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Kesknädalal, 1. aprillil 1935

Julian MarhlewsK >

8. aastakäik

Tööpingi tagant wastn
tawale kohale.

Presidendi Valimised Saksamaal.
Ükski kandidaatidest ei saanud tanvilist enamust. Lõpulikud wali
mised peetakse Sra teist korda 2b. aprillil.
Hääletamise tagajärjed.

Poola ja Saksa proletariaadi üks juh
tidest, Lks Kominterni põhjendajatest, üks
Poola kommunistliku partei asutajatest,
Poola sõjaväe revolutsioonilise komitee
esimees, 38. K. P. keskkomitee poliitbüroo
kauaaegne liige, Mopri keskkomitee endine

esimees, suri 22. märtsil Nerwis (Itaalias).
Mac-vonaldi nurjaläinud
sepitsused.
Snidas Inglise töölised sundisid
teda G- N W- Liitu tunnistama.!
L o n d o n i st, 30. märtsil. Inglismaa
kompartei paljastab, miks va
litsus omal ajal ei määranud saadikut S.
R. W. Liitu. Ajaleht kinnitab, et MacTvnald ütles lahti Nõukogude valitsusega
saadikuid vahetada sellepärast, et halastada

kuninga tundmusi, kes peaks „enamlast
vastu võtma ja tema kätt suruma". Tulles
valitsuse juurc Mac Donald algas kohe
läbirääkimisi Mussoliniga, rõhutades, et
viimane ei kirjutaks alla lepingul: S. N.
W. Liiduga, et ei vahetataks saadikuid,
sest see sunniks Inglise tööliste valitsust

B erli i n i st, 30. märtsil. Amet
likult teatatakse presidendi valimistest
Saksamaal järgmist:
Braun (sotsiaald.) sai 7.838.000
häält, Held (Baieri rahvapartei)
999.000 häält, Hellpach (demokraat)—
1.500.000 häält, Jarres (rahvus
laste ja rahva partei)—lo.7oo.ooo
häält, Ludendorff (fasästib)
210.000 häält, Marks (keskkoha par
tei) 3.800.000 häält, Thälmann
(kommunist) 1.800.000 häält.
Keskmiselt anti ära kokku 27.300.000
häält, mis on 3.000.000 vähem kui
detsembrikuu valimistel riigipäevale.
Walimistest võttis osa 68,7 prots.
kogu elanikkude arvust (detsembrikuul
78,8 prots.). Sotsiaal-demokraa
did (Braun) said 29 prots. kõigist
häältest 26 prots. wastu detsembris.
Rahvuslased, rahvapartei ja isamaa
ühisused (Jarres) 38,7 prots., 35
prots. vastu detsembris. Siin tuleb
arvesse võtta, et osa fasciste hääle
tas Jarressi, osa Ludendorffi eest.
Kommunistid (Thälmann) said 7 prots.
endise 9 prots. asemel detsembris.
Baieri rahvapartei ja demokraadid
kaotasid keskmiselt kumbki 400.000
häält, faseistid 700.000, kommu
nistid 900.000. Sel kombel ei
saanud mitte ükski kandidaat esimesel
hääletamisel täielist enamust ja kedagi

ci walitud. Parempoolse bloki lootu
ssd enamuse pääle ei läinud täide.
Mida woime loota teistkordsest
hääletamisest?
Berliinist, 30. märtsil. Kui
nüüd teistkordsetel valimistel sotsiaal
demokraadid, demokraadid ja keskkoht,
kes wäljaastusid nüüd iseseisvalt, ühi
nevad, siis on neil absoluutne ena
mus (üle 13 miljoni hääle). See on
t-»l juhtumisel, kui Baieri rahvapartei
liitub parema bloki külge ja kui fas
c-stid (mida aga vähe loota) avali
kult toetavad seda paremat blokki, siis
koguvad nad kokku umbes 12 miljoni
hiält.
Töölised mütsid nõrgalt
walimistest osa.
Berliinist, 30. märtsil. Kommunist
li"u partei juhtivate tegelaste arwamise
jõele on kommunistidele antud häälte
a.wu langemine seletatav tööliste nõrga
osavõtmisega valimistest. Kommunistlikul
parteil ei ole küllalt võimalust töölistele
selgitada valimistest osavõtu tähtsust.
Sotsiaaldemokraatidele antud häälte arvu
ka-w ei sündinud kommunistide, vaid
parempoolsete parteide bloki kulul.

Kommunistlik partei kavatseb teisekord
se el valimiste! uuesti Thälmanni kandi
dcrnuri üles seada. Thälmanni kandida
tm-ri ülesseadmine on veel selle poolest
<•+ sytsis?kdc-y!v*?aadid arvatu

wasti ei sea enam oma kandidaati Brauni
üles, vaatamata selle edu pääle, vaid toe
tavad kodanlikkude parteide kandidaati
Marxi.

Donaldile kätte maksta. Ja ainukeseks kätte

maksmise abinõuks oli jalamaid vahe
tada saadikuid S. N. W. Liiduga. Seda
Mussolini ka tegi.
Tõenduste asemel laim.
Londonist, 30. märtsil. Parlamen
bis küsis wanameeelne sir Frederic Hall,
ka? on Briti valitsus praegusel ajal kiu
del, et nõukogude valitsus vastavalt täi
bab oma kohustusi igasuguse rewolutsioo
nilise propaganda lõpetamise asjus Briti
ilmariigis (imperias) ja missuguseid abi
nõusid võtab Briti valitsus tarvitusele
vastasel korral, et kätte saada nende ko
hustuste täitmist, eriti nende isikute kohta,
keS töötavad nõukogude kaubaesituse kaitse all

Chamberlain vastas, et valitsus ei loe
soovitavaks ega tarviliseks korrata hoia
tusi, mida sisaldasid eneses Mac-Donaldi
ehk tema (Chamberlaini) märgukirjad.
Helle juures teatas Chamberlain, et tema
teadaannet ei tule mõista ses mõttes, nagu

»leks Briti valitsus kindel nõukogude agi
ratsiooni lõpetamises. Küsimuse pääle, kas

on mõnesuguseid tõendusi, et mõned nõu
kogude kaubanduse liikmed teevad agitatPoom, teatas Chamberlain, et temal ei
ole sarnaseid tõendusi, milledega võiks

esineda.

Csntt Tnbko cn Pärit talupoegade hulgast.
Alga tee 13 austa wanadusesi töötab palgatööl.
1913—1925 a töötab wahetpidamata

tehases (end. Jusowka). Praegu on wälja
eraldatud Ukraina S. N W. Kõrgema Rah
vamajanduse nõukogu presiidiumi liikmeks.

W. K. Parteis 1321 aastast pääle.
Sm. Trotski köne.

Suhumist, 28. märtsil. Peeti ära
Suhumi liuna nõukogu leinaiStang ühes
ametühisuste, partei, komnoorsoo liikmete

ja punasewäe esitajatega. Pääle mitme
seltsimehe väljaastumise esines suure kõ
nega sm. Trotski. Ta ütles: Wiimase
pooleteise aasta jooksul on surm röövinud
palju paremaid Nõukogude Liidu esitajaid.
Selle aj". js?ksr! kaotasime meie
rema meie ajajärgu inimese, kõige suurema

revolutsionääri kogu ajaloos sm. Lenini.
Pääle tema surma on meie ridadest kadu
nud palju väärtuslikke ja kallid seltsimehi.
Mõni päev tagasi saime teate Narimanowi
surma kohta.

sedasama tegema.

