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Jaapan ei kinnita lepingut
Bessaraabia liitumises Rumee
iriam.
Londonist, 2. apr. Ajakirjandus
pühendab suurt tähelpanu selle pääle, et
Jaapan võttis oma pääle kohustuse mitte
kinnitada lepingut Bessaraabia haaramises

Rumeenia poolt.
Hispaanlased tungiwad
Marokkos edasi.
(V) A M ! I f : fi r* r%v\ .1 r

Parx \ f i st, 2. apr. Marokkost saa
dud teadete järele surusid Hispaania sõja
väed mässajaid mereäärsetest kohtadest Zetui

ja Tangeri piirkonnas wälja. Sellest ope
ratsioonist võtsid osa ta lennuvägi ja
sõjalaevastik.

Õnnetus Saksa sõjamäe
manööwritel.
B e r l i i n i st, 2. apr. Riigikaitse minis
ter teatas riigipäeval, et õnnetuse ajal
Weseri jõel sai surma ohvitser ja 78

Poola kaitsepolitsei poolt surmatud seltsi

meeste Baginski ja Wetshorgewitshi asjus
andis välisasjade kommissar sm. Tshitsherin
edasi Moskvas olevale Poola saadikule märgu

enesetapmisega oma elu suurte kohalikkude

pankade juhatajad Leopold Holden ja Max

mõrtsukatöö pandi toime Poolamaal 1919
aasta 2. jaanuaril, mil metsikult surmati
Wene Punase Risti saatkond kod. Wesje.
lovskiga eesotsas, kuna saatkonda kuulusid

Usiafi ja Laschkevitshi vastu, tähendatakse
märgukirjas:
Päältnägijate andmete järele, mis leidsid

Marie Altman, Aiwasowa ja arst Kliotz
man, keda Poola valitsus maalt välja
ajas. Seepärast lootis Liidu valitsus, et
Poola valitsus võtab tarvitusele kõiktar
vilikud abinõud, et ära hoida sarnase asja

kinnitust ka Poola ajakirjanduses, kui ka
Poola esituse nõuniku kod. Welevinski suu

Baginskit ja Wetshorkewitshi puutumatalt

kirja. Ette tuues põhjuseid, mis puuduta
wad Baginski ja Wetshorkewitshi vahetust

sõnalistest teadaannetest, asusid Baginski ja
Wetshorkewitsh olukorras, kus võimata ära

hoida juhuslikke kokkupõrkeid ja isiklikke
ähvardusi, nad said lihtsalt öeldes metsikult
tapetud Poola kohaliste kui ka keskvalitsuse
esitajate ja neid saatva konvoi juuresolekul

Stolbtsõ jaama ja vahetuse jaama Kolos
sowo vahelisel teel.

Liidu valitsuse nimel avaldan kõige
järsumai protesti tsiviliseeritud maadel
sarnase kuulmata Poola valitsuse koleduste

Vastu, milleks on mõrtsukatöö ühe Poola
rilgi teenistuses oleva isiku poolc, peaaegu

vahetuse silmapilgul selleks sinna eriliselt
komandeeritud Poola ametnikude silmade
all.

Pahameel, mida see sündmus esile kut
sus laiades Liidu rahvahulkades süveneb
veel rohkem asjaoluga, et umbes sarnane

kordumist ning üle anda vahetatavaid
vahetuspunktis.

Kokkuvõttes avaldan lootust, et Poola
valitsus teeb korraldusi, et Baginski ja
Wetshorkewitshi tapmise asi saaks kõige
piinlikumalt ja igakülgsemalt järele uuri
tud ja süüdlased vastavalt karistatud.
Härra saadik, mul on au teile teatada,
et Poola valitsuse oma pääle võetud ko
hustuste mitte täitmine vahetatavate
isikute vastu, võimaldab Liidu valitsusele
isikute suhtes, keda pidi vahetatama, täie
lift vabadust S. N. W. Liidus valitse
vnte seaduste järele.

Härra erakorraline ja täiewolitustega
minister, võtke vastu minu poolt Teile
minu täielik austus.
Tshitsherin
Moskvas, 2. aprillil, 1925 a.

Prantsusinaa wastus Saksamaa ettepaneku
püüle „kindlustuse" asjus.
Lond o n i st, 2. aprillil. „Daily Telegraph" (vanameelsete häälekandja)
teatab jutuajamisest Chamberlaini ja Prantsuse saadiku vahel, mis oli 31. märtsil.
See olla olnud esimene jutuajamine, mis keeras pääasjalikult selle vastuse ümber,
mida Prantsusmaa kavatseb anda Saksamaa Märgukirja pääle lepingu'
asjus.

Lehr. Nähes pankade paratamata pankrotti,

Prantsusmaa tahab, et ka liitlased asuks selles küsimuses tema seisukohale.

läksid nad Donau kaldale ja lasksid sääl
enesele kuuli pähe. Woog viis nende sur

Kuid nende küsimuste arutamistel tõusevad ka teised küsimused üles, nagu Sak
samaa ida piiride, eriti Saksamaa-Poola piiride üle.

nukehad alla.

Kuidas terwitati Balfouri
Palestiinas.
Lono o n r st, 2. apr. Araavra za
ruusalemma ajalehed ilmusid leinarandil
ja Inglise keeles trükitud protestiga Bai
fouri tulemise vastu
On«Sn « t ft O ov>v OfvrtA *CV/t-

Fordi aeroplaanid.
New-N o r g i st, 2. apr. Henri Ford
kavatseb suuremal arvul uuetüübilist aero
plaane valmistama hakata, mis võivad
sõita 100 Inglise penikoormat tunnis. Sar
nase aeroplaani hind oleks 1.600 naela.
Seda juhib üks isik.
Mõistuse mõõtjad.
Nev - Z 1 orgist, 2. apr. Harvardi üli
kooli professor Jkun leidis üles apa
raadi, mis lubab matemaatilise tähtsu
sega mõõta inimlikku mõistust. Professor
tegi oma aparaatidega katseid juba mitme
saja inimese juures enne nende kooli as
tumist. Teaduslik katse oli kõigi juures
täiesti õige.
saksenis Valitakse wabriku-tehaste
komiteedesse kommuniste.
Berliinist, 2. apr. Saksamaa suu
remas tööstuse ringkonnas Limbachis (Sak
senis) lõppesid vabriku-tehaste komiteede va

limised 16 ettevõttes 9 kiu ja 7 me
talli ümbertöötamise ettevõtetes. Waliti

Tuhanded Berliini töölised saatsid
sm. Vladimirswi ja Marhlewski
põrmu.
Berliinist, 2. apr. Matusetalitus,
mida korraldati seltsimees Wladimirowile
ja Marhlewskile S. N. W. Liidu saat
konna ruumides, kandis pidulikku iseloomu.
Seltsimeeste põrmu waksali saatmine muu

tus määratuks suureks ieinameeleavaldu
seks. Rongikäigu külge liitusid tuhanded
töölised, naistöölised ja väerinnal olnud
endised punased sõdurid. Politsei ei lask
uud vaksali pärgade panemise saatkonda.

Ülewenemaalise ametühisuste kesk
nõukogu saatkond jõudis Londoni.
Londonist, 2. apr. Kolmapäeva
õhtul jõudis Londoni ülevenemaalise amet

ühisuste kesknõukogu saatkond. Waksali
olid vastu võtma ilmunud Inglise amet
ühisusliku liikumise juhid ja Londonis olev
S. N. W. Liidu saadik sm. Rakowski.
Kakelus Prantsuse parlamendis.
Pari i s i st, 2. apr. Prantsuse saadi
kutekogus oli suur skandaal. Waieluste ajal
Elsass-Loiharingi küsimuses tegi Herriot oma
kõrval olevale ministrile tähenduse, et ühel
vastasrinna liikmel on nähtavasti Langetõbi.
Seda tähendust kuulsid aga vastasrinna
saadikud, kes tungisid kohe ministrite koojhe
poole. Pahempoolse bloki saadikud tõttasid

72 kommunisti, 9 parteitut ja mitte ainustki

Herriot kaitsema. Sündis kakelus. Koos

sotsiaaldemokraati.

oleku juhataja lõpetas kohe koosoleku. Par
lamenti ilmus politsei, kes kaklejad lahutas.

Ruhri ümbrusest on teateid saadud wali
miste kohta 11 kaevandusest. Ühise rahvus
vahelise ametüh. liikumise pooldajate nime

kiri, milles kommunistid sai 73 kohta.
„Kaewandustööliste ühisus", milles ühise
ametühisusliku liikumise vastased, sotsiaal

demokraadid sai 26 kohta. Üldse 11 kae
vandusest on 7 kaevandust revolutsiooni
liste tööliste omad.

