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§ahaliin anti 5. N. w. Liidule üle.
Tot i o st, 7. apr. Ajalehtedes avaldati teade, et 4. aprillil anti Põhja-Saha
liin S. N. W. Liidu esitajatele üle. Teadaandele on alla kirjutanud Jaapani vägede
juhataja ja S. N. W. Liidu esitus Aleksandrovski linnas.
Inglismaa paneb Soomemaa sõjariistu.
Hels i n g i st, 7. apr. Ühenduses rannakaitse ümberorganiseerimisega kutsus
riigikaitse ministeerium Inglise õhulaewandme eriteadlased Soomesse. Helsingi jõudis
juba Inglise ohvitser Feld, keda komandeeriti õhulaewanduse staabiülema juure.

sutas alla alatasa kõwcnewat organiseeritud

sioonid püüavad alal hoida odavat tööpaika
ja tööliste erakorraliselt rasket tööd.

Wiimane Amsterdaami Internatsionaali
presiidiumi otsus kõneleb wastu Inglise
ametühisuste teadaandele ametühisuste liiku

mise kohta. See otsus seab üles Wene
ametühisuslikule liikumisele wastuwõtmatad

tingimised. Sm. Tomski tähendab: „Enne
kui Wene ametühisused astuvad Amster
daamiga ühendusesse, on tarvis mõtteid
avaldada. Meie ei karda langeda Amster
daami mõju alla. Nõukogude esitajad on
imestatud selle üle, et Amsterdaami esitajad
nii väga kardavad Wene ametühisuste mõju

*«Xa langeda. Waba piiramata mõtete va
hetuS kaotaks igatahes meie hulgast kõik
arusaamatuse^."

Orjastatud Saksamaa.
Berliinist, 7. apr. Märtsikuus Saksa
«aa maksis kontributfiooni 170 miljoni
«arka. Nõnda nimetatud Dawefi plaan,
mis vastu võeti Londonis, astus jõusse
juba 7 kuud tagasi. Selle aja jooksu! on
Saksamaa suutnud maksta kõigest 580 mil

soni kuldmarka. Lovi osa sellest rahast
sai Prantsusmaa 235 miljoni, siis Ing
lismaa 128 miljoni.
Uus sõjaline liit S.R.W. Liidu
wastn.
Wiinist, 7. aprillil. Rumeenia ko
danlus püüab näidata, et Balti riikide kind
ualstaapide konverents RiiaS ei vaadanud
sugugi küsimust, kuidas mõnele riigile kal
lale tungida. Ei Rumeenia, ei Poola, ei
ka Balti riigid ei taha sõdida. Konwcrent
fil arutati ainult abinõusid, kuidas kaitseda
Moskva imperialismi wastu.
Weel 5000 Berliini metalli
töölist uulitsale heidetud.
Berliinist, 7. apr. LaStakse lahti
tatalseppi metallitehastest. Põhjuseks too
dakje ette katalseppade soovi streiki mitte
enne lõpetada, kui tööpaika suurendatakse ja

tööpäeva lühendatakse. Seni on lahti las
tafe 5000 töölist. Kompartei kutsub üles
240.000 metallitöölist valmis olla streigiks.
Padrunist ei hoita.
Berliinist, 7. apr. Hollandis mit
mes rajoonis kasvab põllutööliste streik iga

päevaga. Linnade töölised kuulutavad nii
sama streikisid välja, et toetada streikijaid
töölisi maal.
Walitsus saatis streikiwatesse.rajoonidesse

suured sõjaväeosad ühes kuulipritstdega.
Igasugused tööliste koosolekud on keelatud.

Wana revolutsionääri surma
mine.
Kii e w i st, 6. apr. Kiievi lähedal
Budajewski metsas surmati kuritahtliste
isikute poolt vana poliitiline tööline. Läti
ülestõusmisest osavõtja 1905 a., kes vii
bis 12 aastat sunnitööl sm. Bersin-Lazil.
Tapetu oli 1913 a. partei liige ja vöt
tis aktiivselt osa klassisõjast. Wiimasel
ajal töötas ta majanduslikul väerinnal.
Ülevenemaaline rahwalugemine
Ülevenemaalise kesktäidesaatwa komitee

presiidium otsustas täiendada eelseisvat
Ülevenemaalise nõukogude kongressi päe
«akorda ühe punktiga, statistika keskvalit
suse informatsiooniline aruanne rahwama
janduse bilansi üle 1923—24 aastal ja
rahwalugemine 1926 a.

8. aastakäik
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Nõukogude ameWsuzt,

kapitaali võimsuse kasvu. Kõik praegusel
korral võistlevad kapitalistlikud organisat
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saatkond Lovvß»iÄ^
Sm Tomski teadaanne JngliseNõU'
kogude ametühisnSte konwerentstl.
Londonist, 7. apr. Jnglise-NLukogude
«metühisuste konverentsil Londonis astnö
üles Nõukogude ametühisuste nimel sm.
Tomski. Ta avaldas palavat soovi luua
ühendust Wenemaa proletariaadi ja kogu
ilma töörahwa vahel. Sm. Tomski kriip

Linnades 1 knn 1 rbl.

esimesel lhk. 3 r. kul.

