
munult eemale lendasid.

Mõtelge ometi. Niisugune äpardus kõige

pimedamas kuualuses maanurgas Parwe
küla s. Onn seisis pihu pääl, aga ei osa
nud õigel ajal kinni haarata.
Ja sarnase oina idee eest andsin vee!
wliuue tsherwontsi.

Lumi on maas ja kogu palwetund läkS,
kus kurat.

jandusliku seisukorra küsimusi.

edasi kestab, siis vaatavad lõpuks ka need
walpidajateks, ükskõikselt asja pääle.

Solkino noored, kõrvaldage pidu ruu
mist samagonniga sahkerdajad ja ta lak
kujad. Lind.
Duoolased ehitawad kooli ja klubi
runmisid
'(Pihkva kub.).
Kooliõpetaja sl. Pung oma eeskujuga
kooli ja wäliskooli töös lõi sideme massiga

Programm oli nõnda lühike näite
mäng ja ilulugemised. Ja siis algas tants,
mis kaua kestis ja wõib ütelda, et õhtu
muutuski tantsupiduks. Ka samagonni aur

.Noh, kuidas siis korraga köstrist jumala
paluja asemel kuradisõimaja sai?" arvab
lugeja.

Ah ja, vabandage, teie ei tunne ju veel
Parweküla elu-olu. See asundus on kau
gele tuntud oma söötis põldude ja lagune
nud karjalautadega.

Tulutoovaks punktiks olid Parwckülale
omal ajal wiinatööstuse aktsiaseltsid üheS
selletaoliste eraettevõtetega, kuna põllumn
jandusliku revolutsiooni tormid asundusest
aupaklikus kauguses mööda lendasid.

See oli asunduse majanduslik õitseaeg.
Kuid midagi ci ole jäädavalt kuu all.
Õitest valmivad .marjad" ja ühel hääl
sügisesel päeval, kui wiinatööstuse hoogtöö

alles algamas oli, muutis miilitsa lõbureis
parwekülalased wallawaesteks.
Wabrikuomaniktudest said puuwedajad.

Kuid teate isegi tänavust talve. Pool
talve oli juba mööda, kuid lund ei tulnud
ega tulnud. Meestel oli juba vest ahjuS,
sest teenida ei saanud ja leiba polnud ivagi.

Sel ajal müüski Rusika Rein köstrile
oma idee. Nimelt oli Rein .Põllumehe"
neljandast numbrist lugenud, et veebruari
viimasel poolel ja märtsis on oodata lume
sadu.

„Kui nüüd köster lume palumiseks palwe
tunni korraldaks," mõtles Rein, „siis paneks
maamehed lumesaju palwe mõju arwele j«
köster kraabiks waewatasuks puuwedajatelt
raha nagu roobiga kokku."

Alguses läks kõik hästi. Eeltööde kor
raldamise wõttis Rein ilma lisatasuta oma
pääle ja määratud päewal oli köstri tuba
lumepalujaid puupüsti täis.
Wiimane tuleja oli Rein.
.Taeva luuk end lahti ajab.
Lumi nagu kotist sajab"
lällutas Rein wintis peaga lõbusas tujus,
lumist mütsi wastu uksepiita ropsides.
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lumi!..." rõõmustasid koos
olejad ja poole minutiga oli tuba tühi.
Rein oli wahepääl plotski keeranud ja
läks lee juure tuld võtma, kuid samal ajal
sai rusikaga hoobi kuklasse.

,Wot, see on sulle lume eest. Ajasid
oma seaninaga kõik luhta."

Terwe öö ei saanud Jaan meelepahas
«agada. Weel homwikulgi wandus hariliku
hommikupalve asemel, nii et varblasedkt
akna alt hirmunult eemale lendasid.

Wäljas aga rudises lumi. Liikusid puu
koormad, rajade? esimesel lumel läbi met
sade ja üle soode teed, mis ühendaks Parve-

Alla raudteega, kuS ei takista enam liiku
«ist ükski loodusejõud ja võimsalt torma
wad rongid läbi ööwarjude helgete jaama
«ärgutulukeSte poole.