Mussolini oli nõus tingimisega, et
Itaalia ja Inglismaa tunnistavad S. N.
W. Liitu ainult üksteise teades. Musso
lmi hakkas täitma oma pääle võetud ko
hustust ning igalwiifi! püüdis edasi lükata
S. N. W. Liiduga läbirääkimiste lõpeta
vist. Kuid Mac-Donald pidi järele andma
ikka kõwenewale Inglise tööliste päälepres
fimisele ja saatis Rakowskile märgukirja
S. N. W. Liidu tunnistamise kohta Jng
lismaa poolt, ilma et oleks sellest Musso
liuile teatanud.
Esimesed teated tunnistamise kohta sai
Wussolivi ajalehtede telegrammidest. Fas
«Stide liider oli vihane ja lnbas Mac-
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Poola sandarmid surmasid seltsimehed
Baginski ja Wetsherkewitshi.
Varssavist, 30. märtsil. Eila kell 3 päeval, kui rong,milles viibisid umber
vahetamisele määratud seltsimehed Baginski ja Wetsherkewitsh,Kolossowi jaamale lähenes,

tappis politsei konvoi ülem Muraschko revolvri pauguga Baginski ja raskelt haavas
Wetsherkowitshi. Muraschko andis end võimude kätte teatades, et saatis korda isamaalise

teo. Rong sõitis tagasi Stotbsõ jaama. Kordus sama sakt kui omalajal tapeti S.N.W.
Liidu ja Poola piiril Punase Risti saatkond WeSjolowskiga eesotsas. Wiimaste teadete

Ci saanud veel selle surma sõnumiga
ära harjuda, kui kuulsime kolmest hukkunud
seltsimehest. Nende seltsimeeste hukkasaa

mine teeb seda enam hingevalu, et nende
kolme parema võitleja surm näib nii ju
huslikuna, mõttetuna. Sarnaste kaotustega

meie ei suuda leppida ja harjuda kogu
oma elu ajal.
Pääle selle iseloomustas sm. Trotski
hukkasaanud seltsimehi Mjäsnikowi, Mogi
levskit ja Atarbekowi.

järele snri Wetsherkewitsh.

Kiirrongi hukkumine.
Kuidas surmati Wetsherkewitshi
ja Baginski.
Wars s a v i st, 30. märtsil. On
selgunud järgmised peensused Wetsherke
witshi ja Baginski tapmise kohta: Rong
milles sõitsid vahetusele määratud Wetsher

kewitsh ja Baginski, seisis koos lõõmava
guuist ja lokoriotiiwist. Wagunis olid
pääle Wetshcrkewushi ja Baginski veel
Stolbsõ linna vanem Saiotshkowski, tema
asetäitja Kurotitski, kaks wälisasjade mi
nisteeriumi esitajat ja kreisipolitsei komen
dant Cchinkewitch. Uuemate arvamiste
järele tappis Muraschko Wetsherkewitshi
ja Baginsti kättemaksmise pärast, sest
enamlased rüüstasid tema mõisa ja kolm
korda ähvardasid teda maha lasta. Pääle
laskmist elas Baginski veel kaks tundi,
kuna Wetsherkewitsh elas kuni täna hom

mikuni.

Muraschko on arreteeritud. Asja uuri

lises" teguviisis, siis teeb seda õige tagasi
hoidlikus mõttes.

Kurjer" kardab, et edaspidine
vahetamine on katkestatud.

Kubermangu komitee Poola
sektfioouiS
W. K. P. kubermangu komitee Poola
sektsiooni sekretäär sm. Stavitzki leatas
järgmist:

Elajalikult tapetud seltsimehed Wetshor
kewitsh ja Baginski on endised Poola oh
witserid. Poola valitsus süüdistas neid
terves reas terroristlistes aktides, muu
seas ka plahvatuses, mis oli läinud aas
tal Warssavi kindluses. Siis mõisteti
Wetshorkewitsh ja Baginski surma, kuid
presidendi poolt muudeti see ümber elu
aegseks sunnitööks.

Usasi kinnipidamine.
Ksends lisas, kes jõudis Minski wahe

Cila kell 4 päeval põrkaS RoStovist
Leningradi tulev kiirrong nr. 1 temale
vastutuleva suwituskoha nr. 70 rongiga
kokku, mille järele sündis õnnetus. Onne
tus juhtus Moskva Kaasani raudteel vee
rand versta Moskvast eemal. On surnuid
ja haavatuid. Kannatada saanuid toime
tati Scheremetjewi haigemajasse. Õnnetuse
kohale kogusid suured rahvahulgad. Eriline

määratud kommisjon jatkab järeluurimisi
täpsemalt õnnetuse põhjuste wäljaselgita
miseks.

Kuninglikkude noorukeste
sigadused.
Pariisist. 30. märtsil. Grupp üli
õpilasi-rojaliste, kes kuuluvad äärmiste ta
gurlaste rühma, korraldasid meeleavaldus.'

ühe kõlbmata professori wastu. Haavatud
on 54 politseinikku.

Pariisist, 30. märtsil. Täna kuu
lati Pariisi kaelakohtuliste tribunaaliS üli

takse.

tuseks, pääle selle kui wahetus ei sündinud,

õpilaste-fascistide asja, keda arreteeriti lau

Ajalehtede teadetel ei auta Muraschko
sõjakohtu alla, sest tapmise juures polnud
tal omakasu püüdmise sihti. Kogu aeg
kui läbirääkimisi peeti. Poola ajakirjandus
tegi kihustustööd vahetuse wastu. Poola
lehtede üldise arwamise järele toob tap
mine kahju Poolamaa huvidele. Ajakir
jandus kui süüdistab mõrtsukat „omawoli-

lukustas ennast Poola konsulaadis ja loo
bus Leningradi sõitmast. Wälisasjade rah
vakomissariaadi poolt anti käsutus Usasi
arreteerimiseks ning tema Leningradi toi

päevasel meeleavaldusel Latina linnajaos.
Kohus mõistis 5 inimest türmi 2 päevast
kuni kahe kuuni ja rahatrahvi 25 kuni
100 frangini.

metamiseks, kus warsti peetakse skandaalne

Ühenduses laupäevaste meeleavaldustega

protsess, mis pildistab Poolamaa diplo
maatitist esitust S. N. W. Liibus, «ende
elu-olu ja kombeid.

kõrvaldas rahvahariduse minister juriidi
lise fakulteedi dekaani Bartelemi ametikohui»
test ja sulgus ajutiselt fakulteedi.
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Küla valmistab hoolega külvi hoog
töö wastu. Mööduv talv ei olnud
kõige soodsam lume alt välja tulnud
oraste suhtes. Praegu on juba selgu
nud, er umbes 25—30 prots. taliwiliast
hukka läheb ja umbes sarnasel määral
tuleb põldusid uuesti seemendada. Selle
juures on samuti tselguuud, et kehvadel
ja isegi osa keskmistel talupoegadel nii'
palju seemnevilja tagavaraks ei ole, et
põldusid kevadel täiesti täis külida.
Neid talupoegi tuled toetada kooperat
siooni ja riigi poolt. Selle tõenduseks
on kõige päält see. et viimasel ajal
enamasti kõikidel talupoegade koosoleku
tel seemnevilja küsimus üles tõstetakse
ning see küsimus maal üks teravamatest
on. Talupojad küsivad: kas seemnevilja
antakse? Palju on seemnevilja valmis
tatud? Missugustel tingimustel tänavu
seemnevilja antakse?

* Riiklikud seemnevilja tagawarad on
sarnased, et neist jätkub kõikide kehve
mare talupoegade rahuldamiseks. Seem
newilja kawatsetakse välja anda natuu
ras sel tingimusel, et laenusaajad seda
sügise 15 prots. lisaga tagasi annaksid.
Muidugi tuleb seemnevilja jagamisega
õige ettevaatlik olla, sest endiste aastate
kogemused on näidanud, et kulat õige
maiasjon seemnevilja pääle ja igal võima
lusel seda kehvikute eest ära võtta
püüab. Seepärast tuleb seemnevilja
väljajagamisele tõmmata talupoegade
wastaStiku toetuse komiteesid.

Et riiklikud seemnevilja tagawarad
siiski sarnased on, mis ei võimalda kõiki
seemnevilja soovijaid rahuldada, siis on
kavatsus anda neile, kes natuuras seem
newilja ei saa, selle muretsemiseks
panga krediiti. Mitmes kohas on
juba; selle tegelikule läbiviimisele asu
tud ja jääb ainult soovida, et kohad
raha kinni ei hoiaks, waid tarvitajatele
välja annaksid.
Üksikutest seemnesortidest on riigil
suuremad tagawarad kaeraseemet, mida
laenuks andmiseks jätkub ning mida riik
alandatud hindadega kooperatiivide kaudu

isegi müügile lasta wõib. Samuti las
takse müügile ka ristikheina seemet (um
bes 27 rubla puud). Raha eest ostetud
seemnete hinnast maksetakse seemnete
kättesaamise korral ära üks neljandik ja
sügisel üks neljandik, kuna ülejäänud
pool hinda tasutakse ära 1026 aasta

Sm. Wäli lapselikkus
Sm. Wäli vaatab täiesti walesti küsi
muse pääle. Perekonna elus on weel vähe
rewolutsioonilikkust ning see ei ole sugugi
ime, et enam arenenumate meeste naised

kirikus käiwad ja lapsi ristiwad. Sm.
Wäli seisukohal wõiwad ainult need olla,
kes õige kergelt abielu pääle waatawad.
Lahutada sellepärast, et seltsimehed lenin
lasele etteheidawad naise kirikuskäimist, on
lihtsalt lapselikkus.