ÄL.P.keskk.ja Pöhja-Lääne büroo EeSti sekts. häälekandja.
Jenearpaa, <t>oHTanK3 27. Avatud kella 10—7.

RSndmine meilt LrawSetlld
kaubalaevade pääle.
Pariisist, 7. apr. Marsellaise kau
banduskohtus oli arutusel nõukogude va
litsuse nõudmine kaubalaevade omandus
õiguse asjus, mida endise Wene laevanduse

ja kaubanduse ühisuse agendid viisid wäl
jamaale. Henri õesse, kes pidi nõukogude
valitsuse nimel esinema, ei saanud järskuse

haiguse pärast kohtusse ilmuda, ja tema

Inglise - Nõukogude ametnhisnste waheline

aset täitis sekretäär Bizose.

nõupidamine.
Londonist, 7. apr. Pääle tänase ülevenemaalise ametühisuste nõukogu ja
Inglismaa ametühisuste esitajate vahelise nõupidamise lõppemise teatati ametlikult, et
Inglise saatkond avaldas oma seisukoha rahvusvahelise ametühisusliku liikumise orga
niseerimise asjus. Teadaanne vaadati Nõukogude saatkonna poolt läbi, mille pääle
viimane andis oma vastuse. Mõlemate teadaannete läbivaatamine sünnib homme.
Edasi kõneldakse teadaandes, et konverentsi töös on suuri edasamme tehtud.

panna kestvale müümisele.

Konverentsi aruande ja otsuste kokkuseadmiseks määrati kommisjon mõlemate saatkon

dade sekretääridest. Aruanne avaldatakse hiljem.
Päästavad franki.
Pariisist, 7. aprillil. Ministrite nõu
kogu kiitis hääks de-Monzie eelõu raha
asjanduse tervendamise alal, mis pan
nakse täna õhtu parlamendile ette. Esimene

eelnõu osa piirab raha ümberwoolu 45 mil
jardi frangiga ja kohustab Prantsuse panka

andma riigile laenu kuni 23 miljardi
frangi suuruses.

Selle eelnõu järele peab iga sissetuleku
maksu maksja ostma „wabatahtlikult" ob
ligatsiooue ühe kümnendiku oma waran
duse väärtuses. Kes seda vabatahtlikult
ei tee, sellest võetakse erakorraline maks
ta varanduse l!u> osa suuruses.

Selle seaduse eelnõu ainuke otstarbe on

päästa lagunevat rahandust.
Frangi järele langeb ka Inglise
naelsterling.
Londonist, 7. aprillil. Ajakirjandus
peatab Prantsusmaa rahanduse kitsikuse
juures ja arvab, et temast välja pääseda
on õige raske. „Morning Post" kirjutab,
et langev frank kisub oma järele ka Jug
lise naelsterlingi. Seepärast ei tohi Jng
lismaa kõvasti Prantsusmaale pääle käia
võlgade tasumise asjus.

Sm. Sadonl sõjakohtu ees.

matuses, miks Sadouli sarnaselt tagakiusa
takse. Ta ütles: „ Sadoul näitas üles suuri

Prokurööri kõne.
Orle a n i st, 7. aprillil. Sadouli
kohtuprotsessi arutamise seitsmendal päe
wal astusid üles prokuröör ja kaitsja
Berton.
Prokuröör algas pääle, iseloomustades
Sadouli endist sõjaväe teenistust ja vaim
lisi omadusi. Kiidulaused muudavad ta

teenuseid liitlastele".

kõne mõnes kohas süüdistaja kõnest kaitsja

Prantsuse kokkuleplaste üks juhtidest
Albert Thomas, kes sõja ajal warustus
ministriks oli, räägib, et Sadoul püüdis
alal hoida ühendust Prantsusmaa ja We
nemaa vahel. Prantsuse valitsus ei mõist
nud seda, mis sündis Wenemaal. Ta
avaldab imestust selle kohta, et valitsus
ei kõnelenud temale midagi sellest, et Sa
douli tagaaetakse, kuigi Albert Thomas

kõneks. Samane mulje jääb järele ka siis,
kui süüdistaja püüab ära näidata Sadouli
süütegu: niivõrd nõrgad olid süüdistuse

Sadonl vääStts Prantsusmaa au
O r l e a n i st, 7. apr. Suurt mõju jä
tavad järele tuntud poliitiliste tegelaste
tuunistused. Nii endine Belgia saadik We
nemaal Jules Destres vaatamata oma
vaenulikkuse pääle enamlusega, on arusaa

temaga isiklikult kirjavahetuses oli.

Prantsuse kompartei juht Cachin näitab
ära kogu seda kuritegevust, mis oli selle
aegsetel Prantsuse ja Inglise valitsustel,
kes püüdsid kägistada Wene revolutsiooni
ning Wenemaad ennast tükkideks jagada,
et haarata endile tema looduslikke waran
duši. Sadoul ja need Prantsuse soldatid,
kes wäljaastusid interventsiooni wastu,
täitsid endi kohust ja päästsid Prantsus

andmed.