„PuSkar-oja paadimees".
Leningradi teated.
Põllumajanduse masinate
tarwitamise odawamaks tegemineKubermangu täidesaatew komiteee otsus

tas alandada pollumasinate tarwitamise
hinda müügi kohtades.

Talupojad tööpäewa wältel tarwitatud
adra eest peavad maksma 5 kuni 10 kop.,
niidumasiu 50 kuni 75 kop., rehepeksu
«asin 50 kop. kuni 1 rbl. jne. Waese
«ale küla rahwale tehakse weel 50 prots.
hinnaalandust.

Kuidas tõõtatõõlistele abirahasid
antakseKubermangu täidesaatew komitee kinni
ü»s tõõtatöõlistele abiraha wäljaandmise
korra. Abiraha suuruse määrab kindlaks
kubermangu kinnituskassa.

Töõtatöölised jagatakse kahte rühma.
Esimesse rühma kuuluvad õppinud töõli
sed kuni 6 palga järguni ja waimlise töö
tegijad, niisama demobiliseeritud punawäe

lased ja mereväelased. Teise rühma
kõik ülejäänud.

Töõtaoleku puhul antakse abiraha 6
kuu jooksul. Raskejalgsetele ja sünnitaja
tele antakse abiraha 6 nädalit enne ja 6
nadalit pääle sünnitamist.

Juhtumisel, kui töõtatöölised ära ütle
wad tööle saatmisest mõjuwate põhjusteta,

siis jäetakse nad abirahast ilma.
Wili Leningradile
Leningragi tarwitajate ühisuste liit os
tis Tataari wabariigilt 300 tuhat puuda
terawilja. Rukis hakkab kohale jõudma
maikuu algul. 80 wagunit on juba teel
Keningradi.

Riigipanga lepingu järele 1 miljon
puuda nisu jahu pääle on kohale jõudnud
juba 200 tuhat puuda.
Keskühisuselt on saadud 139 tuhat puuda

jahu. Iga kuu jõuab kohale weel 100 tnHat puuda. Uldwe summa jahu, mida toi
metab kohale keskuhisus, teeb wälja 500
tuhat puuda.

tuajamises jõidu eesmärkidest teatas sm.
Meshlauk: Järjekordseks keskpunktiks on
seatud Leningradi metalltööstuse edaspi
dise kiirendamise ja laiendamise küsimused.
Leningradi tehaste walmistuse laiendamine

annab wõimaluse üheltpoolt wähendada
metallwalmissaaduste sissevedu wälja
maalt ja teiselt poolt odavamaks lasta
Leningradi tehaste omasaaduste hinda.
Selle walmistuse laiendamise täitmiseks

on tarwis läbi wiia tehaste sisseseadetega
täiendamist, milleks läheb waja erilised
summad.

Meie sõidu pää eesmärk seisab selles,
et wälja selgitada tarwisminewad sum
mad, mida peab keskkoht selleks andma.
Selle eesmärgiga waatame meie järele
kõik Leningradi metalltööstuse tehased.

Käisime juba waatamas „Krasnõi Pu
tilowis" ja „Karl Marxi" nimelises teha
ses. Järele vaadates traklonteehitust„Kras
nõi Putilowis" selgus, et lähemal ajal wõib
loota organisatsioonilise ajajärgu lõppu.
Praegu on olemas terwe rida tehnilisi saa
vutusi, mis edaspidi wõimaldawad weel
odavamaks teha traktorite oma hinda.
Niisama näitas ka „Karl Marxi" nim. te
has, et sääl tehakse tõsiselt suurt tööd kiu
tööstuse masinate ehitamises. Waatamata

hiigla tehniliste raskuste pääle, mida te
hasel tuleb ära wõita.
Edaspidisele Leningradi metalltööstuse
walmistuse laiendamisele asutakse juba
käesolewal aastal. See puutub trakto
rite ehitamisse, katalde ja turbiinide, kiu
tööstuse masinate ehitamisse jne. Te
haste sisseseadetega täiendamiseks kawat

seb keskkoht anda ligi I'/s miljoni rubla.