Kus on siin naisterahva vabastamine
jne., kui sm. Wäli tahab, et naine temale
alluks sunduslikult. Kui naine on arene
mata, usklik, siis ei saa teda ometi teisele
teele juhtida nende abinõudega, mida soo
witab sm. Wäli. Naist tarwis seltskond
kikule tööle tõmmata. Ilma töölise ja
naistöölise kultuursuse tõstmiseta ei wõi
olla ka „uut perekonda". Mari S.
TarwiS teaduslikult näidata, et usk
kahjulik on.
Sm. Wäli eksib, unustab sm. Lenini
sõnad, kes ütles, et perekonda ei ole tar
wis ümber kaswatada mitte wäewõimuga,
waid tõele juhtimisega. Töölise naisele ei
ole sugugi raske selgeks teha, et kirikus
käimine ja sinna laste wiimine on kahju
lik. Seda tuleb naisterahwale aga õige
ettewaatlikult selgeks teha. Kui naine on
usklik ei ole see weel lahkumineku põh
jusekS. Tarwis tema pääle mõjuda, talle
seletada, et ta walel teel on. Mis puutub
aga lastesse, siis laseb ainult halb lenin
lane neid ristida ja kirikusse wedada.
Kõigil on ju teada, et ilma isa lubata
papp ega köster last ristida ei tohi.
Sellega ei ole sm. Wäli ettepanekud
mitte õiged. Perekonda on wõimata üm
berkaswatada käskudega, waid teaduslik
kude seletuste abil, tarwis teaduse abil
*) Waata sm. J. Wäli samanimelist kirja

„Edasis" nr. 69.

Küsimus on talupoegadele tähtis, on
sedawõrd tähtis, et selle lahendamisele
wiibimata tuleks asuda. selle
eest hoolitseda, et riiklik laen nii natuu
ras kui ka rahas õieli sira kasutatud
saaks. Iga seemnenael ja laenurübla
peab sattuma ainult kehwikule ja kesk
misele talupojale. Kehwemal kihil tuleb
selle eest hoolitseda, et jõukam kiht
laenust osa ei saaks, kes laenu ainult

sügisel.

selleks kasutab, et ise laenuandjaks saada.

Nagu siit näeme, on rngl poolt seem
newilja puuduse pehmendamiseks tarwi
lised sammud astutud. Muidugi ei
tähenda see aga seda. et talupojad nüüd
täiesti riigi seemnevilja pääle lootku.
Tuleb ikkagi meeles pidada, et riiklik abi
on määratud ainult kõige suurematele
puudustkannatajatele, et suuremal osal
talupoegadel tuleb ennast ise aidata oma

Seda ei tohi kuidagi Viisi lubada, seda
peawad kõige päält takistama talupoe

kooperatsiooni kaudu.

Nõukogude maalt.

Leninlane, perekond ja usk').

Ulm hoogtöö Diiinl

gade wastastiku abiandmise komiteed.

Partei ja kultuur-hariduslikud töölised
kohtadel peawad talupoegadele seisukorda

selgitama. Maal ei tohi paanikat selles
küsimuses olla. Nõukoguwõim wõtab kõik
abinõud tarwitusele, et puudust kanna
tajad talupojad seemnewiljaga warusta
tud oleksid.

Ameerika fascisfid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
111.

Klir-Kliix-Klan. Mis see on?
Enne kui edasi minna edaspidiste sündmuste
ja juhuste käigus, milledest oli nii rikas kirjel
datud streik, peab rääkima mõni sõna KluKlux-Klanist enesest, sellest «seaduslikkuse ja
korra» saladuslikust ja tugewast organisatsioo
nist, kes pidi sundima töölist uuesti tööle.
Klu-Klux-Klan sai oma alguse kaugemast
minewikust. Juba umbes 60 aastat tagasi, neeg
rite wabastamise ajal Ameerikas, korraldasid
selle wabastamisega mitte rahulolewad mõis
nikud salajase organisatsiooni, mis pidi takis
tama walitsuswõimudel mustade orjade tõelist
orjusest wabastamist teostada, nendele sama
suguseid õiguseid andmast kui nende walgetel
peremeestel. Juba siis korraldasid selle organi
satsiooni liikmed salajasi kallaletungimist neeg
rite perekondadele, tappes ja piinates wangi
langenuid. Hirmu, mida tekitas salajane orga
nisatsioon elanikkudes, suurendas weel selle
liigete teatraalne ülikond walge rüü ja pää
kott, mis ulatas näo ette ja millistel olid lõiga
tud awaused silmadele. Selles ülikonnas, mis
neid tegi sarnaseks hauast ülestõusnud surnu
tele, tekitasid Klani liikmed hirmu waestes eba
usklikkes neegrites. Juba ühisuse nimi tuletas
meele püssi luku loginat, üldiselt oli Klu-Klux-

perekonnale selgeks teha, et usk kahju
lik on. L. Metskurn.
Ettevaatlikumalt, sm Wäli
. Mina arwan, et sm. Wäli seisukoht
õige ei ole. Usu küsimus on tõsine küsi
mus ja selle juure tuleb ettevaatlikumalt
läheneda. Meil „Krasnõi Tkatshi" wab
rikus suudawad mõned leninlased oma
naisi usu küljest lahti raputada, kuna mõ
ned usulistel põhjustel asja lahutuseni
lasewad minna. Lahutatud naine tuleb
aga warsi mehe juure tagasi ja hakkab
nüüd pääliskaudselt mehe sõna kuulma,
kuna salajas aga endistest waadetest kinni

peab. See ei kõlba mitte kuhugile.
R. Bergmann.
Prostitutsioonile kaasaitamist ei
wöi lubada.
Mina ei ole sm. Wäli arwamisega nõus.
«vi» .? < r rm,,/» »p .

Kui leninlane naisest lahutab ja perekonna

maha jätab, kas siis naine ennast paran
dab? Ei. Päälegi wõib perekond» puudus
tabada ning leninlase naine wõib prosti
tutsiooni teele asuda. Nii wõib perekond
täiesti hukka minna. Minu arwamise jä
rele ei wõi leninlane perekonda jätta, waid

peab seda wisalt agiteerima. Tema peab
perekonnale selgitama seda walskust, mil
lega usk läbi imbunud on. Tema peab
naist ühiskondlikku tööle tõmbama.

Liisi Hakkaja.
Usutlemise teel
Minu arwates on sm. Wäli liiga walju.
Paljud naised käiwad kirikus mitte seepä
rast, et nad usuksid, waid lihtsa harju
muse pärast. Toon näituse. Uks minu tut
taw tööline seletas oma naisele alatasa,
et kirikus käimine kahjulik on. Naine ei
pannud teda tähelegi, waid käis kirikus
edasi, vaatamata selle pääle, et ise mõni
kord „jumalale" ette heitis, et see sugugi
„õiglane" ei ole. Kord hakkasid mees ja
naine omawahel waidlema: miks „see"
hästi elab ning meie ja teised töölised hal
wasti jne. Mees ütles: „saa nüüd ometigi
aru, et kui jumal on, kui ta „armuline
ja õiglane" on, miks ei anna tema siis
töölisele seda, mis nepmanil on? Kus on
nüüd sinu jumala õiglus? küsis mees
naist. Ja, ega ta õiglane ei ole,
wastas naine.
Pääle selle ei läinud naine enam ku
nagi kiriku. Tööliskirjasaatja R. Post.
Toimetuselt: Kajastused sm. Wäli kir
jatüki pääle näitawad, et autor walusat
küsimust meie elus puudutas, küsimust,
mille lahendamist nii paljudki ootasid. Sil