Prokuröör nõuab Sadouli karistada
sõja kaelakohtu kodeksi 236 päätüki puhul,

milles ettenähakse vangistus 5 aastast
kuni 20 aastani.
Sm. Bertoni kaitsekõne.
Algades kaitsekõnet, palub Berton ko
hust küsimuse otsekoheselt üles seada: kui

Sadoul on süüdlane, siis mõistku kohus
armuheitmatult, kui ei vabastagu.
Berton toob ette paljude parlamendi tege
laste arvamised kes kunagi pole kahel
nud Sadouli süütause juures. Sadoul ei
võinud olla väejooksikuks, sest ta oli
kommunist ja partei ei luba isiklikku väest

maa au.

ärajooksmist.

Sm. Rakowski tunnistused.
Sm. Rakowski juhib tähelpanu selle
märgukirja pääle, mida ta adresseeris

Liitlaste poliitika oli meeletn.
Lähemalt puudutades Sadouli osa We
nemaal, teeb Berton kindlaks, et tema
esitus oli poliitiline, ning Sadoul oli
wõrdlematuks Wenemaa sündmuste infor
maatoriks. Edasi piitsutab Berton tera
walt liitriikide valitsuse poliitikat rewo
lutsioonilise Wenemaa wastu, nimetades

Prantsusmaale Ukraina rahwakommissaride

nõukogu nimel. Ta toob ette need sünd
mused, mille keerus Ukraina tol korral
oli. Ta kõneleb Ukraina Punase sõjamäe
võitlusest Saksamaa imperialismi wastu,
kokkuleppest Rumeeniaga sõja jätkamise
kohta Saksamaaga, Saksa sõjaväe lagune
misest Ukrainas revolutsioonilise propa
ganda läbi läbirääkimiste ajal, mida peeti
hetman Skoropadskiga Kiievis, niisama
kõneleb päevakäsust, mida andis rahva
kommissaride nõukogu ja millega taheti
Mustamere laevastikku põhja lasta, et ta
mitte Saksamaa kätte ei langeks. Lõpu
kokkuvõttes kiidab Rakowski Sadouli, tn
letades meele, et viimane alati kandis
hoolt prantslaste Pärast Nõukogude või
mude ees.

seda poliitikat „meeletuks".

Sadonl peab õigeks mõistetama.
Edasi teatab Berton, süüdistus wäest
jooksmises ei kannata arvustust, Sadoul
peab õigeks mõistetama, sest süüdistades
Sadouli, tungime kallale rewolutsioonili
sele Wenemaale, keda Pariis ja London
tunnistawad. Praeguses segases rahvus
vahelises olukorras võimaldab ainult see
revolutsioon rahu rahvastele. Publi
kumi tormilistel kiiduawaldustel lõpetas
Berton oma kaitsekõne.

Bizose nõudis kahe ajutise administraa
tori määramist, ühe prantslase ja ühe we
nelase, kes laevastiku üle, mis juba 38
päält 17 pääle on vähenenud, et tõket
Kohtu poolt määratu isikud peavad lae
vastiku üle valitsema seni, kuni S. N. W.
Liidu ja Prantsuse walitsus kokkulepete
jõuavad Wene varanduse küsimuses, mis
asub Prantsusmaal.
Roue Marten astus üles end. Wene
laevanduse ja kaubanduse ühisuse laevade
mõnede meeskondade nimel, kes praegusel

ajal saavad õige korratult palka ja nõud
fid oma nõudmiste rahuldamist.
Imperialismi wastn.
Pekingist, 6. aprillil. Hu-Weiski
provintsis areneb aktiivne liikumine
imperialismi ja kristlaste vastu. Üli
õpilased boikoteerivad väljamaa akadee
miat, üliõpilaste koosolekud ja miitingud
aeti politsei poolt laiali.
40-aastaks türmi kommunistliku
propaganda eest.
Nev- - rg i st, 6. aprillil Hono
lulust (Havai saared) saadud teadete
järele mõistis sõjakohus soldati Krowche
40 aastaks türmi kommunistliku propa
ganda tegemise pärast soldatite keskel.
Kuulujuttude järele on süüdistused tõs
tetud ka mitme teise soldati wastu.
Hiinamaa annab meile sõja-weo
laewanduse tagasi.
Pekingist, 6. aprillil. Sõja-weolae
wad „Moigugai", mis hiljuti Wene või
mudele üle anti, sõitis eila Schanghaist
välja Wladiwostokki. Weolaewade tekil
on 74 kasakat ja endine ataman Anifi
mow, (kõik endised walgekaardlased, kes
nüüd tagasi tulevad S. N. W. Liitu).
Baginski ja Wetshorkewitshi
tapmise järel.
Wars s a w i st, 7. apr. Baginski ja
Wetshorkewitshi tapmise asja uurib Wilna
apellatsiooni kohtu uurija Sangailo. Ko
hus on määratud juunikuuks. Muraschkot
kaitsema hakkavad advokaadid Nedselski
ja Schurlei. Endiste teadete vastu kirju
tavad lehed, et Muraschko on tagasihoid
matu, äge ja liig tundeline inimene.
Walimiste tagajärjed Belgias.
Pariisist, 7. apr. Belgia saadikute
kogus on 187 saadikut. Nendest on: 78
katoliiklast, 77 sotsialisti, 24 vabameelset,
5 Flaami rahvuslast, 2 kommunisti ja I
erapooletu.