Tööliste eln.
KoduSte perenaiste koosolekKoduSte perenaiste koosolekul, mis ära
peeti keskraioonis 23. märtsil kell 6 õhtul,
tähendas aruandja, et ei ole ühtegi riiki
ilmaS, pääle Nõukogude riigi, kus walit
sewad töölised ja talupojad. Meie riigis
waliwad waesem rahwas enamuses, töö
lis ja talupojad, aga kodanlikkudes riiki
des waliwad rikaste wähemus.
Aruandja seletas nõukogu tegewusest,
tööviljakuse tõstmisest, terwishoiust, koo
peratsiooni tegewusest, talupoegadega si
deme loomist, jne., mille järel ülesse seati
neli seltsilist nõukogu walimiseks. Nende
wastu algas hirmus kisa, mis kestis tund
aega, ja pea kakeluseks oleks muutunud.
Siis seati üles neli uut seltsilist nõuko
gusse, kes hääletusel läbi läksid.

Oh naised (kodused perenaesed), teie
olete tõesti ajast maha jäänud, teie tulete
koosolekule lärmi tegema. Seitse aastat
on meil tööliste ja talupoegade walitsus, ja

teie kodused perenaised, ei ole weel niigi
kaugele jõudnud, et teaks kus on ameti
ühisus. Naesed, niimoodi meie kaugemale
ei saa. Jätke maha oma kodune kiskumine,

2 miljoni puuda wõid wäljamaaleKäesolewal hooajal kawatsetakse Lenin
»radi sadama kaudu wäljamaale wedada
Ale 2 miljoni puuda wõid, mis wõrreldes
«inewaaastaga on 100 protsenti rohkem.
Uus sabaga tähtPulkowi pääastronoomiline obserwa
toorium tegi uurimisi une sabaga tähe üle.
Sabaga täht asub praegu Löwi ja Walge
tähtede kogu piiril. Pulkowi obserwatoo
rium sai uurimiste kohta andmeid ka
Hamburgist.

108 protsenti ülesandest
1. aprillil lõpeb põllumajanduse maksu
kogumine. Seni ajani on Leningradi ku
bermangudest saadud 1.991 tuhat rubla
ehk 91 protsenti aastasest ülesandest. Esi
mesel kohal maksude äramaksmises seisab

Wütegorski kreis, andes 108 protsenti
Ksesandest.

Uus maja.
Narva wärawate wastas „Statsheki"
uulitsal on otsustatud sel aastal ehitada
uut maja kohaliku tuletõrje osakonnale.
Leningradi metalltööstuse uuS
laiendamine.
Keskkoht annab selleks ligi 11/»l1/»
miljoni rubla.
tzila jõudsid Leningradi „Glawmetalli"
esimehe asetäitja sm. Meshlauk ja „Glaw
metalli" juhatuse liige sm. Schalow. Ju-

minge wälja ja waadake, mis sünnib teie
ümbruses, kõik ümbrus kihab, on uueühis
konna loomisel. Januneja.
Wolodarski nimeline õmblus
wabrik(Leningradi nõukogusse esitajate walimine).

Leningradi nõukogusse esitajate walimi
sele ilmusid kõik töölised ja teenijad. Va
lijate hulgas oli iseäranis hea meeleolu.
Koosoleku algusel mälestasime püsti
tõusmise ja leinamarsi mängimisega sm.
Nariman Narimanowit.
Aruandega esines Leningradi nõukogu
liige sm. Bogdanow. Töölised spanid ette
uuele nõukogule ehitada ja parandada
rohkem tööliste jaoks majasid ja rohkem
tähelpanu pöörata ilma koduta ja wane
mateta laste pääle, sest proletaarses riigis
ei tohi olla ilma koduta lapsi. Järgmine
sm. paneb ette rohkem tähelpanu pöörata
talupoegade pääle. Talupoega peab kula