Jaapani esitaja S. N. W. Liidus, jõu
dis hiljuti Maksva.
Teated Mckgllile Liiast.
Pension kooliõpetajateleJaanuarikuul andis nõukogude valitsus
dekreedi wälja, mis määrab kooliõpetaja
tele pensioni nende kauaaegse teenistuse
eest.

sõdurit.

Pantiiride enesetapmine.
Wii n i st, 2. apr. Wiinis lõpetasid

Kod Tato-Raotake.

S. N. W. liia Wlilsust mlrpfiri WÖ lunlitfufele.

küsimus Ameerikas.

kihutustööd.
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8. N. W. Liidu tunnistamise

New - Aorgist, 2. apr. S. N. WLiidu tunnistamise vastaste ringkondades
tekitavad ärevust kuulujutud eelseisvatest
läbirääkimistest Ameerika ja Nõukogude
Wenemaa vahel. Selle tagajärjel köwen
dawad nad oma S. N. W. Liidu vastast

— 5 rbl. 50 kop.

k.-har. asm. 20 k. „
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Komnoorsoolaste kohtuasi
Warssawis.
Wars s a w i st, 2. apr. Ringkonna
kohtus algas komnoorsoolaste kohtuprotsess.

Süüdistatakse 14 inimest, kes ligi frus aas
tat wangis istunud. Kõige nooreni neist
oli arreteerimise ajal 17 aastat vana.

Partisaanid Poolamaal.
Warssawist, 2. apr. 30 inimese
suurune partisaanide salk langes Wolkowitshi

jaama pääle. Pääl: sõjavägedega kokku
põrkamist taganesid nad metsa.

Ussas saadeti Leningradi.
Minski st, 2. apr. Täna saadeti
ksends Ussas Minskist Leningradi kohtu
võimude korraldusele. Ussasi saadeti kon
woi all. Ühes Ussasiga saadeti Minskist
vahetuse alla kuuluv endine põranda
alune Poola konsul Tifliisis Laschkewitsh.
Ei punastagi mitte...
W a r s s a w i st, 2. apr. Endine sõja
minister kindral Sikorski astus üles
Lodzis suure kõnega, kusjuures muu
seas ütles: „ Mitte ükski riik ei soovi
enam rahu, kui Poolamaa, kuid, et meie
ei valitse mitte ühe jalatäiegi võõra
maa üle, siis ei luba ka, kui keegi meie
territooriumi puudutaks.
Juntide rüüstamine Rumeenias.
Wiinist, 1. apr. Juutide rüüstamise
ajal Fokschanachis (Rumeenias) purustati
ära ilma erandita kõik sinagoogid ja pal
wemajad. Siuagoogides on purustatud
kõik mööbel ja mis aga purustada andis.
Uulitsatel, kus sõjaväge ei asu, kesta
wad üksikud kallaletungimised edasi.

Uks huligaanide salk läks naabruses
olevasse Sdobeschti linna, kus purustas
kõik juutide majade ja kaupluste aknad.
Rongid on täidetud rüüstatute kehadega,

kelledele vägivaldselt on surutud otsaette
Juudi pitsat.
Muiteni jaama lähedal wisati täie sõidu
pääl vc.guni aknast wälja kaks juuti ja
üks 15-aastane tütarlas.

Uhes sellega otsustati uuesti läbiwaa
data haridustööliste koosseisu, kes isiklikku

pensiooni saavad. Selle läbivaatuse tegi
tarvilikuks määratu arv teadaannete sisse
andmisi isikliku pensioni saamiseks. Leiti
üles vigasid, mis oli tehtud endiste pen
sioni määramistel.

See läbivaatamine lõpeb 1. maiks ja
seni saavad kõik endiselt oma pensioni
edasi. Pääle läbivaatust isiklikult pen
sioni saamisel türawõetud viiakse üle kooli
õpetajate pensionile teenistusaja ehk inwa
liidsuse järele.

Edaspidi ei anta isiklikku pensioni ainult
paljuaastase teenistuse eest. Selleks peab

olema kindlaid ühiskondlikke ehk rewolut
sioonilisi teeneid.

Muudetud on ka isikliku pensioni saa
mise nõutamise kord. Iga kodanik, kes
mhab isiklikku pensioni saada, peab pöö
rama isikliku pensioni saamise kommisjoni
poole rahvahariduse kommissariaadis, aga
mitte ametühisuse ehk muu asutuse poole.

Mahorka bauderollid kuue keele
Pääl
1. aprillist kleebitakse mahorka pakkide
pääle uued banderollid, mis on kuue keele

pääl: Wene, Ukraina, Walge-Wene, Gru
siini, Tataari ja Armeenia keeltel.
Kaiapüük Muurmanis.
Muurmanist saadud teadete järele on
Muurmani randadele kogunud palju kalu.
Laevad, mis püügile lähevad, jõuavad
tagasi määratu suure saagiga.

Mereso—Hersoni wahelise raudtee
ehitamine.
Jekaterinoslawist teatatakse, et aprilli al

gul uuendatakse tööd Mereso—Hersoni
raudtee ehituse alal. Käesoleval ehitus
hooajal anti välja selleks 300.000 rubla.
Uuendakse töid pika mnneli ehituse jatka
miseks sellel raudteel.

Sanatooriumite awamineLiwaadia
lossidesse.
Simferoopolist teatatakse, 1. mail ava
takse Liwaadia lossides sanatooriumid töö
rahvale.
Pääloss viiakse täiesti talupoegade alla.
Sinna pannakse üles 300 voodit.
Hariduskommissariaadile antakse tarwi
tada ainult 8 tuba, kus muuseum sisse
seatakse.

Wäikses lossis avatakse sanatoorium
närvihaigetele ja Switski majas, esimeses
haigusastmel olevatele tiisikuse haigetele.

. Jalta laheduses „Punase Kivi" ümb
ruses 750 meetri kõrgusel merepinnast ava
takse mäe sanatoorium.

Laupäewal, 4. aprilli; 925 a. Rr. 77
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elu, wõtawad tarwitusele rida abinõusid,
et lihtsustada laenu saamist. Plaani jä
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ppi liii Ms.

rele laenuandmist toimetatakse rohkem kui

Moskwa jõudis neil päewil Jaapani
esitaja Sato. Aprilli keskel oodatakse
Moskwa Jaapani täieõiguslikku wolinikku
ning samal ajal sõidab Jaapani S.N.W.
Liidu esitaja sm. Kopp. Sahaliini ewa
kueerimine edeneb jõudsasti. Meie sõb
ralik wahekord Jaapaniga, millele alguse
pani Wene-Jaapani leping, süweneb
Ühenduses sellega omandab Jaapani
majanduslik seisukord S. N. W. Liidu
töörahwale suure tähtsuse.
Seni olenes Jaapan nii majandusli
kult kui ka rahanduslikult täiesti Amee
rikast ja Inglismaalt. See rippuwus on
seletaw sellega, et Jaapanil omal puu
dušid raua ja nafta tagawarad. Jaapani
naftarikkused olid õige wiletsad ning ta
sai waewalt pool sellest, mida ta tarwi
tas, ilma milleta ta tööstus edeneda ei

raijmamajattbufrle.
Rahwamajanduse arenemine S. N. W.
Liidus kaswab tuntawalt ja koondab oma
alla enam-wähem kõiki raioone ja waba
riike S. N. W. Liidus.
Need rahwamajanduse arenemise edu
sammud on iseloomustawad ka Põhja-Lää
ne oblastis. Siin tundub seda weel suure
mal määral kui kusagil mujal. Selle ede
nemise näiteks on see osa, mis on Lenin
gradi walmistusel üldliidulises tööstuses.
Wiimaste andmete järele on see wahe
kord 14,4 protsenti.
Põhja-Lääne oblasti põllumajanduse ja
kaubanduse arwud on natukene allpool

Waatamata tuntawa rahasumma pääle
mis antud laenuasutuste poolt tööstusele
ei ole meil siiski põhjust arwata, et töös
tus oleks täielikult summadega warusta
tud. Kui wastukaalu seadida laenusum

Nõnda on nende eneste kapitaali täien
daw tarwidus kaetud 11 protsendi wõrra.