Sotsiaal-streigimnrdjad ajasid
nurja Tshehi tööliste streigi.
Praagast, .7. apr. Moraawia-Kar
wini raiooni mäetööliste konwerents otsus
tas ühelhääl l lugeda streiki lõpetatuks.
Waetuwõetud resolutsioonis kõneldakse:
„Mitte üksi Moraawia-Karwini raiooni töö
liste, waid kogu Tshehi töörahwa ees kriip
sutame alla, et sotsiaaldemokraadid andsid

ära töclisteklassi huwid, mä metalli- ja
keemiatööliste kangelasliku võitluse huwid
Moraawia-Karwini rmoonis. Kogu töö
rahwa ees süüdistame sotsiaaldemokraate kui
ftreigtmurdjate organiseerijaid.
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2. mail algab Leningradis „Edasi"
Põhja-Lääne oblasti maa- ja linnakirja

Päewakorra teiseks punktiks on „ töölis
ja talupoegade kirjasaatjate liikumine ja

saatjate nõupidamine.

selle organiseerimise wormid".

Talupoegade ja tööliste kirjasaatjate
liikumine on alles noor. Ainult paar aas
tat on sellest, kui „Edasi" maa kirjasaat
jäid organiseerima, ajalehe ümber koon

Tõmmates laiemaid hulkasid „Edasi"
ümber, ei taha meie luua mingisugust eriUst Eesti kirjasaatjate organisatsiooni. See
oleks üldisest töölis-talupoegade kirjasaat
jäte Väest eraldamine, jõudude killusta
mine. Töörahwa ülesanne on sellele just
waStand oma jõudude wõimalik koon
duS. Samuti tuleb meil ka siin teha. Eesti
töölis-talupoja kirjasaatja töötab ainult
keelelistel põhjustel Eesti ajakirjanduses,
kuid see ei tähenda weel, et temal mingi
sugused teised ülesanded oleksid, mis kui
dagi lahku läheksid S. N. W. Liidu töö

dama, neid süstemaatlikult juhtima, nende
kaudu meie asunduste elu laiemas ulatuses

walgustama hakkas. Maakirjasaatjate lii
lumist Võime meie õieti stüühiliseks liiku
miseks nimetada, kus talupoegade laiem
hulk oma elujärje parandamist, wäärnäh
tuste kõrwaldamist ja muude eluküsimuste

lahendamist ajalehe kaudu algaS. Paari
aastaga on meil korda läinud ikka uusi ja
uusi sulega wõitlejaid talupoegade laie
mate hulkade hulgast ajalehe ümber koon
dada. Endise mõne üksiku ajakirjanduse
wahipostil seiswa talupoja-kirjasaatja ase
mel on meil juba talupoja-kirjasaatjate
sõjawägi, kelle üksikud liikmed, salgad
mööda kõiki Eesti asundusi S. N. W.
Liidus laiali paisatud on. Oma kirjasaat
jäte kaudu on „Edasi" tunginud kõige
mahajäänumatesse metsanurkadesse, sn liik

wele panuud, uut elu ehitama kutsunud
kõige laiemad kihid.

Kui meie maa liikmele oleme pannud,
kui meil esitaja on igaS asunduses, siis ei
wõi meie seda linna kohta ütelda. Lenin
gradis, kus kõige rohkem EeSti töölisi, on
töölis-kirjasaatjate liikumine alleS lapse
kingades. Ainult wiimasel ajal oleme meie
selle sööti jäänud tööpõllu pääle tähele
panu hakanud pöörama, oleme püüdnud
ka Eesti töölisi eestikeelse ajakirjanduse
ümber koondada, silmis pidades, et nende
aktiiwset osawõttu weenekeelseS ajakirja»duses keelelised põhjused talistawad. Wara

on sellel alal weel meie edusaawutustest
kõnelda, oleme astunud ainult esimesed
sammud, liikumisele ainult põhja pannud.
Üldse on maa- ja linna kirjasaatjate
liikumine weel algastmel, sellele on alles
põhi pandud. Nüüd tarwiS tööd laiendada,
jüwendada, sellesse liikumisesse tõmmata

ikka uusi ja uusi jõudusid talurahwa ja
tööliste laiematest kihtidest. Uleoblastiline

maa- ja linnakirjasaatjate nõupidamine
peabki siin ülewaate tegema tehtud tööst,
et seniste kogemuste pääl ära märkida
neid ülesandeid, mida meilt nSuab üldise
töö lõpulewiimine.

Selles mõttes on kokkuseatud ka üldobKastilise maa- ja linnakirjasaatjate nõu
pidamist päewakord.