Wiljaturu wäljawaated.
Sisekaubanduse rahwakommissariaadi tol

leegiumi koosolekul tegi professor Oga
novski aruande viljaturu seisukorrast S.
N. W. Liidus veebruaari- ja märtsikunl.
Meteorolo»gilifeb tinginmsed viimasel ajal
parandasid väljavaateid taliwiljade kohta.
Kuivemates kohtades (kontinentaal klii
mas) on „tnere kliima" ilmad olnud, s. ».
niiskust on küllaldaselt.
Halvem on seisukord läänes ja kesk
põllutöö raioonides, parem idas ja lõuna
idaS. Sagedane külma ja sooja vaheldus
ei avaldanud seni halba mõju talioraste
pääle. Muidugi, kõik oleneb ilmadest ja
kliima muudatustest aprilli- ja maikuul.
Edasi peatas prof. Oganowski vilja
ülesostmise hindade ja Liidu vilja balansi
juures ja tunnistas tarviliseks vilja jä
reljääkide kokkuostmist, mida veel 95 mtl
joni puuda olemas.
Thee hindade alandamine
S. N. W. Liidu sisekaubanduse rahva
kommissariaat otsustas kogu Liidu terri
tooriumil thee üksikmüügi hinna kindlaks
määrata. Must väljamaa thee maksab:
üks nael (400 grammi), kõrgem sort
3 rbl. 60 kop., 1. sort 2 rbl. 72 kop.
ja 2. sort 2 rbl. 08 kop.
Thee pakkidel peab selle hind pääle
trükitud olema ja sellest hinnast ei tohi
keegi kõrgemat võtta. See määrus hakkab
maksma 15. mail.
Baschkiiri naiSterahwaste
aktiiwsuS.
Wiimasel ajal kaSwab Baschkiirias kii
relt naiste arw, kes aktiivselt osa võta
vad ühiskondlikust tööst Baschkiiria küla
nõukogudes on naisterahvaste arw 11
prots., valla täidesaatvates komiteedes

12 prots. (varemalt oli kõigest I—l,S
prots.). Kohtuasutustes on naisterahvaid
236 eesistujateks. Suurelt võtavad osa
naisterahvad ka ühistegevusest. Üldse on
Baschkiirias umbes 7.000 naissaadikut,
kellest pooled baschkiirlased ja tataarlased.

Amnestia TerekiS
Pjatigorskist teatatakse, et Terekis wa
bastati amnestia tõttu waugimajadest 112
inimest. 200 S. N. 233. Liitu tagasi jõud
nud emigrandile anti nende õigused tagasi.

Allumiiniumi tehase ehitamiseks
Edukate katsete tagajärjel saadi metall
allumiiniumi sawimullast ja kreoliidist.
Nüüd on küsimus üles tõstetud ehitada
allumiiniumi tehast, kus kawatsetakse wälja

mis Pidades küsimuse tähtsust, ei rutta toi
metus waieluste kokkuwõtmisega, waid wõi
maldab kõigile selles küsimuses oma arwa
miste awaldamist.
Eriti kutsume meie waielusest osa wõtma

töötada kuni 500 tonni allumiiniumi aas

sm. W. Kingissepa nim. Harmaja jaPet
rogradi-Wiiburi poole klubi naisteringisid.
Järgmised kirjad selle aine kohta ilmu

paneb tsemendi trust käima seni tegewuset»
seisnud ettewõtted schiffer-tsemendi malmis

wad puhkepäewases lehes.

Klan tõeline rööwlite organisatsioon, mille wastu
wõitles Ameerika selleaegne walitsus.
Nüüd olid ajad muutunud. Kaswaw kommu
nistlik agitatsioon oli rikaste walitsusele häda
ohtlikum igast rööwbandest. Ja kui imperialist
liku sõja ajal Ameerikas mõte tärkas seda
unustusse wajunud ühisust uuesti elustada, siis
wõtsid selle organiseerimisest osa rikkad ja
nende lapsed. Wahe seisis ainult selles, et nüüd
neegrite asemel Klu-Klux-Klan tappis ja kiusas
taga «waba» Ameerika töölisi.
Juba oma uuesti sündimise algul näitas KluKlux-Klan, milleks tema kohane: juhtus õige
sagedasti, et walgeis surnurüüetes salk piiras
ümber öösel töölise korteri, keda kahtlustati
kommunistlikule parteile poolehoius. Midagi
paha aimamata inimene wangistati, seoti kinni
ja korraldati midagi kiire kohtu taolist tema
üle. Siis weeti hukkamõisteta metsa, linna
taha ehk lihtsalt kuhugi tühja kohta ja sääl
algas surnukspiinamine. Samba külge seotult
pekseti teda kummi nuutidega surnuks, lõigati
tema kehast tükke, küpsetati teda tulel. Rööw
salga liikmed pidasid kogu aeg täielist waikust,
walgusfades piinatawai automobiili laternal.
Selle järele ohwer kas tapeti pikkamisi, ehk
jäeti saatuse hooleks ja järgmisel hommikul
leidsid juhuslikult möödaminejad metsast läbi
pekselud, surnuks piinatud alasti inimkogu.
Hirmsa bande liikmed sõitsid laiali maiadesse
ja järgmisel hommikul ei tunnud keegi öösiseid
timukaid ära hästiriiestud noormeestes koha
likkude wabriku omanikkude ja pankiiride
poegades ja sugulastes.

tas.

EhituShooajaks.
LäHenewa ehituse hooaja tõttu, mil nõue

Portlandi tsemendi järele on suurenenud,
tamiseks. Need ettewõtted annaksid üle
50.000 tünni tsementi ühes kuus.

See oli alguses. Klu-Klux-Klan oli walitute,
rikaste organisatsioon, kes töötasid mitte raha
pärast, waid nii ütelda oma lõbuks. Kuid olu
kord muutus pea. Tööliste streigid ja rahutu
sed läksid nii sagedaks, et enam ei jätkunud
asjaarmastajatest.
Suurtes linnades hakati organiseerima eri
lisi Klu-Klux-Klani sälke, kes hää tasu eest
pakkusid oma teenistust seda wajawaiele kapi
talistidele. Need salgad koosnesid läbipõlenud
moodinoorhärrakestest, «Ameerika leegioni»
sõduritest ja kõiksugu hulgustest. Nemad lõid
oma wahel sideme, aitasid üksteist, kuid hoid
sid samal ajal ka täielises saladuses oma orga
nisatsioonid. Mitmes kohas asutati erilised
tehnilised koolid ühisuse liigetele: need pidid
walmistama kwalifitseeritud streigimurdjaid.
Isegi walitsuswõimud pidid alluma wõimsale
organisatsioonile. Arreteeritud Klu-Klux-Klani
liikmeid pidid kohtud wabaks laskma ilma
ühegi kohtu otsuseta. Kohtunik teadis, kui
tema mõistab süüdi mõne sarnase rööwii, siis
on tema paari päewa pärast tapetud nurga
tagant pistodaga ehk rewolwri kuuliga. Kõik
ametnikud xvärisesid nime juures: Klu-KluxKlan.
Sarnane oli olukord Ameerika Uhisriikides
sel ajal, kui kesk ühendatud trustide esitaja
mister Hannower pakkus Klu-Klux-Klani Town
sherre osakonnale 50.000 dollarit Townsherre
tööliste üldstreigi likvideerimiseks.
(Järgneb).
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Kesknädalal, 1 aprilli! 1925 g. Nr. 74
Eestlased S. N. W. Liidus.

Kadugu jäädawalt waua kord(Pärnamäe asundus, Trotski kr., Lenin

Wäike ülewaade haridusseltsi tööst.

Oma küla elu tähele pannes luban ene
sele ühe märkuse teha. Meie vanad Eesti

gradi kub.)

asunikud on aru saanud, et ühisus on jõud,

(Eesti asundus Abdresäk, Baschkiirias.)

Kolm kuud haridusseltsi tööd- Asunikud astuwad Pea kõik seltsi liik
«etekS- Seltsis on asutatud sektsioonid. Ilmub seinaleht. Pan
uakse näitemängusid toime. Tellitakse kirjandust.
14. märtsil s. a. mööduS kolm kuud efi hataja L. Saarts ja näitesektfioon juhataja
A. Einer.
mese Uurali Eesti haridusseltsi asutamisest.
Kolm kuud on Eesti Abdresäki noored ja
1. märtsist ilmub seinaleht „Wabaduse
vanad waimliselt endid seltst kaudu ühte Teataja" nime all L. Saarist toimetusel.
sidunud ja ühisel nõul ja jõul kultuuri ja Leht ilmub esialgu 1 kord nädalas iga
hariduse poole sammunud niipalju kui seda
lubasid jõu, võimaluste ja praktika puudus.

Kuna seltsi asutamisel ainult 32 isikut
endid seltsi liikmeteks kirjutasid, on sääl
praegu juba 53 asunikku, seega on kolme
kuu jooksul 21 uut liiget juure tulnud.
See näitab, kui suur poolehoid ja huwi
valitseb seltst wastu. Kuid selts ei ole
ainult uute liikmete juuretõmbamife kallal
töötanud, waid ta on oma sisemise tööga
suurte sammudega edasi läinud. Nii tuleb
esimeseks suuremaks teenuseks sektsioonide
asutamist lugeda.