üldliidulise sama majanduse harude arwust.

rallelsus laenuandmises jne.). Siin on
juba palju ära tehtud.
Kuid on ka üks ala, millele kohalyed
organisatsioonid ise teha midagi ei suuda.
Meie peame silmas suurendada oblasti
pankade keskkontorite kapitaale. Meie ar
wamise järele peawad need kapitaalid was
tama, kaswawa oblasti rahwamajandusele
sel möödul, kuidas kaswab rahwamajan
dus, peawad kaswama ka oblasti pankade
kapitaalid. Käesolewal ajal seda aga ei
ole. Seda mittewastawust tõendab kõige
paremini see asjaolu, kui wõrrelda kesk

Keemia ja tikutööstuse jooksew kapitaal

pankade kapitaale nende osakondade kapi

2,414,000 rubla, jookswa kapitaali
koesfitsient 3,02, loodetaw wäljatöös
tus 35,600,000 rubla, wõlg laenu
asutuste abil on kaetud ainult 6,4 prot
senti üldsest jookswa kapitaali summast.

taalidega ja silmas pidada seda, kui täht
sat osa etendab Leningradi tööstus üle

Kuid ka siin on nad wõrdlemisi suured ja
ei ole alla 9,1 protsenti.
Sarnaste tingimuste juures annab lae
nuandmine Põhja-Lääne oblasti rahwa

saanud.

majandusele eraldi suure tähtsuse.

Wiimasel ajal teatati uute nafta
allikate leiust Hokaidos (Jaapani põhja
poolsemas Zosas). Kokkulepe S. N. W.
Liiduga wõimaldab Jaapanile Saha
liini kasutamist. Mis puu
tub aga rauasse, siis on hiljuti suu
red rauamulla lademed leitud Jaapanis
eneses, Kuij sadama läheduses. Tõsi,
need teated ei ole weel kinnitust leidnud,
kuid waatamata nende teadete pääle töö
tawad Tokio ülikooli teadlased wedela

Põhja-Lääne oblasti laenuandmise wõrk
koosneb järgmistest laenuandmise asutus
test: Põhja-Lääne oblasti riigipanga kon
tor. Tööstuse pank, Ülemaaline koopera
tiiwide pank. Sisekaubanduse pank, Lenin
gradi kommunaal pank ja Põhja-Lääne
oblasti põllumajanduse laenu ühisus.

kütteaine saamise kallal keemilisel teel.

tustest. Kõikide pankade wõlasumma ar
wud 1. jaanuariks 1925 näitawad

Energia, mida Jaapan nende küsimuste
lahendamises awaldab, näitab, et tal
tõsine püüd on oma seniste „hooldajate"
Ameerika ja Inglismaa mõju alt
wabanemiseks, wõimaluft saada ise oma
wälispoliitika juhtimiseks nii nagu ta ise
paremaks arwab.
Wene-Jaapani leping wõimaldab Jaa
panile Siberi wedada tarwilisi metall
saadusi, põllutööriistu, masinaid ja nende
osasid, paberi ja keemia kaupasid, wärwe,
klaase jne. Selle wastu warustab KaugeIda teda linaseemnetega, metsaga, wil
laga, nahkadega, naftaga ja muude too
resainetega, ilma milleta Jaapani tööstus
läbi ei saa.
Need uued nähtused Jaapani majan
duslikus elus wöimaldawad ühes tööta
mist kolmel kõige wägewamal jõul KaugeIdas Jaapanil, Hiinal ja S. N. W.
Liidul, koostöötamist, mis sihitud Ida
rahwaste iseseiswa arenemise rada, ühi
seks wõitluseks Lääne-Euroopa ja Amee
rika imperialismiga.
Walimised
Leningradi nõukogusse.
2 nädala jooksul on olnud 704 wali
miskoosolekut, kus waliti Leningradi nõu
kogusse 1906 saadikut. 66,9 prots. neist
on W. K. P. liikmed. Komnoorsoolasi on
walitud 97, naisterahwaid 322,
töölisi ja naistöölisi tööpingi tagant ja
liht punasewäelasi üle 70 prots.

aasta. Elawat, kuid mitte wormaalset ühen
dust laenuasutuste wahel katsume meie

Nende laenuandmise asutuste ülewaade
annab neile wõimaluse arwestada, kui suu

rel määral tarwitab Põhja-Lääne oblasti
rahwamajandus summe nendest laenu asu

meile järgmist:

Kõikide rahwamajanduse harude ja lae
nuasutuste üld wõla summad ulatawad
73,515 tuh. rubla pääle. Sellest arwust lan

geb 40,867,000 rubla (55,6 prots.) riigi
tööstuse pääle; 14,239,000 rubla (19,6
prots.) kooperatsiooni; 9,139,000 rubla
(12,4 prots.) kaubanduse; 5,154,000 rubla

(7 prots.) laenu asutuste; 2,575,000 rubla
(3,3 prots.). Weoasjanduse ja 1.539,000
rubl. (2,1 prots.) wäikese tööstuse ja kau
banduse harude pääle.

Nõnda läheb neist summadest era ja
riigi kaupluse laenuandmise pääle pare
mal juhusel 3 prots. (2,1 prots.), teiste
kaupluse ja tööstuse harude pääle 0,9 prots.

Nagu näeme, seisab esimesel kohal riik
lik tööstus, kusjuures peame silmas pi
dama, et suur osa sellest summast langeb

Leningradi tööstuse pääle. See olukord ei
peaks esile kutsuma imestust, kui silmas
peame, milline tähtsus on Leningradi töös
tusel Nõukogude Wabariigi Liidus ja
Põhja-Lääne oblastis.
Rahasummade jaotamine, mis antud
pankade poolt tööstusele laenuks, annab
meile järgmise pildi.
Kiutööstus sai 8,362,000 rubla, me
tallitööstus 7,683,000 rubla, metsa ja
metsaümbertööstus 6,999,000, elektri
tehniline 5.249,000, paberi ja trüki
tööst» s 5.149,000, nahatööstus

mad üksikute tööstuse harude kaupa, nende

eneste jookswa kapitaaliga ja aastase wäl
jalööstusega, siis saame järgmise pildi.
Metallitööstusel on oma jooksew kapi
taal 19,117,000 rubla, jookswa kapitaali
koefitsient 1,31, loodetaw wäljatööstus
miljoni rubla, pankade laen 7,683,000.

Nahatööstuse jooksew kapit.—15,486,000

rubla, jookswa kapitaali koeffitsent—l,26,
loodetaw wäljatöötus 32'/- miljoni rubla,
wõlg laenuasutustele 2,241,000 rubla,
jookswa kapitaali puuduse rahuldamise
protsent on 17,2.
Muidugi on sarnaseid tööstuse harusid
kus jookswa kapitaali puudust tuntakse
wähem, kui ülaltähendatud tööstuste ha
rudes, näituseks, kiutööstuses. Kuid kui
meie wõtame arwele walmistuse laienda
mise nendes tööstuse harudes, siis ei ole
nende seisukord kaugeltki rahuloldaw. Kesk

mine puudujäänud jookswa kapitaali kae
taw protsent meie tööstuses Leningradis
ja Põhja-Lääne oblastis on 23,5 prot
senti.

Weel pahem lugu on jookswa kapitaali
tarwiduste rahuldamiseks põllumajanduses.

Oblasti põllumajanduse organisatsioonid
wajawad laene, et enam-wähem jalule
seadida tööd Tlz miljoni rubla.
Praegusel korral antakse põllumajandu
sele laene 1.241,000 rubla.
Põllumajanduse tarwiduste rahuldamise
protsent teeb wälja 16,8. Ligikaudu sar
nasel määral antakse laenusid pankade poolt

ka kaubandusele. Siin saame järgmise
pildi:
Üldised aasta ringjooksud —329,500,000

rubla, jookswa kapitaali koeffitsent 3,
enese kapitaal 62,700,000 rubla, wõe
rast kapitaali 57,000,000 rubla, lae
nud pankadest 9,139,000 rubla.
Nii on jookswa kapitaali tarwiduste
rahuldamise protsent pankade poolt 16.
Rohkem rahuldawamas seisukorras asub
kooperatsioon. Tema aastane ringjooks si
saldub 106.000.000 rublas, jookswa ka
pitaali koeffitsient 4. Üldine kapitaali
summa 26,512,000 rubla, wõlg laenu
asutustele 14,239,000 rubla, jookswa ka

körwaldada, puuduseid laenuandmises (pa

liidulises tööstuses.
Kõigi pankade osakondade kapitaalid on

ligikaudu 4 protsenti enese juhatuste ka
pitaalidejt, sel ajal, kui meie tööstuse wal
missaadused teewad wälja 14,4 protsenti
üleliidulisest tööstusest.