Päewakorra esimeseks punktiks on S.
N. W. Liidu seesmine ja wäline olukord,
mis ära määrab nõupidamise üldise sihi
tust, üldised ülesanded. On ju maa- ja
linnakirjasaatjate ülesanded tihedalt seo
tud S. N. W. Liidu üldiste ülesannetega.
Nende ülesannete najale rajab nõupida
mine ka oma töö.

lis>talupoegade kirjasaatjate üldistest üles

annetest. Et ta ennast mitte eraldatuna,
üksikuna ei tunneks, selleks peab ta kõige
kindlamas sidemes olema wastawate Wene

seltsimeeste organisatsioonidega. Ulaltä
hendatud päewakorra punkt peabki meie
kirjasaatjatele wastawad näpunäited ja
juhtnöörid andma.

Kolmandamaks punktiks on „Edasi"
toimetuse aruanne ja töölis-talupoja kirja
saatjate järjekordsed ülesanded".

Töölis - talupoja kirjasaatjad peawad
teadma, kuidas töötab „Edasi" toimetus,
mis ta on teinud laiemate hulkade lehe
ümber koondamise, tiraashi tõstmise jne.
jne. alal. Samuti tuleb toimetusel ära
märkida ka need lähemad ülesanded, mis
kirjasaatjatel lähemal ajal teostada
tuleks. Meie ei taha (ja ei saagi) kirja
saatjale „ülesandeid" igapäewaseks tööks
anda. Kirjasaatja on ühiskonna tegelane
ja ta ülesanded olenewad ühiskondliku elu
arenemisest. Siiski wõiksime meie kirja
saatjatele üldiseid näpunäiteid anda,
mille pääle neil lähemal ajal erilist
tähelpanu pöörata tuleks.

Järgmiseks punktiks on „talupoja kirja
saatja ja põllumajanduse jaluleseadmine".
Sellel punktil on eriline tähtsus praegusel
silmapilgul, kus nõukoguwõim jõudupin
gutawalt põllumajanduse tõstmise ja pa
rändamise alal töötab. S. N. W. Liidu,
kui põllumajandusliku riigi, hää käekäik
oleneb õige suurel määral talupoja majan
duse seisukorrast. Sellel alal lasuwad
talupoja kirjasaatja õlgadel õige suured ja
wastutawad ülesanded. Nende teostami- seks peab nõupidamine talle wastawad
näpunäited andma.

Mitte wähem tähtsus ei ole ka päewa
korra punktil kirjasaatja ja po
liithariduslik töö maal", sest talupoegade

Selle punktiga on ligidalt seotud ka
järgmine „rahwuswähemuste ajaleh
tede ja kirjanduse laiali laotamine maal".
Kirjandust peetakse üldse kultuursust mõõ
pupuuks ja see on ka ümberlükkamata tõe
olu. Asundus, kus kirjandust wääriliselt
hinnatakse, kus igas talus ajaleht käib
elab palju jõukamalt, sääl on majapida
mine paremal järjel, kui naabruses olewaS
asunduses, kus kirjanduse pääle wähe rõhku

pannakse, kus ajalehti ei loeta, kus selle
astmel samogonni tarwitamine õitseb. Idas

talus käigu ajaleht, igas talus olgu oma
Väikene raamatukogu, see on eesmärk kuhu
püüame. Selle ülesande teostamine nõuab

tööd kuid, kas talupoja kirjasaatja siis
tööd kardab!

Õige tähtis eriti maakirjasaatjale on
ka päewakorra punktil kirjasaatja
õiguslik kaitse". Kulakline, igasugune
must ollus kardab päewawalgust, kardab,
et ajakirjandus nende tegusid paljastab
ning seepärast on sarnane ollus kõige wi
hasem waenlane talupoja kirjasaatjale.
Tihti ei julge kirjasaatja kättemaksu kartu
sel niisuguste olluste mustadest ja seaduse

«astastest tegudest wiimaste kättemaksu
ähwardusel kirjutada. Talupoja kirjasaatja
peab aga teadma, et nöukoguwõim sarna
seid „ähwardajaid" ei silita, peab teadma
ja tundma neid seadusi ja määrusi, miS
nõukoguwõim talupoja kirjasaatja kaitseks
Wälja annud.
Lõpuks kasutatakse nõupidamisele tulnuid

saadikuid ära ka neile praktiliste juhtnöö
ride andmiseks, ~kuidaS ja millest ajalehele

kirjutada". Täiesti loomulik, et siin ei
mõtle keegi kirjutamiseks walmis rohutähte

anda. Siin antakse pääasjalikult näpu
näiteid, kuidas sõnumit tuleks kokku seada,

mille pääle tähelepanu pöörata, kuidas
kirjutada, et sõnum Võimalikult lühem,
selgem ja huwitawam oleks.

Sarnane oleks üldjoontes see töö, mis
nõupidamisel ees seisab.
Juba sellest pääliskaubsest waatlemisest

näeb iga kirjasaatja, et nõupidamine puu
dutab temale lähedaid küsimusi, mille la
hendamist ta juba ammugi oodanud. Sa
muti wõimaldab nõupidamine ka kindlama
sideme loomist toimetuse ja kirjasaatjate
wahel ühelt poolt ning kirjasaatjate eneste
wahel teiselt poolt.

Aega nõupidamiseni jääb wähe. Tarwis
energilist ettewalmistust. Tarwis, et nõu
pidamisest wõimaliselt laiemad kirjasaatjate

hulgad osa wõtaksid. Suur töö ootab ees.
K. r.

maal.