Seltsi suurenemise ja ta töö laienemisega

on ka ta eestseisus märksa täienenud, mis
ka loomulik on. Nii, näituseks, seifis seltsi
juhatus warem ainult 5 liikmest koos, ni
melt järgmistest isikutest: esimees A. Einer,

kirjatoimetaja A. Pisson, kassahoidja W.
Saarts ja kontrollöörid P. Walgepää ja
A. Lõokene. Kuid nüüd, kolme sektsiooni
asutamisel, on juhatus loomulikult sektfioo
uide juhatajatega täiendatud, juhatusesse
kuuluvad nüüd veel põllumajandusliku sekts.

puhkepäewal.

Kuid iseäralist energiat on selts näite
mängude korraldamistega üles näidanud.
Nii on ta oma olemasolu ajal 5 hinnalist
näitepidu toime pannud, nendest üks wäl
jaspool oma küla. Üldine sissetulek üle
40 rubla.
Ka kirjandust ei ole selts kahe silma
vahele jätnud, waid sellestki väikesest sum
mast, mis näitemängudega seltsi kassasse on

kogutud, on mitmesuguste raamatute (ka
eestikeelsete) tellimise pääle ohverdatud ja

pääle selle tellitakse ajaleht „Bednota" ja
agronoomiline ajakiri.

Niisugune on üldistes joontes meie hari
dusseltsi „Wabaduse" kolmekuuline tegevus,

mis mitte väike pole olnud. Kahju ainult,
et seltsile „Edast" ei ilmu jõud ei luba
koike korraga saada. Kui aga asunikud ka
tulewikus sama agaralt osa võtavad, siis
loodame, et tuleviku» sellest ja weel teis
testki puudustest üle saab.

Soovin selleks jõudu, energiat ja edu.
M e t e o r.

juhataja J. Potapow, kirjanduse sekts. ju>
„Prohwetile" tuleb suukorw pähe
panna.
(Kolmi kr., Pihkwa kub.).
Kodusõja aastatel käis Eesti asundusi
mööda ümber usuisa Anton Koltshausen
kiriku maksusid korjamas ja jutlust pida
mas, kus ta iga kord alla kriipsutas, et
„»ttmfed ajad" on käes, parandage meelt
jn annetage rohkem, sest helded andjad
leiawad armu jumala ees.
Kui seesugused „wiimased ajad" tulid
usuhullustajale Holtshausenile enesele, sest

suurem osa asunikkudest saatsid ta ilma
suurema jututa minema.
Nüüd hakkas ta „ünne" katsuma Wene
rahwa seas, käies Wene külasid mööda,
laotades igasuguseid ärewaid kuulujuttusid

laiali. Näit., 22. ja 23. märtsil pidas ta
Kolmi linna rahwakohtumaja eeskojas jut
lust, kus ta kuulutas lõppu" ja
kohtupäewa" ette, mis saawat
tulema 1932 a., sest seda olewat ta „ju
«ala abil" püha piiblist teada saanud.
Muidugi, sarnased jutud tekitasid mõne
«anaeide juures ärewust.
Walitsus peab seda usuhullustajat ja
rahwa petjat wastutusele wõtma.
Päältwaataja.

Noorte elu.
Komnoorsoo read laieuewad.
Osawõtmine aktiiwue.
(Androwo-Goruschka asundus, Luuga kr.,
Leningradi kub.).
Kooli juures organiseeriti komnoorsoo
ring. Ringis on 40 % eestlasi ja 60%
wenelasi. Ring töötab kohaliku Eesti
õpetaja juhatusel. Puudub tarwiline kir
jandus. Komnoorsoo liikmed püüawad
kirjandust muretseda juhuslikult kust saa
wad, selleks walla organisatsioon abi pole
annud. Ring töötab, referaate korral
dades iga nädala puhkepäewal. Siiamaale
on osawõtmine liikmete poolt aktiiwne.
Referaate korraldawad liikmed järjekordselt.

„Mina".
Haruldane nähtus
(Wolhowschino asundus, Oudowa kreisis.
Leningradi kub.).
Puhkepäewal, 15. märtsil käis meil fü*
laliseks Werhorutshje punase nurga näite
ring. Kanti ette näidend: „Kustas kosib
Mihklit", mis kaunis kenasti õnnestas.
Weider, et programmis olid ka ilulugemi
sed, mida aga ette ei kantud. Osawõtjaid
oli kaunike hulk kokku tulnud, enamasti
noored, keda küll tants oma järeldustega
Ei jää maha.
enam huwitama näis, kui ettekannetawad
(Karaksora asundus, Krimmis).
palad, sest igatsusega kuuldi neid ettekan
Meie asundus oli kultuurharidusliku nete lõppu ootawat. Kuid sellepääle waa
töö poolest maha jäänud. Aga nüüd, kui tamata Peab tähendama, et publikumis
meile tuli uus kooliõpetaja, hakkasid kõik kaunis kord walitses, mis meie nurgas
nooremad kultuur-hariduslikust tööst osa küll haruldane nähtus oli.
«õtma.
Piduline.
Siin puudub küll ruum pidude toime
Ärksamad noored jatkawad töödpanemiseks, kuid see ei takista neid, sest
(Antonowka
asundus, Luuga kreisis Lenin
werst maad eemal on Wene külas suured
gradi kub.).
kooliruumid, kus nemad panewad pidusid
Siin asunduses on palju noori, kuid
toime.
On weel üks puudus, nimelt on näite kõik on ärahirmutatud wana inimestest ja
grupis wähe meesterahwaid. Nõnda pea usuisadest.
Enne jõulu asutasid noored näiteringi
wad naisterahwad meesterahwa osasid
mis alguses elawat tegewust awaldas, kuid
mängima. Pidudest osawõtmine on elaw.
Lähemal ajal tahetakse seltsimaja ehi nüüd kipub soiku jääma. Ka ajalehe sõp
tama hakata. Selles lubas külarahwas rade ring, mis pidi edukalt tööle astuma,
pole wist ühtegi sõnumit toimetusele saatnud.
kaasa aidata. W. K.

Asunduse kooliõpetaja pani noortele ette

Kas on raha weel saatmata?
(Solotaja Niwa, Kalatshinski kr.,
Omski kub.)
Meie „Mopr'i" ring pani toime pidu
õhtu, mille sissetulek oli pääle 10 rubla.
See raha olewat weel edasisaatmata.

Kas siis tõesti on meie „Mopr'i" ringi
liikmed nii ükskõiksed ja ei hoolitse raha
ärasaatmise eest.

Piduge meeles, et teie abi ootawad ko
danlistes wangikongides waewlewad seltsi
mehed. Pinokl.

komnoorsoo ring asutada, sest siis wõime
jõudsamalt hariduspõllul edasi sammuda.
Paljud noored kohkusid sellest ära, nii et
nüüd ei julge koolimaja poole tullagi,kuid
ärksamad noored jatkawad tööd edasi.

Usuisa Palsa mõju kardawad weel.palju
noori, nii näituseks aitas kord üks kom
noorsoolane papil harmooniumi mängida.
Mina soowitaks Antonowka noortele
usuisad jumalatele jätta, ise aga julgelt ja
kindlalt tööle hakata ringides, et ometi
kord ka teistele «sundustele järele jõuaks.
Reisimees.

ja selleks kogufid endid kokku ja ehitasid
piima punkti, mis küll veel ei tööta, aga
ikka enam on kui ei midagi. Hoopis teine
lugu on noortega. Selle asemel, et vana
dest eesmärki võtta ja endid ühise lipu
alla koguda ning sellega kultuur-haridust
edendada, löövad meie nooremad ikka veel

vana viisi järele „pillkari" ja ei pane seda
uut elu oma ümber tähelegi, mis noortele
praegusel ajal võimalust pakub hääd ja
kasulikku tööd teha. Meil on oma lugemis
tuba ja punane nurk, aga meie noored kar
dawad seda tui katku ja suure vaevaga
võib neid sinna kokku korjata.
Eestvedajate puudusel töötab siin ainult

näitering ja seegi venelastega üheskoos
ning Wene keeles. Aga loodame, et edas
pidi asjad rohkem edenevad. Minu soov
on, kadugu jäädavalt vana kord ja selle
jätised.