Rahwamajanduse huwides terwikuna on

tarwilik, et lähemal ajal saaks lahendatud
Põhja-Lääne pankade keskkontorite osakon
dade kapitaalide suurendamise küsimus põh

jalikult. N. S.
Tööliste kurortidesse saatmise
kord.
Et hoida haigete üleliigset jooksmist
mitmes ametiasutuses, siis kawatsetakse
sisseseada järgmine kord:

Kvik kohad puhkemajades, kurortides,
sanatoriumides jagab ära kubermangu
amet tühisuste nõukogu tariifide-majandus

lik osakond ametiühususte kubermangu
osakondade kaudu, kusjuures silmas pee
takse ühisuse liikmete arwu, haigeksjäämise

ja walmistuse kahjulikkust. Haigetel, kes
söidawad lõuna kurortidesse, on waja läbi
käia haigete wäljawalimise kommisjonist,
ja ilma et neil pruugiks arstlik-kontroll
kommisjoni minna, lähewad otsekohe rai
oonide kinnitusekassadesse. Siin saawad
nad abiraha, tunnistused ja sõidupiletid.
Töölised, kes söidawad puhkemajadesse
dekreedis ettenähtud puhke ajal, ei lähe
arstlik-kontroll kommisjonide läbiwaatu
sele, waid saawad otsekohe paberid puhke
majade walitsuselt.

Töölised, kes haiguse pärast wajawad
puhkemaja, käiwad arstlik-kontroll kommis
jonis ja raiooni kinnitusekassas. See kawa
wiiakse elusse pääle selle, kui wastawad
organisatsioonid nõusolekut awaldawad
ja kub. ametühisuste nõukogu presiidium
ta ära kinnitab.

Nii näeme, et laenu andmine Põhja-

Talupoegade kohad
sanatooriumitesse
Kub. terwishoiu osakonna juures olem
sanitaar-kurortide walitsus muretseb kohti

2.241,000,keemiaja tikutööstus—l.B34ooo

Lääne oblasti rahwamajandusele seisab en

ka haigetele talupoegadele. Igast kohalikust

telliskiwi tööstus 385,000, mäetöös
tus 187,000, küttetööstus 149,000.

disena terawana meil ees. Organisatsioo
nid, mis juhiwad oblasti majanduslikku

sanatooriumist antakse 1 koht selle walla

ksseistiä.
D. Tumannoi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
VI.
Krasnow annab seletust.
Tükk aega jäid säälolijad sarnasesse poosi,
nagu neid pani ootamata juhus. Lähedalt neile
möödus surm, waadeldes neid oma külmadel
pilgutamatuil silmil! Trusti esitaja seisis mõned
sekundid täiesti liikumata, laialisirutud kätel,
kuna allalastud lõug kramplikult hüples, ja
alles siis surus ta lömitud torukübara pähe
ning sammus ukse poole.
«Pidage, mister!» Krasnow haaras Hanno
weri käest kinni ja tõi teda kesk tuba.
«Mis... mis... mis teie soowiie?» Hanno
wer püüdis oma jõuetut kätt wäljakiskuda
Krasriowi raudsete, paendumata sõrmede wa
helt.
«Minule näib, mister, et tänane juhus ei
sündinud ilma teie neetud trusti osawõtuta.
Mina kahtlustasin alguses ka teid. Waadake,
nemad tahtsid meid kõiki ühe löögiga tappa
ja et kahtlus nende pääle ei langeks, otsustati
igal juhusel ka teiega lõppu te na. See on
kapitalistide tänu! Kuid asi ei ole selles. Teie
hakkate nüüd igal pool karjuma,.mis täna siin
juhtus. Politsei haarab juhusest kinni ja sele-

pitaali tarwituste rahuldamise protsent
57,3.

tab nii, et töölised tahtsid tappa inimese, keda
saadeti nendega läbirääkima. Tunnen juba
teie walitsust. Nii siis...»
«Uskuge mind, sir...» Hannower kogus end
sugu ia kerge wärin awaldas tema äritust.
«Uskuge, mina olen teile tänulik. Ei oleks
teie...» trusti esitaja hääl katkes järsku.
«Noh, hää küll, minge ja ärge lobisege
asjata. Meie saame ise oma waenlastega
hakkama. Kuid pidage meeles, mis teie luba
site! ...»
Wabanenud ameeriklane noogutas weidralt
pääd ja kadus ukse tumedasse sügawikku.
Trepil kuuldi tema mitte ühetasaseid, wõnku
waid samme kaugenewat.
Nüüd pööras Krasnow oma tähelpanu järel
jääjate pääle. Peterson ja neeger lähenesid
temale, raputades tema käsi oma higiste, kül
made kätte wahel. Ainult James ei wõtnud
üldisest tänuawaldusest osa: weel enne trusti
esilaja lahkumist tõmbas tema taskust wäikse
browningi ja hiilis waikselt toast wälja.
«Kes tegi seda?» wana Peterson wärises
wihast, «kas tõesti Wath? Meie wend, töö
line ... Kas tõesti tema?»
«Muidugi tema, seltsimees. See on KiuKlux-Klani löö. Mina arwan, Wath astus juba
wabrikus selle alatu organisatsiooni liikmeks.
Meil tuleb weel nendega wõidelda: nemad ei
jäta seda asja nii. Mina märkasin korraga, et
selle Wathiga ei ole kõik korras: tema oli liig

talupoegadele, kus asub sanatoorium.

äritud, silmad põlesid tal kui rotil. Aga pärast
tuli minul meele, kus mina teda ennem nägin.
Chicago streigi ajal oli tema streigimurdjate
hulgas. Sääl sai tema mehiselt kere pääle.
See tuli minul alles hiljem meele».
«Aga pomm? Kuidas teie seda aimasite?»
«Noh, see on tühine asi. Mina walwasin
kogu aeg tema järele. Kui tema hakkas alla
wahtima ja tiku põlema süütas, aimasin mina
juba. Siis laskis ta käe laua alla ja kobas
nööri. Leidis nööri otsa üles ja süütas selle
põlema. See kõik on tühine asi wõrreldes meie
walgekaardlastega. Kui mina Moskwas erakor
ralises kommisjonis töötasin, tuli sääl alles asju
ette!»
Tuppa tuli waikselt James ja peatas ukse
juures.
«Jooksis ära?» Krasnow waatas selgel nae
ratusel Jamesile otsa.
«Jah. See 0n... Kuidas teie teate, et ma
temale järele hiilisin. Mina tahtsin tõesti Wathi
püüda. Kujutage enestele ette: tema istus all
ja ootas plahwatust! Kui tema mind nägi re
wolwriga, kahwataks kriidiwalgeks ja jooksis
lu 'uu.re Mma suutsin temale ainult paar
jalahoopi anda. Muidugi, oleks wõinud tema
ka lasta».
«Õieti tegite, et ei lasknud. Seda tegu
peame ära sumbutama. Trusti esitaja waikib
juba. Kui ainult ajalehed sellest haisu ninasse
ei saa». (Järgneb).

Laupäeval, 4 aprillil 1925 e. Nr. 77
Eestlased S. N. W. Liidus.
Kooli ja wiiliskooli töö ülewaade.
(Uue-Estonia asundus, Kaukaasias.)
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Mis kasu ott karjakaswatuse kur"süstest. V
(Aruküla asund., Kingissepa kr., Lenin

Clawamat tegewust
(Solotaja-Niiwa asund., Kalatshinski kr.,

gradi kub.).