Sport.
Jaltast kuni Leningradi jala.
„Leningradskaja Slawjänka" külasse
jõudis reisija ajakirjanik sm. J. Donsli,
kes reisis jala Jaltast Leningradi. Sm.
Douski tuli Jaltast wälja 13. oktoobril
minewal aastal ja 23. detsembril kell 4 päewa

jalutas Moskwa uulitsatel. 11. veebruaril
lahkus sm. Douski Moskvast teed mööda:
Aleksandrowsk, Jurjew Polski—Jwano
wo-Wosneseusk—Schuja Kineschma
Kostroma— Jaroslawl, Rõbinsk Bi
schezk, Borowitshi—Tshudowo—Slaw
janka.

Slawjänkast Leningradi tuleb sm. Donski

28. märtsi hommikul.

liige, 1920 aastast parteis, Lenini kutsclane,

sm. Berg parteitu, sm. Bogratsow
punane direktor, parteis 1904 aastast,
rätsepp, töötanud 14 aastat tööpingil.
Juh. Mõisa.

TmflwpafcKa KOMHHTÖPH, lucyAapcißeHace

Keskkassa kobuStnsed tjherw
aprilliks 101 ..
„ „ maiks 101 V*
Naelsterlingid 9 rbl. 29 kop

1 rbl. 947<„

Prantsuse frangid .
Rootsi lroouiö 52 , „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen „ „
1. wöidulaen 3 * 28 „
Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Anfla»

Akadeemiline riiklik draama teaatec
«?SLilZvp»

Akadeemik riiklik väike ooperi teaater
.Ilarjia.iHOH"

Riiklik suur draamateaater
,>3aroEop IlimepaipHHM"

AgKs ja tehmkll.

Rahwamaja
«1881 ro#»

Anteerika uus meriöhuriftleia
Ameerikas ehitatakse praegu metallist
lendaw Paat, mis wõib sõita korraga
4000 kilomeetrit. Uus hüdroaeroplaan,
mis on tuntud meriõhuristleja P.P. nime
all, on warustatud ka Pakkardi mooto
riga, mis töötab ühe windiga, nii et
sõidu pääl wõib alati ühte mootorit
tarbekorral parandada. Suurem osa
hüdroaeroplaanist on ehitatud dürallu
miiniumist. Aeroplaani ehituswiisi hoitakse
saladuses.

Nõukognde sadam põhja piirilNõukogude walitsus on alganud uue
sadama ehitust Põhja-Jäämere ääre Je
nissei jõestchu, mille kaudu loodetakse
kaupa läbi lasta 1 miljoni puuda wõrra.
See sadam on tähtis Põhja meretee ja
Põhja Siberi majanduslikuks arendamiseks.
Sadama ehitust raskendab see, et inimeste

Teaater „K)HMX SPHTEJIEA".
<EoHeK-ropöyHOK>.

Punane teaatev.
«MM CiiHii»

Muusikaline komöödia
„Mapma."

Passash

«CHH 4-X OTNOB»

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljandajm Eesti Kirjastuse Ühisus

Sm. W. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste Haridusmaja.

elukohad jäält kaugel ja kare põhja kliima
lubab fääl ainult 2 kuud aastas töötada.

Kesknädalal, 1. april. s. a.
Esimese astme
marWlit-leninismi ringi
järjetordne istang.
Algus k-ll 8 õhtul.

Walmis ehitatud on juba puust kaldatamm,

kaks kaubaaita (pakhaus), raadiojaam ja
mitmed elu- ja amctihooned. Kaubandus
lik tegevus kestab sääl I—l Vs kuud
aastas.