Ameerika ksseistiö.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
X.
Kohus.
Krasnow ärkas õieti weidras ja mittesoodsas
seisukorras. Tema keha oli surutud kitsasse,
pimedasse ruumi kahe wõõra palawa keha wa
hele. Nägu mööda woolas midagi märga ja
soolamaigulist. Käed walutasid peenikeste, tu
gewate keerdnööride sidemetest. Tema ise ja
kogu tema ümbrus rappus kergesti ja hüples
wahetewahel.
Järsku, lõppesid tõuked ja raputused. Uks
külje seintest awanes ja hele elektriwalgus tunQis sisse. Mitu paari käsa haarasid järsku
wangi järele. Teda kisti automobiilist wälja ja
tassiti, toorelt raputades pööringutel.
Tema werre walgunud silmi eest wilksasid
mööda alguses rasked, wasega löödud ukse
piidad, siis lõpmatud walged laed, nahaga löö
dud seinad ja wanamoeline, nikerdustega möö
bel. Siis lasksid tecfa hoidwad käed lahti ja ta
kukkus walusalt põrgates kiwi parketist põ
randale.
. lamas kesk kõrget, heledat tuba. Uhe
seina ääres seisis pikk laud, kaetud musta ka
lewiga. Wastu seina ääres oli mitu poolringis
ridu toole. Igal toolil istus liikumata kuju pikas
kuni kandadeni ulatawas walges rüüs ja tera
vakujulises walges pääkailes, mis oli tõmmatud
näo ette kuni lõuani alla. Walge pääkoti sisse

ratiiwsetele ühendustele.

Poola salakuulajad Ukraiua,
Kiiewi k. riigi poliitiline Valitsus arretee
riS 1924 a. märtsikuul Poola esituse kaas
töölise Wenglinski, kes pikemat aega sala
kuulamist toimetas Poolamaa kasuks.
Kohe pääle WenglinSki arreteerimise
saatis Poola kindralkonsulaadi ülem Äar
kowiS Swirski järgmise kirja: Teatan
' teile, et mulle on teada fakt, et 19. märt
fil KiiewiS arreteeriti Poola alam MihaU
Wenglinski, kes alamaks astus 27. weebr.
1924 aastal. Põhjuseid ma ei tea, kuid
tihti on ette tulnud juhtumisi, kus arre
teeritakse inimesi, kel kaS ametlikkude aS
jade, ehk lihtsalt seltsimehelikkude tingi
muSte tõttu on olnud mingisugust läbi
käimist Poola esitajatega. Arwan, et ka
käesolew asi wõib lugeda sarnaste arusaa
matuste hulka. Seepärast teatan, et kod.
Mihail Wenglinski on Poola wabariigi
alam ning see fakt on igatahes teada
Kiiewi Võimudele. See tingimine Võib
kaasa aidata Wenglinski asja selgitamiseks
ja Vabastamiseks.
Muu seas aga Wenglinskit süüdistatakse
nii oma ülesastumiste kui ka tunnista
jäte üteluste ja dokumentide järele sala
kuulamises ja kontrrewolutsiooniliseS tege-

VuseS. Ta töötaS sama Swirski ja Poola
kindralstaabi 2. osakonna esitaja PawlowSkt

näpunäidete järele. Wenglinski lõpuks mõis
teti surma, kuid pärast Vahetati ümber.
Ümberasujad ei pea oma waran»
duft maha müüma.
PSllutöö kommiSsariaat kirjutas kõigile
maa osakondadele ette, wötta kohtadel
abinõud tarwitusele. et mitte lasta ümber
asujatel oma warandust maha müüa enne
kui nemad on saanud ja ettenäitawad küla
nõukogude tunnistused, et nendele on waS
tawad ümberasumise maaalad wälja eral
datud. Need abinõud on tarwitusele wõe
tud selleks, et ümberasujaid ärahoida sekel

dnste eest, kuS ümberasujad tihti asuwad
ümberasumisele, kuid maa alade puuduse
tõttu on sunnitud oma wana elukohta ta
gafi pöörama, kus aga nende majapida
mine waranduse mahamüümise tagajärjel
on kokkuwarisenud.

Nõukogude maalt.

üheks majandusliku arenematust põhjuseks

on nende madal kultuuraline tasapind.
Seepärast paneme meie kultuuralise töö
pääle erilist tähelpanu ning lähemaks abi
liseks peab meil siin olema talupoja kirja
saatja, kui tähtsam seltskondlik jõud

keS e: tarwita palgatud tööjõudu, kusjuu
reS erilised sisseseaded ja mehaaniliste
jõumasinate tarwitamine ei Või olla maks»
paälepanemise põhjuseks. Need kergendx
dused on makswad ka käsitööstuse koope
ratiiwide ühisuste ja artellide kohta, mis
asuwad linna ümbruses ja kuuluwad üleVabariikliku ehk oblasti tähtsusega koope

Käsitööliste wabaStamine
maksudest.
Riikliku planeerimise kommiSjoni pre
siidium otsustas Vabastada tööstuse «ak
sude alt kõiki käsitöölisi, keS elawad ja
töötawad küla ja linna ümbruskonnas,