Siinsel noorte ringil, mis käesolewal
talwel organiseeritud, tuleks rohkem loo

Siin kestsid karjakasvatuse kursused 3
nädalat. Osawõtjad olid enamasti noored

Omski kub.).

buda tühjadest lõbutsemistest, mööda küla

lubasid aega wiitmast, ning rohkem koos
Eliitharidus- komitee Koolis laimab 95 Prots kooliealistest
olekutel käia. See on tarwilik, sest noorte
instelt Aialehti >a ainfinu faib 51 efj Oo raamatukogu, noorte ühing,
Kursuste juhataja peatas mõne täht ühingu liikmed on poliitiliselt nõrgad ja
kooperatiiw na wastastiku abiandmise komitee.
sama koha juures ja proowis, kui palju saawad sellest wähe aru.
Asundus on alles noor, kevadel saab 2 on tellimine tõusnud kuni 38 eks. Kui teadmisi omandasid kuulajad. Pääle selle
Ka oleks soowitaw, kui kooliõpetajanna
aastat asumisest, kuid asunikkude agaral weel juure arvata venekeelsed ajalehed ja tõi ta nähtavale, kui suur kasu on loo rohkem elavust üles näitaks ringi elu juh
osavõttel sai koolimaja siiski üles 1924 ajakirjad, siis käib 46 eks. ajalehti ja 5 eks. made söötmisel normi järele rammutoiduga.
timises. Pikker.
aasta sügisel ja novembrikuu algul hakkas ajakirju. Pääle selle on weel tellitud „Säde" Järeldused olid käega katsutavad. Raswa
Tants segab.
juba kool käima. Kooliga käsikäes töötab ja „ Orase" proovinumbrid.
% tõusis ühe lehma juures 2,5°/0—3,2°/0.
(Kontshi-Sawwa asund., Krimmis).
poliithariduse komitee. Komitee juures töö
Raamatukogule on ka alus pandud, mis Piima lisasid loomad 9 naelast 11 nae
Meie
noorematel on sisseharjunud kom
tavad näite- ja lauluring, esimeses on 37 on weel kaunis lage. Puudub täielikult lani, puhas lisakasu tõusis 55—60 kop. beks näitemängu
harjutuste õhtutel tantsu
päevas.
liiget, teises 17 liiget. Novembrikuust ilukirjandus ja teaduslik kirjandus, mille
õhtuid
korraldada.
Selkombel takistavad
Lõpuks kriipsutati kõikide poolt alla kur
selle ajani on toime pandud 8 pidu, millest järele on tung. Ilukirjandust telliti E. K.
nad
osa
selgeks
õppimist.
Hää oleks kui
süste tähtsus.
kaks on maksuta olnud. Esimene 9. jaa Ühisuselt.
noored seda enam ei kordaks, sest see wõ
Oleks
soowitaw,
et
kõik
asundused
kor
nuari mälestuspäeval ja teine 18. märtsil
Koolis on laste omavalitsus ja laste
tab juhatajal isu ära juhatamiseks.
Pariisi Kommuuna mälestuspäeval. kooperatiiw. Koolis on sega ja osalt komp raldaks karjakaswatuse kursusi. K. S.
Päältwaataja.
Näitering õpib näitemängusid eeltulevateks
leks õpewiis. Puudus on õperaamatutest.
Julgelt
edasi.
Ilma tantsuta.
pühadeks ja tähtpäevadeks.
Majanduslikult on kool päris vaene, ehi
Kingissepa kr., Lenin
Lauluring sai organiseeritud alles jaa tuse poolest on ka wilets. Rligi poolt pole (Wruuda asund.,
(Wruuda
asundus,
Kingissepa kreisis,
gradi kub.).
nuarikuu lõpul, nii et ta suurt tegevust kool abi saanud. Kool töötab kahe õpe
Leningradi kub.).
Ka meil on naiste "
weel väljendada pole saanud, kuid siiski on
Mõni aeg tagasi otsustasid meie noo
jõuga. Lapsi käib koolis 54, s. o. 95%
juba mõned laulud ära õpitud ja kahel kooliealistest lastest.
Wruuda naisterahwad ei taha kauem red mõned tantsud klubis ära jätta, kuid
korral ette kantud. Pääle selle on weel
waikida. Paar kuud tagasi otsustasime es nüüd on meil kui sm. Wasari nim. klubis,
Pääle selle töötab weel noorte ühing 9 maspäewiti koos käia, mida ka teeme.
alles noor ajalehe sõprade ring.
kes langes wõideldes kodanliste timukate
liikmega. Et kõik algajad, siis ei ole suu
Üldiselt on kultuuc-hariduslik töö sügisest
On
juhtumisi,
kui
mehed
ei
taha
aru
wastu, tants täiesti ära kaotatud.
1924 a. kuni fiiaajani märksa edenenud. detud weel suuremat ära teha.
saada, et naised on täieõiguslikud ühis
Puhkepäeval, 29. märts, oli esimene
Asunduses on 3 „Mopri" ja 3 „Õhu konna liikmed ja peawad ühiskondlikust
Paljud noored vaatavad aga weel liig kül
pidu ilma tantsuta. Näitemängu lõpul al
malt kõige töö pääle, vist harjumuse lottu, laewanduse ühisuse" liiget. Kooperatiivi tööst osa wõtma. Juhtub, et koosolekult gasid kollektiiwsed mängud. Paljud „tant
liikmeid on 52. Wastastiku abiandmise tulles peawad naised ööd läbi väljas kül suhimulised" noored „saboteerisid" ja ei
kuid suuremal osal on siiski huvi.
metama, sest mees ei tee ust lahti.
Ajalehte „Edast't" kuni 1924 a. nowemb komitee liikmeteks on kõik asunikud.
wõtnud mängudest osa, kuid leidus küllalt
A. T u u!.
rini ei käinud ühtegi eksemplaari. Nüüd
Ka arenenud seltsimehed ei taha meie noori, kes mängudest huvitatud olid ja
tööle küllalt kaasa aidata. Ei tea mis
selle tantsu pääle käega lõid.
mõttega keelas küla nõukogu esimees meie
Kogu õhtu wõib kordaläinuks pidada.
Hariduse osak EeSti büroo kooS
Leningrad.
koosolekul 22. weebr. Internatsionaali
„Krakowjak".
olek, 28. märtsil
laulmise.
Nahwapidufid korraldama kommis
Esimese päewakorra punkti all arutati
Naisseltsilised, meie tööd ei tohi takis
joni büroo laiendatud iStaug
asunduste uurimise kawa, mis büroo poolt tada sarnased wäljaastumised.
Leningradi teated.
peeti ära 2. aprillil Smolnõis. Koos wii kokkuseatud ja koosolekule kinnitamiseks ette
Elagu waba naisterahvas S. N. W.
Liidus! Truuta.
bisid seltsimehed. Nirk, G. Teiter, Kure, pandi. Üldistes põhijoontes jaguneb tea
Kahe wahetusega tööle
dete leht 6 jakku: 1) üldised teated, 2)
Kirik, Rips, Rammus ja Rähni.
Rohkem osawöttu
asunduse
majandus,
3)
ühistegevus,
4)
Neil
päevil
alati kahe vahetusega tööd
Päewakord wõeti järgmisena wastu:
poliit-hariduslik töö, 5) koolitöö ja 6) par (Wolodarski raioon, Luuga kr. Leningr.kub.) „Scheris'i" wabrikus. Sel kombel suureneb
1) Diagrammide walmistamine maa teiline tegewus.
15. märtsil korraldas Woltshinski EeSti vabriku saaduste hulk kahekordselt, 550
klubidele.
Koosolek kinnitas teatelehe, ühtlasi ot asunduse punase nurga näitering Wolo tüki asemel walmistase ühes kuus kuni
2) Rahwapidu aeg ning kestwus.
süstades teatuid küsimusi enam analüsee darski nimelises noukogumõisas külaskäigu 1.000 tükki villast riiet.
3) Rahwapidu eeskawa küsimus.
rida. Süstemaatiline uurimistöö otsustati piduõhtu. Pidu jättis hää mulje järele.
Waatamata väljatöötutakse kasvu pääle
Peab allakriipsutava vähest eestlaste
4) Üleskutse maa klubidele, asundustele
õpilaste pääle panna, kes koolide vahe osavõttu
tõuseb
tööliste arw kõigest 40 prots.
ja toetust. Otse imestama peab
ta nende organisatsioonidele.
aegadel maale sõidavad, kuna teatelehte kui näed, kui vähe siinsed eestlased on
Parem litograafia S- N- W LiiduS
5. Wastawate ettewalmistuse kommis ühtlasi ka ajalehes awaldada üleskutsega, kultuur-hariduslikust tööst huvitatud.
et
asunduste
organisatsioonid
seda
ka
omalt
Neil päevil algab tööd Leningradis üks
Kni juhtub aga mõni taewajunger ilmu
jonide moodustamine kohtadele.
ma, siis sõidetakse kauge maa tagant kokku.