Teadaanded.
Teifipäewal 31. märtsil on ülelinnalises
W. L. K. N. U. liikmete-eestlaste ogit
prop kollektiiwis järjekorraline istang.
PäewakorraS: W. L. K. N. U. 11. kub.
konwercntsi kokkuwõtted. Aruandja sm.
Must, kaasaruandjad sm. Kalmaun ja
Sauks. Jstangukoht: Lenini nim. töökool
W. S. 1. liin nr. 26. Algus kell 8 õhtul.
Ilmuda täpselt.
W. L. K. N. U. kubkomi Eesti sektsioon.

Kesknädalal, 1. aprillil, kell 7 õhtul on
Pet.-Wiib. poole Eesti tööliste klubis
ülelinnalise naiskoori harjutus Laste
maja toetuspidu läbiwiimiseks.
Korraldaw kommisjon.
Palutakse kõiki Oudowa kreisi kooli
õpetajaid, kes koolidele ja edasimüümiseks

raamatuid on wõlgu wõtuud ja „Edasi"
tellijaid, kellel tellimisraha maksmata,
omad arwed lähemal ajal ära õiendada.
Seltsimehed, saatke kiiremas.korras raha
ära! Ondowa Harmaja juhatus.

Teifipäewal, Sl. mürts. s. «.
Teise astme
martstftlit-leninisml ringi
jörjetordne istang.
Algus lell 8 õhtul.
Päewakorras:
K omwterni sektsioonide enam
lnZtamine. Aruandja sm. Pal
wadre.

Astangule wüiwad ilmuda paale

ringi liikmete ka kõik parteilased.
A.K.P. Leningr.kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

lil.
H. N. Witknn - Kolpakowa uuendas
waSwwõtmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaign

seo.Kellalt), hemm.kum kella 7 öht.

TroitSkaja 11, krt. 7. sissekäik pa
rs adnksest.

Z>r.Brõ«tMS°2S«
" m. 2.2H.Oktobrl

Haridusmaja tsaatri harjutuste
järjekord.

prosv. nurgal, telef. 562-3" Wasw
«öte iga päew kella 9—12 hvM. a kella

4—S õhtul; naisterahwastele eraldi.
PraeguSaja arStimisabinöud.

T e i s i v ä e w a l, 3t. märtsil,
kell 8 ~Mass-inimene".

(Ilmuda Palutakse sm. Tamoaum, Lepik,
Saan, K. Põld, Freiberg, Mihkelson, Mägi,
Room, Juurup, Mets, Tamberg, Putk, Will,
Ungermann, Tsirp, Anderson, Kosk, Keis,
Pressmann, Tims, Kolask, Sild, Brinkmann,
Kübar, Juhanson, Seppen, Piiber, Kütt,
Sontberg, Petrosi, Lipstok?, Maslowa.Stein,

Lall, Merika, Kiil, Koel, O. Marttnson,
Kalmus, Päll, Andresen, Oona, Piil, Jüris
son, Katalsepp, Lall ja köik,keS on on endid

Haridusmaja teaatri (näiteringi) liikmeks
üles annud.

kust wabastama.

Kõik ühel meelel panid uuele nõukogule
südame pääle need ettepanekud ellu wiia.
Leningradi nõukogusse valiti järgmised
esitajat: sl. Pavlova kom. noorte ühingu

Eitan? bsrse:

Wast. insirukt. organisaator.

Pet-Wiib. poole Eesti tööliste
klubi ringide harjutused:
Kesknädalal, 1. aprillil?
lell 8 õhtul 2. vaatus.
Reedel, 3. aprillil.
„Kiwi" l. 2. ja 3. waatus (viimane
proov).

Laupäewal, 4. aprillil
„Kiiwi" mäng.

WisWi-WerSß
Snguorgaanide igakülgne arstimine.

" f loike», hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sisiiis Kv-gA. tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 3
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.
i'

KssvetM haigmaja
lef. 180—52. Wastuwötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kelle
1S homm. kuni kella ISõht. lalised woo

did ja sünnitamine). Ras
tSSSü ÜwmW mi. ISt
X SM- U tchxn

tttd>Ls.ja elektris., hüMi

suzukvvtmrtuo haarstiur. ja funftlt?
hamb. Arstide fülfunt. kodu.