GttewalmiStused külwikS
Põllutöö kommissariaati sissetulnud and
med annawad kewadise külwi hoogtöö ette

walmistuste kohta järgmise pildi:
Ulja n o w i kubermangus sünnib kiil
wiseemete laialiwedamine hoogsalt. Ko
halik obserwatoorium kuulutab pikaldast
kewadet.

lõigatud kitsaste aukude kaudu waatasid küm mõned sekundid ja pööras laua otsas istuwa
ned kiirgawad silmad, mis olid juhitud põran inimese poole, kellel ees laual paksud raama
dal lamaja pääle. Laua taga sügawates tugi tud.
«Sekretäär! Määrast karistust näeb ette
toolides istusid 12 isikut, samuti riiestud nagu
teisedki. Uhe ees neist, äärmisel pahemal pool, Klani Suur Seadus?»
oli mitu raamatut mustas ja walges nahk köi
Küsitaw pikk kohmetu mees, sirutas end
tes ning suur tindipott ühes sulepääga.
püsti ja rääkis kiunuwal, õredal häälel:
«Wend-esimees! See inimene pani wastu ja
«Kus ma olen?» Krasnow püüdis püsti
tõusta, kuid köidikud lõikasid walusasti ihusse külwas paha. Klani Suure Kodeksi teise köite
ja ta langes hoigades tagasi.
23 paragrafi järele wäärib tema surma põleta
Mõni aeg waikisid kõik. Esimesena rääkis mise läbi».
Sekretäär istus. Ridades kuuldus waikne
keskmine laua taga istu j aist. Tema rääkis weidi
kärisewal häälel, terawalt toonitades igat sõna:
sosin ja kerge liikumine. Uuesti rääkis esi
«Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Seaduse ja mees:
Õigluse nimel kuulutan mina suure saladusliku
«Wend-sekretäär .teatas meile, mida ütleb
Klu-Klux-Klani looshe kohtuliku istangu awa õiglus! Wennad! Wäärib süüdistataw sarnast
tuks Wennad, wanduge ewangeeliumi ja laetud karistust ?-»
püssi nimel olla kindlad ja erapooletud».
Kõik kujud noogutasid kaks korda pääd
Kõik koosolijaid tõusid püsti, kolm korda nõusoleku ja hääkskiitmise täheks.
tõstes ja langetades pahemat kätt.
Esimees pööras Krasnowi poole:
«Wennad! Täna mõistame kohut ja karis
«Süüdistataw. Otsus on teie üle mõistetud.
tame ühte meie isamaa, wabade riikide suure See wiiakse täide kaheteistkümne tunni jook
föderatsiooni waenlast, jumalakartmatui enam
sul. Mida tahate ütelda omas wiimases sõ
last, kes kihutas üles neid, kelle kohus on tee nas ?»
nida ja sõna kuulda. Teil on teada, milleks
«Komejandid!» Krasnow hingeldas ja wään
asutati wõimas Klan wõitluseks õiguse, au
les põrandal wõimetus wihas, «kodanliku korra
sate inimeste õiguse eest, wõitluseks punase neetud saast! Heitke enesest oma idiootlik
hädaohu tondi wastu. Wiimastel päewadel
tembutus! ja teadke: teie tapate mind, kuid
mõistsime õiglasi kohut kolme mässaja üle, kes see mille eest mina wõitlen, häwitab teid kõiki.
astusid üles seaduse wastu. Kuid tänase koh Teie olete kodanliku ilma wiimased jäänused!
tualuse süü on weel suurem. Tema ei leppi Teie jätised!...»
nud ainult sellega, et hukutas oma isamaa,
Temal ei lastud lõpetada. Mõned esimeses
tema sõitis siia ka meie töölisi eksitama ja üles reas istujad tungisid temale kallale ja mähkisid
kihutama, ja weel midagi suurendab tema tema pää walgesse riidesse. Siis haarati temal
süüdi arreteerimisel pani tema wastu ja
jalust ja riietest kinni ning lohistati toast wälja.
tappis kolm meie wenda!» Esimees waikis
(järgneb).
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seltsimeeste tableti, Mtfi

Mlis-kirjosootjote büroo

Eestlased S. R. W. Liidus.

ja Nheimeri asi.
Kominterni täidesaatva komitee laienda
md täiskogu istang avati 4. aprillil kesk
kontroll kommisjoni liikme sm. Gusewi tea
tega Brandleri, Radeki ja Talheimeri
asjus.
Sm. Gusew avaldas keskkontroll kom
«isjoni järgmise resolutsiooni milline hääks
kiideti ühelhäälel täiskogu poolt.
Saksamaa kommunistliku partei kestkomi

tee tõstis W. K. P. (enam.) keskkomitee
eeS üles küsimuse, wõtta parteilisele waS
tutusele 33. K. P. liikmeid seltsimehi
Brandleri, Talheimeri, Radeki. Eddoßaumi,
Felix Wolfi, Walheri ja Mölleri.
Saksamaa kommunistliku partei keskko
mitee süüdistab neid seltsimehi selles, et
nende osavõtul ja juhtimise! tehakse Sak
samaa kommunistliku partei ridades süste
vaatliku plaanikindlalt fraktsioonilist tööd,
«is juhitud Saksamaa kommunistliku par
tei keskkomitee ja tema poliitika waStu, mi»

rajatud Kominterni 5. kongressi otsustele.
2. aprillil 1925 a. otsuStas Saksamaa
kommunistliku partei keskkomitee paluda
W. K. P. keskkomiteed viibimata wälja
heita Brandleri ja Talheimeri W. K. P.
ridadest.