suurematestlitograasiatest(kiwitrükikodadest),
6) Rahwapidu kulude katmise küsimus. poolt teeksid.
Noored, kas teie kardate käsi külga panna?
Edissoni uulitsal. Tööd leiavad kuni 600
Teise punkti all oli Wene keele küsimus
7) Jookswad asjad.
Arge vaadake, et teid vähe on. Ütelge oma
meie
töökoolides.
Küsimuse
all
oli,
missu
töölist.
See saab kõige suuremaks ja pare
Ülewal ettenähtuid päewakorra küsimusi
sõna weel täna, muidu läheme tagurpidi. mini töötavatest litograafiatest S. N. W.
gusest õpeaastast Wene keel õpeainena tar
Natamees.
läbiarutades jõudis kommisjoni istang witusele wõtta, mille järel koosolek otsu
Liidus.
järgmisele otsusele:
sele tuli, et seda meie koolides juba teisest
Kahe klaafiwabriku käima
1) Tuletada Haridusemaja kujutawa õpeaastast pääle algada wõib, põhjenda
Noorte elu.
panemine.
kunsti ja kirjanduse ringile meele ettewal des seda seega, et eestlastel, olles sega
Badajewi nim. Sablini tehas läheS Le
mistuse.tööga diagrammide walmistami mini ja piiratud Wene keelest, keel kui see
ningradi tarvitajate ühisuste liidu alt ko
Uuele elule, noored!
seks maa klubidele kohe algust teha.
sugune mitte wõõras ei ole, kuna juhusel,
halise tööstuse valitsuse alla. Tehases ka
(Punasest Pustoschist, Oudowa kreisis,
2) Rahwapidusid korraldada Struugis kui lapsed kirjaoskajatena kooli tulewad,
watsetakse valmistama hakata Böhmi
Leningradi
kub.).
7. ja 8., Kikeerinos 13. ja 14. juunil. seda koguni esimesest õpeaastast alata wõib.
klaasi. Samal ajal on otsustatud avada
Hiljuti oli siin naiste koosolek. Kõneles nus tehas Luuga kreisis, Torkowitshis
Oudowa küsimus jätta lahtiseks, sest et Wiimasel juhtumisel leiti siiski wastawa
esitaja
kreisist. Oli ilmunud kuulama
esimene pole kindlaks määranud aega, millal
hariduse osakonna ja koolinõukogu nõus
Laewade ehitus Leningradis.
noori
ja
wanu
ning meesterahwaid.
olekut
tarwilikuks.
.
kohasem rahwapidu läbi wiia.
Külmetusruumidega
laewade „ Aleksei
Sellega astusid meie naisterahwad
Kolmandama punkti all käsitati maikuul
31 Kikeerinos kasutada 13. juunil lau
Rõkowi"
ja
„Jaan
Rudsutaki"
nurgakiwi
sammu
edasi.
Noored
püüdke
edasi
ning
lupidu eelõhtut „Lõbusa talupoja" ette. kokkutulewa õpetajate konverentsi päeva olge kultuursemad.
panemine
on
ettenähtud
1.
maiks.
Põhja
korda
ja
ekskursiooni
küsimust.
Päewakorra
kandmiseks. Teiste kohtade eeSkawa asjus
laewaehituse tehase töölistele on see päew
Proletaarlane.
pöörata kõikide kohaliste klubide, punaste kohta leiti tarwilikuks seda pea täiesti
1. mai pidupäevaks. Ettevalmistustöö
nurkade ja teiste organisatsioonide poole, uue õpeprogrammi alusele seada, millega
Ei häwita keegi kommunistlikku
dega
on juba pääle algatud.
noortsugu.
et need saadaksid warakult eeskavad, mil ka ekskursioon ühendada. Praktilise osa
Autobussid Leningradis.
Wäljatöötamine jäeti E. T. U. rektori sm.
lega kawatsewad esineda rahwapidul, mitte
(Masnikowa asundus. Luuga kreisis,
Kommunaalmajanduse
osakond sai luba
Wallneri
hooleks.
hiljem kui 15. aprilliks keskkohta.
Leningradi kub.).
Wiimase
punkti
all
käsitati
uute
koolide
wäljamaalt
sisse
tuua
12
uuema sissesea
Rahwapidul mängude organiseerimiseks
Nii kui igal pool, nii ka meil on N. U.
moodustati kolmeliikmeline kommisjon, awamist ja osa praegustest koolidest mit ja kirjasaatjate waenlasi. Üheks aktiivse dega autobussi linnas ühenduse liikumise
muutmist. Et aga uute maks vastaseks on siin R. Kukkel, kes suurendamiseks. Autobussid kavatsetakse
kuhu (kuuluvad sm. Luukas, Karpa ja mekomplektiliseks
õpejõudude küsimus praegu weel selgimata,
osta Prantsusmaalt.
komnoorsoolasi tahab Masnikowast ära
Rähni.
Seni on otsustatud autobusside ühen
jäeti küsimus lahtiseks. —er.
häwitada.
Mängude eeskawa wäljatöötada kahe
.
dust
sisseseada Ohta ja Porohowoi wahel.
Kuid komnoorsugu ei karda kedagi, sest
nädala jooksul istangu ajast arwates.
Kõikidele maa klubidele, punastele ei ela meie ju kodanluse maal. Ei hävita
Üleskutse wäljatöötamine rahwapidude
nurkadele, koolidele jne z
keegi komnoortsugu, waid see häwitab neid
Tööliste elu.
ettewalmistamiseks jäeti sm. G. Teiteri
Rahwapidusid korraldaw kommisjon pöö
kogu ilmas. W. L. K. N. U.
hooleks.
rab kõikide kubermangus olewate klubide, liikmed jatkake kindlalt ja kartmatult tööd.
Edasi leiti tarwilikuks kohalistele klubi punaste nurkade, koolide jne. poole üles
Meestöölised. wötke eeskuju „ma
Julge.
hajääuud" naistöölistest!
juhatustele teha ettepanek moodustada kutsega, et nad kõige hiljem 25. aprilliks
Kinnise ukse taga.
rahwapidu ettewalmistuse kommisjonid kommisjonile teataks, mida üks ehk teine
Meie wabrikus (Sheljäbowi) töötab
asundus, Krimmis).
energilistest seltsimeestest. Pääle sarnaste
umbes 40 eestlast, kellest suurem osa mi
asutus omalt poolt rahwapidude eeska
moodustamise teatada wiibimata keskkor wasse Zwõib anda ja annab, näit. laulu
Kohaline noorte ühingu ring, mida orga newa suwel meie ümbrikusse tööle asusid.
raldawa kommisjonile Leningradi mitte (kas mees- wõi segakoor), muusikat, näite niseeris sm. Pool, töötab kaunis edukal. Elumärke hakkawad nad enestest aga alles
Organisaator ise sõitis ära ja jättis oma praegu awaldama. 20. märtsil oli meil
hiljem kui 15. aprilliks s. a.
mängu, sporti, üksikuid soolo etteasteid jne.
Läbiwaadates rahwapidu kulude katmise
Selle järele on kommisjonil wõimalik täie abikaasa siia noorte ringi juhtima, kellel esimest korda üldine eestlaste koosolek.
küsimust, kohustati Harmaja juhatajat sm. likku eeskawa kokku seada. Soowitaw aga palju puuduseid on. Koosolekute ajal Siiski ei tulnud kõik kokku, waid ainult
Kure, rahwapidu väljaminekute eelarwet oleks, et ülesandmise juures ka tegelaste on tema alati ukse juures ja ei lase pääle weidi üle poole.
Sm. Stein tegi ülewaadet rahwuswahe
kokku seadima, mida anda läbiwaataunseks
arw näidatud oleks. Sedasama palume liikmete kedagi sisse. Teised küla noore
lisest
seisukorrast. Lõpuks wõeti resolutsioon
mad
tahaks
ka
koosolekutest
osa
wõtta
ja
kommisjonile ja kinnitamiseks poliithan ka Pihkwa kubermangu teha.
ühes töötada, kuid see on wõimata. Soo wastu, kus solidaarsust awaldati rewolut
duslikku osakonda.
Teadaanded saata: JleHaurpaj, Kpaceaa witaw oleks, et sekretäär selle ära keelaks sioonilistele töölistele ja protesteeriti walge
Lõpuks leiti enam tihedamini walgus
33, 9cTaoMirpocßeT hm. tob. KBHrncceiia.
ju kõiki nooremaid endi koosolekule kutsuks.
terrori wastu kodanlusmaadel, eestkätt
tada ja kihutustööd teha rahwaprduks
R e d n a s.
Korraldawa komm. büroo.
Gatsamaa tööliste mahalaskmiste wastu.
, Edasi" kaudu.
naisterahwad.
28. märt. oli kursuste pidulik lõpu istang.
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Sm. Räbin tegi ülewaadet meie nõu
kogude riigi sisemise ülesehituse elust. Sel