Elagu uus noorsugu ja julgesti edasi
punase leninismi lipu all.
Mitral j e s a.
Naisseltsilised kõik spordiringis
(Kontshi-Sawtva asundus, Krimmis).
Asunduses töötab klubi juba 4—5 a.
Ringidest puudus mei! spordiring. Selle
puuduse kõrwaldasid läinud suwel Lenin
gradift sõitnud õppurid. Nüüd »n meil
spordiring olemas. Alguses wõeti wähe
osa, naisseltsilistest oli kuus kõige julge
mat. Teised naersid ja pilkasid 'nii kuidas
oskasid. Aga nüüd 1925 aasta algul on
nad kõik liikmeks kirjutanud ja tahawad
näitelawal wäljaastuda. Aga et näitelawa
on wäike, korraga kõike ei mahuta, siis
tekkib alati wõitlus piduõhtutel, mil wälja
tuleb astuda, ikka mina lähen ja mina
lähen . . . ! W. R e d u a s.
„Säde" ja ta ülesanded *).
Meie noored kirjanikud ja noorte juhid
linnas on kõik oma tähelpanu pööranud
ainult linna noorsoo juhtimise pääle, nii
otsekoheses juhtimises kui ka kirjanduses.

See wähearwuline kirjandus, mis on il
munud Eesti keeles ja iseäranis noorte
kuukiri „Säde", on arusaadaw ja enam
wähem huwitaw linna noortele, kes suu
rem kirjaoskaja ja uuest Eesti kirjakeelest
arusaaja. „Ta on sisuliselt kehw, ei paku
miskit noortele" kirjutab sm. Rammus
omas kirjatükis („Edasi" nr. 70, 27. märts,
s. a.). See on tõsi ja seda oleks „Säde"
kolleegium pidanud ennem tähele panema,

muutes teda sisuliselt. Iga noor maal on
enam wähem lugenud noorte kirjandust,
kui mitte „Sädet", siis „Noori Kommu
naare" jne., kuid on Mlt arusaanud liig
wähe.

Nende sisu ei huwita sugugi maa noort,
sest ta ei leia säält mingisugust kirjeldusi
omast elust ja olust. Sm. Rammus wa
bandab ennast ja loo
dab „Säde" sisu parandamises noorte
pääle, kes maal elawad ja töötawad. Kuid
see lootus ei lähe niipea täide, sest need,
kelledel oli tahtmine kirjutada noorte kuu
kirja maa elust on eemale peletatud
juba esimeste noorte kuukirjade sisudega, miS

ilmusid esimestel rewolutsiooni aastatel.

Ei ole tarwis tulewikus tagaajada ilu
kirjanduslikus ja „uue Eesti" keeles kaas
töid, mis wähe arusaadawad ja huwita
wad maanoortele. „Sade" on tarwis tule
wikus sisupoolest muuta põhjalikult maa
noorte elu-olu kirjeldajaks. Siis saab kaas
töölisi maalt ja on huwitaw linna- ja
maanoortele. Waat' selleks jõudu ja taht
mist. Edo Asno.

Leningradi teated.
Walimised Leningradi nõukogusse.
10 päewa jooksul on Leningradi nõu
kogusse walimiste asjus peetud 601 wa
lijate koosolekut. Walitud on 1.373 saa
dikut, nendest 929 W. K. P. liikmed, 92
komnoorsoolast ja 352 parteitut. Töölisi
tööpingilt on walitud 973 ja naisterah
waid 249.
*) Mõttevahetuse järjekorras

NW-kirjasachte biiros
järjekordne koosolek peeti ära 30. märtsil.
Päewakorras oli üleoblastilise linna ja
maa kirjasaatjate nõupidamise kokkukutsu

mine. W. K. P. kubkomi Eesti sektsiooni
esitaja sm. Nirki aruandest selgus, et kirja
saatjate üleoblastilise nõupidamise eelarwe

kinnitatud on. Üldse tuleks nõupidamisele
maalt 49 kirjasaatjat, neist Leningradi ka
bermangust 32, Pihkwa kubermangust S ja

Nowgorodi kub. 3. Pääle maa kirjasaat
jäte wõtaksid nõupidamisest osa ka linna
kirjasaatjad.

Nõupidamine algaks 30. aprillil ja lõ
peks 2. mail. Seega awaneks maalt tul
nud kirjasaatjatel wõimalus 1. mai meele
awaldustest Leningradis osa wõtta. 2. «ai
(laupäewa) õhtul oleks Haridusmajas üle
linnaline sideõhtu, millest tegelastena osa
wõtaksid kõik Leningradi jõud. Sideõhta
läbiwiimist panna kub. harosakonna Eesti
sektsiooni hooleks, kes wastawa kommisjom
peab looma kõikide asutuse esitajatest, ke«
Pidust tegeliselt osa wõtawad.

Edasi waadati läbi sm. Walge teada
anne Leningradi sõita soowimise suhtes.
Büroo otsustas wõimaldada sm. Walgel
üleoblastiiisele nõupidamisele tulekut, wõt
tes oma pääle sõidukulude katmise.

Uuekujulised uulitsad
Kommuuaal majanduse osakond otsus
tas lõpulikult ümberehitada linnas terwe
rida pää-uulitsaid: Meshdunarodnõi pros
pekt, Statsheki uulits, Kronwerski pros
pekt. Smolenski küla prospekt ja Newa
kaldaäärist linna keskosas.

Sõitmise tarbeks jäetakse selleks tarwi
lik kiwtdest wõi pakkudest riba, kuna muu
osa wiiakse muruplatsi alla.
H?, Sarnase ümberloomise kaudu wõime kok

kuhoida hulga kulusid sõidutee korrashoid
misel. Pääle selle kergendab ja teeb oda
wamaks maaaluste ehituste kanalisatsiooni,

weewärgi jne. remonti.
Niisama suur tähtsus on tal linna ter
wendamise asjas. Wäheneb tolmuhnlk
uulitsatel.

Teadaandmised ProgreSfiiwse maksu
kohta.
1. aprillist kuni 1. maini, kõik töölised
ja teenijad, kes said poolastas oktoobrist
aprillini üle 1.400 rubla, peawad sisse
andma teadaanded oma sissetulekute kohta.

See kord ei anta neid mitte enam jass
konna rahainspektoritele, aga otsekoheselt

töö koha järele.
5, Kõik ülejäänud kodanikud on kohusta
tud teadaandeid andma ainult sel juhtu
misel kui nende poole aasta sissetulek oli
üli 500 rubla.
Tuluõhtute ärakaotamine teaatrites
Kunstitööliste ühisus otsustas ärakee
lata edaspidi korraldada teaatri tuluõhtuid.

Ainult erilistel juhtumistel wõib seda ko
halise teenijate komitee lubaga teha.

Tööliste elu.
Tehas „Krasnaja Sarja".
Meil siin „Krasnaja Sarjas" (endises
Eriksoni) wabrikus on töötamas kaunis
rohkesti Eesti töölisi. Paljud neist »n
weel siin, kes töötasid juba wana „Kolja"
ajal, kus tuli tihti töölistel uulitsale tulla,
et wõidelda tsaari wägiwalla wastu. Ka
siit „Eriksoni" wabrikust on wälja tulnud
jõud, kes ühiselt panid wärisema teiste
wabrikute töölistega tsaari walitsuse, kuni
ta wärisedes kukkus.

Paljud tõttasid siis, kui hädaoht suur
oli, wäerinnale, jätsid tööpingid ja wõit
lesid siis püssi ning kuulipildujatega oma
põliste klassiwaenlaste wastu. Paljud
langesid sel wäerinnal. Jgawene mäles
tus olgu neile...
Nüüd, kus kõik need isewalitsejad on
wõidetud ja tööstus iga päewaga laieneb,
on märgata ka tööliste arwu tõusu. Pae
wal töötatakse pingi taga, õhtul klubides,
haridusmajades, ringides, nii arendatakse
ja wiiakse edasi töörahwa riigi ülesehita
mist. Ja seda täie õigusega, sõna tõsises
mõttes.

Wenemaa töölisteklass on suure sammu

edasi astunud, seda pidi tunnistama ka
meie wabriku endine omanik, kes wälja
maalt siin käis ja pisarsilmil wabrikust
lahkus, üteldes jah! Teie wiite edasi

4

Keskuttalal. 1. ajmllil 1925 a. »r. U

«»« f i

elu ja paremini, kui mina seda omale
ettekujutada oskasin (meil pole tema ette
kujutus tahtis, sest meie teame, et tal
«uud ütelda polnud, kui ta vabrikut
tagasi tahtis saada, kas wõi rendi näol,
ja ei saanud) sest tööstus käib paremini
weel kui minu ajal. Need sõnad pidid
küll valuga vana kapitalisti rinnust tu
le«a. Kuid meil pole tähtis kapitalistide
walu, waid eneste, s. o. tööliste valu,
«ida oleme pärandanud neilt aastasadade
jooksul.