les küsimuses oli koosolejate hulgas ela
wust märgata, eriti pääle sette, kui meie
kollektiiwi agitpropi organisaator sõna oli
Wõtnud. Seltsimees kutsus kõiki eestlasi
enam aktiiwsemalt ülesehituse tööst osa
Wõtma, milleks ennast kõige päält on tar
wis poliitiliselt täiendada. Selleks on meie
wabriku juures praegu lühendatud partei

soow wastuwaidlemata täitmist leiaks. Konf
likt ei ole fiin mitte sügamaks, põrutamaks
katastroofiks wälja arendatud, waid kõik on

lõbusasse pilkenaljasse põimitud, mis aga
sugugi ei takista sotsiaalseid wahckordafid
terawalt ja selgelt esile tuua.

Kõik tükis ettetulewad kujud on elust
wõetud ja terwe tegewus tõenäolistele elu
juhustele rajatud. Ühe sõnaga lõbus, meile
ideoloogiliselt wastuwõetaw naljamäng.

Spectator.

kool eestlastele, kust seni õige wähesed osa

wõtawad ja neistki mitmed õige loiult.
Edasi kutsub seltsimees kõiki ajalehti tellima
ning ajalehele kirjutama. Eesti proletariaat

on alati wõitlejate esimestes ridades ol
nud, egas ta nüüdki siinsetest seltsimeestest

maha ei jää, tähendas kõneleja lõpul.
Wõeti otsus wastu, et igaüks tööline
peab poliitikas wähemalt algteadmised
omandama, mida parteikoolist saada wõib.

Samuti tuleb igal ühel ka lehte tellida ja
lehele kirjutada.
Otsustati ka seinalehte kirjutama hakata,
milleks üldisesse seinalehte „eestlaste nurk"

organiseeritakse. Et ka Wene seltsimehed
eestlaste kirjutustest aru saaksid, waliti
seltsiline, kes kõik eestlaste kirjutused Wene
keelte tõlgib.

Waliti kaks seltsilist, kes „Edast" toime
tusega ning teiste kirjasaatjatega sidet peab

ning kõik wäärnähtused ajalehtede kätte
saamiseks kõrwaldaksid.

Eriti rõõmustaw nähtus oli see, et.koos
olek lõpuks õige elawaks muutus ja kõiki
koosolejaid asja arutamisele tõmbas. Ot
sustati sarnaseid koosolekuid wähemalt kord

kuus ära pidada, kus kõiki elulisi küsimusi
käsitatakse ja seletatakse.

Wäärnähtuseks oli see, et meesterah
wastest mitte ühtki koosolekule ei ilmunud.

Muidu loewad nad naistöölisi mahajää
nuteks, kuna seekord loob wastupidi olid
ning nüüd peawad nad „mahajäänutest"
eeskuju wõtma.

Algatus oli hää. Loodame, et see tule
wikus weel paremaks muutub. Kõige selle
algatajateks on kollektiiwi agitpropi orga
nisaator ja seltsimehed Räbin ja Stein.
Tööline M. F.
Teaater.
„Kassijaht"
Puhkepäewal, 5. aprillil, tuleb Haridus
maias esimest kord etendusele E. Rosenowi

4-waatusline komöödia „Kassijaht"
(Kilpla). E. Rosenow ei ole meile enam
wõõras kirjanik. Kahe aasta eest kanti siin
ette tema sotsiaalne draama Saksa söekae

wajate elust „Kust marjud ei kao", mis on
üks parematest tööliste draamadest Saksa
realistlikus kirjanduses.

Ka ~Kassijaht" on nalifilikus-naturalist
likus stiilis kirjutatud. See on tabaw ja
lõbus pilkenali Saksa külaelust enne ilma
sõja aegsel ajajärgul Tükk annab selge
pildi Saksa küla elust ja sotsiaalsetest wahe
kordadest. Wastamisi seatakse sääl kolm ela

nikkude kihti. Waesed, äärmuseni wälja
kurnatud puutöölised, jõukate, kuid puru
rumalate taluperemeeste kiht ja küla ül
ema kapitaaliga walitsew wabrikant ja üles

ostja, kes omas wäikekodanlikus kõrkuses
tahaks, et iga tema tühisem ja rumalam

Sm. w. Kingissepa nimeline
Sesii tööliste haridusmaja.
LaupLewal, 4. aprillil s. a.
Noorte pidv
Eeskawa: 1. Kone, sm. J. Must
2. Deklamatsioon, sport, muusika.

3. Näitemäng: „Ärimehed".
Lõpuks mängud. Puhkpillide koor!
50 prots. sissetulekust läheb laste
maja muusikakooli toetuseks.

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

„Kasstjaht"
(Kilpla)
E. Rosenowi naljamäng 4 waat.
Näitejuht K. Seljak.
Algus kell 8 oht. Lõpuks mängud.

Sport.

rasi ühines õpereis 6000 kaameli kara
waniga, mis liigub Airi linna poole läbi
wähetuntud kõrbe kohtade Fachi ja
Wilmu. Oli waja kuus päewa reisida,
kui wiimaks wälja jõuti wäikese oasi Fachi
juure, mis suures kõrbes umbes Inglis
maa suurune. Fachis on ligi 100 ela
nikku. See on algupärane kohake, kõik
tema majad on tehtud soolast.
Kunagi peeti siin meeleheitlikke wõitlusi
araablastega, kes neid soolarikkuseid oman

dada püüdsid. Kogu koht on piiratud
7 meetri kõrguste soola kihtidest walliga.
Iga maja sisemus kujutab enesest kindlust.

Spordi Pidu Pet. Wiiburipoole
Eesti tööliste klubis.
23. märtsil s. a. korraldas klubi spordi
ring hulga aja kohta pidu-õhtu. Mitme
kesine eeskawa oli pikk ja igawapoolne.

Tähtsamateks ja huwitawamateks punk
tideks eeskawas oli prof. Lustholmi ja
tema õpilase Swerdlowi ettekanded. Tur
nimisega rõngaste! wõib rahule jääda.
Raskeatleetikrs esinesid tõstmisel ja tõuka

misel paar klubi paremat sportlast, need
olid wististi ainukesed jõud, kes klubi
spordi ringist wõisid midagi rahuloldawat
pakkuda. Maadlemistega wõib ka enamWähem rahule jääda. Rahuloldawalt esi
nesid wabais harjutustes Eesti Pedtehni
kumi õppurid, kõigis wäljaastetes wõis
märgata, et instruktor kui ka õpilased
waewa olid näinud. Tähelpanelik waat
leja wõis aga naisrühma wäljaastumises
suurt puudust märgata, nimelt esimeses
reas olid paar õpilast, kes nii kui moodi
pärast liigutusi tegid. Ainuke, kes hästi
oma ülesannet täitis, oli sl. Wetto.
Suurem jagu esinejaid olid isikud wäl
jaspoolt klubi spordiringi. Tekkib küsi
mus, mis teeb klubi spordiring? Klubi
kalendris on spordiringi päewi nädalas
kolm ja kolm suurt ruumi on nende jaoks
tarwitada. Ring on lohakile, puudub or
ganisaatoril suude sääl korda luua.
Waatleja.

Kuid igal pool näeb silm soola, mustaks
muutunud ja määrdinud kui tsement.
Rohtu siin ei kaswa, leiba keegi ei söö,
sest koduloomi on sarnastes tingimustes
Wõimata pidada.

Kuipalju elanikke on maakeral ja
kuipalju wöiks neid siin asuda.
Läinud aasta septembrikuu lõpul oli
Jnsburgis (Tiroolis) Saksa arstide ja loo
dusteadlaste kongress, millest wõtsid üle
6 tuhande tegelase osa. Sellel kongressil
luges Berliini professor Peck aruande ülal
nimetatud aine üle. Wiimaste antiopogeo
graafiliste andmete järele on kogu maake
ral kuni 1.800 miljoni elanikku; kuna maa
keral wõiks elada ja toitu leida 8,000
9,000 miljoni inimest, s. o. wiis korda

mädanemist esile kutsuwad. Haigete kopsu
dega inimesed paranewad sääl kiiresti.

Kahjuks kestab sinna ligipääs ainult 3
kuud aastas. Oleks oige otstarbekohane
sinna ehitada kopsuhaigete sanatooriumid,

kuigi ainult kolmeks kuuks, siiski on see
aeg just kõige raskem aastaaeg haigetele.