Erksamad töölised ka meie vabrikus
jaawad sellest aru ja püüavad lahti rabe
keda sellest vanast pärandusest ja võta
wad ühiskondlikkudest tegevustest, nagu
Rlemal tähendatud, osa. Kuid on ka neid,
kes nagu ei suudaks sellest weel aru saada

et iga äraraisatud aeg on kuritegu
euese ja ühiskonna vastu, päälegi weel
siis, kui see vaba aeg tervist mürgitava
wedeliku juures mööda saadetakse. Selle
wastu tuleb võidelda. Aktiivsed ühis
ko»d!ikust tegevusest osavõtjad peavad
Passiivseid olluseid omaga kaasa tõmbama.

Siis kaovad need pahed, mis praegu meie
Vabrikus passiivsuse tõttu maad on wõt
nud.

See uimane olek tuleb enesest maha
raputada ja koondada endid ringide ümber,

«is meil töötawad Peterburi-Wiiburipoole
klubis sa Haridusmajas. Tööd sääl jat
kub meie arendamiseks kõigile.
Need esimesed sammud ajalehe .Edasi"

tellimiste pääle on rõõmustavad. Kuid
«eed on alles esimesed astmed, siit tuleb
edasi minna nii, et iga töölise perekonna
pääle käiks üks ajaleht .Edasi". Linna
töölised ei tohi omast liitlasest talupojast
maha jääda.

maha meie arenenud elust maakeral. Maa
kera ei ole mitte maailma keskkoht, nagu
kirik seda õpetas, waid tühine liiwatera
kene suures ilmaruumis. Päike ei seisa
mitte liikumata ilmaruumis, waid liigub
tähtede keskel, kaasa tõmmates rida tema
ümber keerlewaid planeete.
Bruno mässaw hing sai hukka tuleriidal,

mine elupikkus suurenenud pea kahekord
sekS. See on nähtavasti wiimaste aasta
sadade teaduse ja tehnika faawutuste taga

järg. Seda näitawad lähemalt järgmised
arwud: 17. ja 18. aastasajal snurenes
keskmine eluea pikkus Euroopa rahwaste
keskel kummagil aastasajal 4 aasta wõrra,
19. aastasaja esimesel poolel suurenes see

Bruno põletatud kehatuhk sm tuulest laiali

9 aasta wõrra ja teisel poolel 17
aaSta wõrra. Saksamaal, kus arstiteadus
ja tervishoid kõige kõrgemal järjel, suure
nes eluea pikkus 19. aastasaja teisel poo
lel 27 aasta wõrra.
Viimaste avaldatud andmete järele on

kantud, kuid mõte päikese liikumisest jäi

Ameerika Uhisriikides keskmine elukestwus

Laupäewal, 4. aprillil s. a.

meesterahwastel 55,23 aastat, naiste
rahwastel 57,41. New-Norgis on

Noorte pidu

keskmine elukestwus 50 aasta eest sarnane,
et kui see seni sarnaseks oleks jäänud, siis

EeSkawa: 1. Kõne, sm. Rammus.

oleks 1923 aastal surnuid 185.737 ini

2. Deklamatsioon, sport, muusika.

kohu teda kirik mõistis. Ajalugu jutustab,
et karm kohtuohtsus ei olnud mitte ainult
väljakutsutud Bruno õpetusega ilmaruumist,

waid seepärast, et tema kahtles ka selles,
et jumala poeg on sündinud neitsist.
järele.

Esimesena tegi katset seda õpetust järele
uurida kuulus Inglise astronoom W. Herschel.

Jälgime tema mõtteid. Kujutame eneS
tele ette, et meie viibime suure metsa
lagendikul. Kauge maa tagant liituvad
selle metsa puud meie silma ees üldiseks
mustaks jooneks. Kui meie läheneme met
sale, siis märkame, et viimane hakkab kas
wama ja eraldub üksikuteks puudeks. Lähe

nedeS weel rohkem, märkame meie ka
puude vahet. Mida lähemale läheme, seda

laiemaks venivad puude vahed. Meie
jõudsime juba metsa, puud nagu liiguks
meist tkaugemale, andes meile teed,
et jälle meile järel kokku vajuda.
Nõnda läheme meie terve metsa
läbi ja jõuame teisele poole metsa %gen
dikule. Mida enam kaugemale läheme,
märkame nagu läheneks meile mets ikka
ligemale, et siis jälle üheks jooneks kokku
sulada. Midagi sellesarnast peab juhtuma
ka taevas päikese liikumise tagajärjel.
Sinna kuhu liigub meie päikene ühes pla
neetidega võime tähele panna tähtede eral

mest, kuna sääl tõeliselt suri ainult 69.452
inimest.

Kirjanmstused.
K—rg, Afanasjevost. Mispärast puudub

koolitöölise ja koolinüukogu ning klubi wahel

ühine keel. Näidoke lühidlat ära, mida

selle koraldamises teha tuleb.

Rnrmekundelane. Teie sõnumi Kiili ja

teiste toetamise asjus saatsime W.K.P. kesk
komitee Eesti sektsiooni.

Teadaanded.
Kolmapäeval, l. aprillil s. a. on Harmaja

kirjandusringi koosolek. Kutsutakse osa võtma

kõiki ringiliikmeid tegevuse tähtsuse tõttuAl gus kell 8 õhtul.
Reedel, 3. aprillil s. a. korraldatakse Har

majaS Ano-etenduS „Sm. Woskovi
vabriku tööstus". Seletust annab vabriku
direktor sm Siffer. Algus punkt kell ',-8

Lõpuks wõib ütelda, et tõuge on ka
meie vabrikus antud ja meie asume nüüd

dumist. Sellest taarapunktist, kus päike

kõik tegevusesse. Selle kuu pääle tõstsime

õhtul. Sisseminek 10 kop.

.Edasi" tellijate arwu 2000% ja siit

lähenema ja lõpuks sulavad ühiseks wal
guse koguks.

Püüame edasi minna.

Mõlemate punktide äramääramiseks oli
tarvis tundma õppida tähtede liikumise
sihti, uurides selleks 36 enam heledamat
tähte, sai W. Herschel kätte päikese liiku
mise sihi lähenemise koha. Punkt, mille
poole liigub meie päikene, asub Herkulesi
tähtedekogus tähe ligidal, mis tuntud
..Lambiidi" nime all. Oma uurimised awal
das Herschel 1783 a. Sellest ajast pääle
tegid rida teisi astronooome katseid laia-

Puhkepäeval, 5. apr. s. a. on Harmaja
klubi liikmete üldkoosolek. Päevakord:
1) Weerandaa?ta aruanne. 2) l. mai ja

Kirjasaatja.

Äaillls ja tejnifõ.
Meie maakera liikumine ilma
ruumis.
Ilmaruumi uurimise ajaloo arenemise
pääle on kõige suuremat mõju awaldanud
kaks nime: Egüptuse õpetlane astro
noom Ptolomeus, kes elas meie ajast ar
wamise teisel aastasajal ja Nikolai Ko
pernikus Poola õpetlane munk, kes
suri 1543 a. Esimene lõi kindla süsteemi
ilmaruumi waatlemisel, mille keskkohaks on

«eie maakera ning mille ümber keerlewad
päike, planeedid ja tähed. Vaatamata
Ptolomeuse põhimõtteliste eksimiste pääle,

oli see siiski esimeseks katseks koondada
kogu ilmaruumi järjekindlasse süsteemi,
«is allub üldiste maailma loomiste sea
dustele. 1000 aastat pääle seda purus
tas, ehk õigemini ehitas Kopernikus Pto
lomeuse süsteemi ümber, seades keskkohaks

päikese ja pani meie maakera päikese üm
ber liikuma. Läbiwiies sarnast teadus
likku rewolutsiooni ei otsustanud Koperni
kus anda päikesele liikumise iseloomu.
Tema arvamise järele on päikene liiku
«ata, ainult planeedid liiguwad tema
tmber.