Soolast liim.
Inglise maadeteadlane Bukeneni jõudis
õpereisilt Sahaara kõrbe, tagasi. Liikumise
abinõudeks on Sahaaras kaamelid, scepä-

Praeguse aja inimeste arwu kaswamist
arwesse wõttes wõime meie 300 aasta
pärast selle arwuni jõuda. Siis elaks kogu
inimsoost 29°/0 Aafrikas, 26% Aasias
ja Euroopas, 25% Lõuna-Ameerikus,
14%—Põhja-Ameerikas ja 6°/ o Aust
raalias. Tuleb elamisele kohaseks teha ja
tihedalt elanikkudega täita tropikamaad,
mis aga kerge töö ei ole. Suuremad rah
wahulgad tulewad palawatesse maaosa
desse paigutada ja raskuse keskpunkt lä
heks walgete käest wärwiliste tõugude
kätte. Sellega ühes oleks ka määratu suu
red kultuurlised ;a sotsiaalsed muudatused.

Kiri toimetusele.

kell 8 oht.

Naisringi järjekordne
Lstann.
Mitte hiljaks jäädaRingi juhataja.

simehi ilmuda: Tomingas, Torpan, Schnei
*>. S°wwu'. Soome, Te.^mAmLastemajasse wastuwötmine kaheks
kuuks seisma pandud.
Leningradi kub. har. osak. rahw. wäh. nöu
kogu Eesti büroo teatab, et kubermangu täi
desaatwa komitee seekohaje otsuse lärele las
temajadesse wastuwötmine kaheks kuuks seis

ma on pandud. Pääle selle wöetakse laSte

majadesse üldse 500 last wastu- Kuna Eesti

lastemaja praegu ülemäärani täis, sus et
ole uute laste wastuwötmist niipea lootaBüroo juhat- G. Teiter.
Haridusmaja traatri harjutuste
järjekord.
P u h k e p ü e w a l, 5. aprillil.

kella i/2l Häälepaneku kursus.
„ 1/al—V»2 Rütmika kursusEsmaspäewal, 6- aprillil.
kell 8 «PöhjaS" (lugemis proow).

Teisipäewal, 7. aprillil

kell 8 ..Mass-inimene".
Wast. instruktor-organisaator-

Oudowa kreisi punastele
nurkadele.
W. K. P. Oudowa kreisi komitee Eesti
sektsioon annab sellega teada, et allpool ni

metatud punaste nurkade juhatused on ko
hastatnd ringiliikmete üldkoosolekud kokku
kutsuma järgmiselt:

1) Remda wald Kudrowo 7. aprillil,
2) Remda wald Luuküla 8. aprillil,
3) Seredkino wald Saaritsa —9. aprillil,
4) Poina wald Karawai 10. aprillil,
5) Gwosdna wald Punane Pustosh
11. aprillil, kõik koosolekud kell 7
õhtul määrata.

6) Gwosdna wald Domkino 12. ap
rillil kell 12 päewal.
7) Usmino wald Sadorje 12. avril
lil kell 7 õhtul.
Ringide tegewust juhtima sõidab Ondowa
kreisi Eesti keskbaridusmajasi poliitprosweti

Soowitaw oleks, kui koosolekutest laiem
rahwahulk osa wõtaks.

Eesti sektsiooni sekretäär G. W i n k.

ruumi lubada.

„Klasstwõitluses" nr. 51, kirjatükis:
„Trotskismus ja leninismus pahandab keegi

seltsimees sm. Palwadre üle, miks tema
olla pahasti ütelnud, et Eesti liikumises
olla trotskism. Lõpuks hakkab ta sm. Pal
wadrele otsima kusagilt minewikust süüdis

tust waata aga waata, ise oled nii

Täna teaatrites:
Akadeem riiklik ooperi ja baleti teaater
„Aoaion".

«kadeemiliue riiklik draama teaater
1'

Akadeemik riiklik wäike ooperi ieaalei
„TaM, rae acaßoponoK noer"

samasugune, kuid hakkad teisi süüdistama.

MiMik suur draamateaater

See seltsimees ei püüa mitte faktidega
õigeks teha ja ära näidata, et Eestis mitte
polnud tegemist trotskismiga, waid läheb

„3arosop Ilsineparpunu"

Mahwamaja
«1881 rvA»

kolikambri, otsib säält mingisugused Rootsi

Teaater..Wskax

aegsed juhused wälja ja hakkab nendega

Toata Cofiepa."

Muuükalinc komöödia

sm. Paiwadre'd mustama. Seesugune wõte

on kodanlik. Ainult wähemlased püüawad

«KopoJiena hoeh»

Passaih

niisuguste mõtetega hoobelda.

«IKeHin,HHa b 40 üeT»

Tarwis on alati faktid ette tuua, sest
siis wöiwad ka teised otsust teha.

Aga praegusel suhtumisel jääb kõik
ainult sõnakõlksutamiseks. A. Kurw i ts

Hanpäewal, 4. apriULl f. a.
> H H Cr. Rut.
Kantakse H i| tossi
ette AAXI liig fe draama
y y v 3 traat.
Osalised:
Nuhkat. Nurk, Alt. H. Juhknm. Tõnisson, Hunt,
A Juhtum, jtAlgus punkt kell 8 õhtul. luhatUS.

Esmaspäewal, 6. aprillil s. a.

kommisjoni koosolek. Palutakse largmist selt

instruktor.

Austatud «Edasi" toimetus.
Palun järgmistele ridadele teie lehes

Pttr.-Wim Pole Eesti tööliste klubi.

Sm. W. Kingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.

Laupäewal, kell 4 päewal on «Edasi"
toimetuse ruumides „Siide" toimetuse
kolleegiumi istaug. .
Wast. tonnetam J. Rammu s.
Puhkepäewal, 5. aprillil s. a- kell 5 Päe
wal on Harmajas üldlinnaltse laulukoori

rohkem.

TtMs ja ttljmkk.
Maa ilma mikroobideta.
Miljonid inimesed surewad haigustesse,
mida tekitawad mikroorganismid, mis täi
dawad õhku. maad ja wett. Näis, nagu
ei leiduks ainustki kohta maakeral, kus ei
oleks bakteeriaid. Kuid nüüd on sarnane
maa ometi leitud see on Nowaja
Semlja. Siin wöite teie toore liha suwel
lahtiselt wälja panna, ja see ei lähe halMaks kaua aja jooksul, sest sääl ei ole bak
teeriaid, mis mädanemist sünnitaks. NoMaja Semljas ei lähe ka haawad mäda
nema, sest sääl ei ole mikroobisid, mis

Teadaanded.

Kes teab
sm Aleksander Priidiku poja
Reiscli elukohta ehk teab
temast midagi, palun teatada
järgmise adressi all:
Top. JleHHHrpafl, Kpacuaa yj. jj.
Xa 33, A. lle.ibÄ.

Tikopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu

Aleksander Kast.

Aastutaw toimetaja: K. Treufeidt.
Wsljaudajm Eesti kirjastuse NHNnS

Oudowas
Eesti Haridusmajas wötab
..Edasi" pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sä lsamas on müügil Poliitilist,
Põllumajanduslikku ja kooli kir
jandust ning igasuguseid ilu
kirjanduslikke raamatuid. On

AHMtkBWW

° nr. 2,25- Oktobri
prosp. nurgal, teles. 562-3" - Wastn»

wõte iga päew kella 9—IL h a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisadinöud.

Wis^-°!riM«s
Snguorgaanide igakülgne arstimina,

saadawal ka weel kalendrisid 1925

aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliõpe
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele noo
tisid paljnstada. saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarvis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. M a hka t s il e.

H^gg'
70 * f löife-, hamva-,

kurgu-, körAa-, nina- ja suguhaigused.

Tiftüs tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 8

kuni õh.k.9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Bttr »,W— 'lk |MMi—

KssLüsKi hüigeAaja
Kmrma tfuitiinf.
Trotski kreisis. Leningradi kub.
«võtab „Ed asi" pääle tellimisi
w-stu s«,. L„bret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk

TenorpadjEH EoMHBTepa, rocyaapcraeHHoo -3A., ep. 87. TyÖ.iET 14 8543

lcf. 180-52. Wastuwõtm. kõikides spets.
profeSso?-ite ja assistentide pooU tello
1S hamm. kuni kella 10 õyt. Alalised wom
did (naisteoaigused ja sünnitamine). Ras

'ÄN Itamurttl mt. St
SiSlis Kipptr r,Zt>"
Sapwõtatiis SÄflffc Ä*
hamd. kirstide fatfum. kodu.