Praegune teadus õpetab wastupidi. Lii
kumata ilmakehasid ilmaruumis ei ole ole
«as.
Maailm see on liikumine ja liikumine
cu maailma elu. Mitte ükski maailma keha
ei wõi olla apsoluutses rahus. Kuid seda
õpetada Kopernikus ei wõinud, sest ei ol
uud weel teada midagi lähemat tähtedest
ja plaaneetidest. Wõib arwata, et see ei
läinudki kokku tema usu ilmawaadetega.
Kopernikus oli kõigepäält munk ja selleks
ka jäi. Usu vaatekohalt ehitas tema ka
oma maailma süsteemi, tehes kõiki selleks,

et lepitada seda kiriku õpetusega. Ei ole
ju tema süü, et Giordano Bruno mässaw
hing astronoomi Galilei meelekindlus Ko

Gilane börse:
Keskkassa whuStused tsherw
aprilliks 101
_ . maik» L kuu p. 101'/« „
. . 0 3 » n 100 „
. . juuniks 6 „ „ 100 .
. „ juuliks 6 „ „ 98* 4
Naelsterlingid 9 rbl. 28 kop
Dollarid 1 rbl. 94'/,.
1. võidukae» 3 » 27 .

kaugemale läheb, peavad tähed aegamööda

Uste andmetega lahendada seda küsimust.
„Apeksi" kindlaksmääramiseks (päikese

liikumise sihi punkt) oli neil tarvitada
mitte kümned tähed snagu Herschelil), waid

mitmed tuhanded. Kõik need järeluurimi
sed jõudsid otsusele, et päikese liikumise
punkt asub Herkulesi tähtedekogus. Astro
noomi L. Rossi uuemate määruste järele
asub päikese „Apeks" Liira ja Herkulesi
tähtedekogu piiril nõrga valgusega „Ksi",
tähtedekogu „Liira" lähedal.
Viimasel ajal, et kindlaks määrata päi
kese „Apaksi", võeti tarvitusele erilised
tähtede liikumise tundmaõppimise abinõud.

See abinõu annab võimaluse kindlaks
määrata ja mõõta päikese liikumise kiirust
ilmaruumis. Kembelli kindlaks tegemise
järele on päikese kiiruse liikumine ilmaruu
mis 19—20 kilomeetrit sekundis. Kui kii
relt meie päikene ka ei liiguks, ühes te
maga ta kõik planeedid, läheb tarvis mit
med tuhanded aastad, et tähtede vaade
taevas hakkaks end märgatavalt muutuma,

nii kauge on maawahe tähtede wahel.
Missugune jõud sunnib päikest ilmaruu
mis liikuma?
Mitmed korrad on astronoomide keskel
tekkinud arvamised, et päikene ise ka lii

Kingissepa mälestuspäeva ettevalmistamine.
3) Mitmesugused küsimused. Ilmumine kõigil
liikmetel, eraldi ringide tegelastel, tarviline.

Algus !. 2 päeval. Juhatus.

Täna 1. aprillil kell 4 päeval „Edasi" toi

metuse ruumides on

.Säde" kolleegiumi istang.
Ilmuda tuleb sm. Ripsil, Rähnil, Mulii
nil, Künnapuul, H. Pallil.
Wast. toimetaja J. Rammus.
Kesknädalal, 1. aprillil, kell 7 õhtul on
Pet.-Wiib. poole Eesti tööliste klubis
ülelinnalise naiskoori harjutus Laste
maja toetuspidu läbiviimiseks.
Korraldav kommisjon.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kolmapäeval, 1. aprillil
kell 8 „Kasfijaht.*
Neljapäeval, 2. aprillil
kell 9 .Ärimehed-.
(Palutakse kõiki endiseid tegelased ilmuda,

nimelt sm.: Räbiu, Waos, Room, Kalmus,
Murri, Mägi, Stein, Katalsepp, Koel, Un
germann).

Reedel. 3. aprillil

kest liikuma ühes planeetidega ilmaruumis,

jääb mõistatuseks ja arusaamatuks.

3. Näitemäng: „Äri«ehed".
Lõpuks mängud. Puhkpillide koor!
50 prots. sissetulekust läheb laste
maja muusikakoori toetuseks.

Piletite hinnad 1 rbl. kuni 30 kop
Algus kell 8 õhtul.
Puhkepäewal, 5. aprillil s. a.
Teaatri-öhtu.
Esietendusel:

„Kasfijaht"
E. Rosenowi naljamäng 3 waat.
Näitejuht K. Seljak.
Algus kell 8 õht. Lõpuks mängud..
rTTYYTTTYTTI
Sm. w. Kingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 1. april. s. a.
Esimese asime
marisiftliMeninfcmi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Päewakorras:
Kominterni sektsioonide enam
lnZtamine. Aruandja sm. Pal
wadre.

Astangule wõiwad ilmuda pääle

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

Värwimise töökojas.
(Ct. Kpacuoe Ce&o, Eojit. F.)

tehtakse korralikult paremate wälja
maa wärwidega wärwimise. samuti

ka wanntamise, pressimise ja dekatce
rimise töösid. Tööde wastuwötjad on

järgmistes jaamades: ct. Bojiocobo,

R. Reisen; ct. KuKepuHO E.
Peterson; ct. E.iH3aBeTUHO —P.

Roos.

Postiga wgib saata järgmise adresst
all: CT KpacHoe Ce.io, Me.iLunua Jlytt,
Ii KpaCHJICHV».

kell 8 .Kassijaht" (pääproov)
Wast. instruktor-organisaator.

V-t -WLLd. poole Eesti tööliste
kludi ringide harjutused:
Kesknädalal, 1. aprillil?
kell 8 õhtul 2. vaatuS.
Reedel, 3. aprillil.
„Kiwi" 1. 2. ja 3. vaatus (viimane

H. N. Witkuu - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11. krt. 7. sissekäik pa
raaduksest.

proov).

Laupäeval, 4. aprillil.
„Kiilvi" mäng.

gub teatud keskpunkti ümber. Näidati isegi

ühe taevalaotuse punkti pääle, kus sar
nane keskkoht pidi olema. Kuid need ar
vamised lasevad kahelda. Uuemad uurimi
sed tõendavad, et päikese liikumise tee
ilmaruumis on sirgjooneline.
Nõnda siis, jõud, mis sunnib meie päi

Sm. w Kingissepa nimeline
(Eesli tööliste haridusmaja.

Taua teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«JIOH-KHXOT»

nr. 2.25-Ottobri.

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu

wõte päew kella 9—lL h a kella

4—3 õhtul; naidterabwasttle eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

Wlisff.; i"
Snguorgaauide igakülgne arstimim.

Akadeemiline riiklik draama teaater
«PeßH3op»

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„A.Ba»™opiCT*

Riiklik suur draamateaater
„3areßop HMneparpHiH"

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis pThaMi. tripper.

Rahvamaja

Wastuwõtte tunnid erialadel hom.k. S

Teaater ~K)hmx öpHTejiefi".

uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
sa 163-32.

päikese, siis Giordano Bruno andis temale

Elu kesNvuseft
Kultuuri saavutused on meile wäärtus
likud niiwõrd, kuiwõrd nemad suurenda

liikumise.

wad elumõnususi ja kõige päält kõige wäär

Punane teaater.

tuslikumat elu ennast. Sellepärast
on huvitas wõrrelda elu minewikus ja

tusvetski haigemaja ttõf^

Muusikaline komöödia

lef. 180-62. WaStuvdtm. köitides fp
professorite ja assistentide poolt l

pernikuse waleõpetuse tühjaks tunnistasid.
Kui Kopernikus seadis maailma keskkohaks

Ei wõi mitte ilma imestuseta maadelda
seda geeniaalset itaallast. Julge Kopernikuse

õpetuse kaitseja, et maakera liigub ümber
päikese, õpetas Bruno niisama, et päike on

suur täht ilmaruumis ja meile hiilgawad
tähed on niisama teised päikesed, mida pii

«wad meile nägemata planeedid. Nendel
planeetidel peab walitsema elu, mis ei jää

nüüd. Alltoodud andmed on wõemd Amee.

rika allikatest, mis sääl avaldatud wiimas
tel aastatel.
Keskmine elu pikkus Indias on juba
kauemat aega olnud umbes 25 aastat.
Euroopas on wiimase 350 aasta jooksul kesk-

«1881 ro*»

«KoieK-ropõyHOß».

«MM caojf»

«<|)OpOCBHTa»

PaSsash

«8-aa xeua CraeS Bopojw»

WaStmov toimetaja: K. Treufeldt.
WSliaxdajm Eesti Kirjastuse Ühisus

Kosasrsps, rocyaapcraeEHoe i,F.aTepKHro<J>CKfll np. 8?. üeaorpaflCKßi ryÖjHT Jõ 1829

kuni öh.k.9 3. Juuli (end. Sadowaja)
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