Poliitbüroo otsuse põhjal 2. märtsist
anti Saksamaa kommunistliku partei kesk
komitee teadaanne läbivaatamiseks W. K
P. keskkomiteesse, kutsudes sinna Kominterni

täidesaatva komitee ja komnoorsoo Inter
uatsionaali esitajaid.

Läbi vaadates Saksamaa kommunistliku
partei keskkomitee saadetud materjaali ja
kuulates süüdistatud seltsimeeste seletusi,
otsuStaS kontroll kommisjon:

1) Teha kõva noomitus ning hoiatus
seltsimeestele Brandlerile, Talheimerile,
Xadekile, Eddo Buumile, Felix Wolsile
ja Heinz Müllerile nende süStemaatliku
fraktsioonilise töö ja partei distsipliini raS
kesti rikkumise eest.

2) Keelata sm. Brandleril, Talheime
ri!, Eddo Baumil, Felix Wolfil ja Heinz
Vtölleril ära Saksamaa kompartei töö asja
desse segada ükskõik missugustes töö wor
undes.

3) Keskkontroll kommisjon hoiatab selt
simehi, et edaspidine fraktsioonilise töö
jätkamise ja Saksamaa kompartei asja
desse segamise korral lugeda neid 33. K.
P. ridadest wäljaastunuteks.
Rk jäs a n i kubermangus ou taliue ilm,
ja külvi algus ei ole weel kindlaks mää
ratud, kuid seemue väljaandmist toimeta
takse juba praegu.

Uurali kubermangu jõudis juba kohale
98,5 protsenti üldisest kubermangude mää
ratud seemne arvust. Suurem osa seemet
on saadetud walla ladudesse. Esimeses
järjekorra warustatakse seemetega kaugel
asuvaid raioone.
Woroneshi kubermaüg on seemetega
varustatud 80 prots. On abinõud tarwi
tusele võetud, et hoida seemneid rikkemi
neku eest.

Külimise algus pole kindlaks määratud,
sest et ei ole kohaseid ilme.

Sakslaste wabariigis
Seeme on täielikult ära jagatud külade
vahel, ja mõnes kohas algasid 26. märtsil
seemne mahakülimised.

Maa ümbertöötamise parandamine.
Käesoleval aastal on märgata suuri
saavutusi talupoegade majapidamise üle
minekul mitmepõllu süsteemile ja põllu
majanduse tehnika paranemise alal. Põllu
töö kommissariaadi mitte täielikkude
andmete waral on praegu W. S. R.
F. W. ligi 166.000 talupoegade majapida
mist, kes ületaksid mitmepõllu pidamise
wiisidele.

Palga suurendamine küla
kooliõpetajatele.
Kostroma kreisi täidesaatew komitee on
juhtinud tõsist tähelepanu kreisi kooliõpe
tajate seisukorra parandamiseks. Seni ei
tõusnud kooliõpetajate palga määr iile 16
rubla 80 kop. kuus. Märtsikuust õlgades
on kooliõpetajate palka tuntawalt tõste
tud. 1. astme kooliõpetaja saab 24 rubla
50 kop. Kooli juhataja 30 rbl. 80 kop.,
2. astme kooliõpetaja 37 rbl. ja kooli ju
hataja 45 rbl. 80 kop. Pääle selle saatvad
kooliõpetajad lisamaksu oktoobri- ja weeb
ruarikuu eest.

järjekordne koosolek oli 6. skp. Päevakorra

tähtsamaks punktiks oli ülooblastilise maa
ja linnakirjasaatjate nõupidamise küsimus.
Nõupidamise päevakord on lõpulikult järg
miselt kokku seatud: 1) S. N. W. Liida
seesmine ja välimine olukord; 2) töölis

Oudowa kr. Eesti haridusmaja tegewuseft
Haridusmaja töö on rahuloldaw.
Kindlamalt „ silmad küla poole".
Harmaja muutub
29. märtsil oli Oudowa kreisi Eesti
haridusmaja liikmete üldkoosolek, kuhu
olid kokkutulnud ka paljud kaugemate
asunduste talupojad, nii et koosolekul
viibis umbeS 150 inimest.
Päevakorras oli: 1) juhatuse aruanne,
2) revisjoni kommisjoni täiendavate
liikmete valimine ja 3) jooksvad asjad.
Esimese päevakorra punkti.aruande
pilt oli ligikaudselt järgmine, s. o.
1. novembrist 1924 a. kuni 1. märtsini
1925 a. on ümberregiftrcerinud 46 uut
klubi liiget, nendest 35 meeste- ja 11
«aisterahwast. W. K. P. liikmeid 11,
W. K. P. kandidaatisi 2, parteituid 33.
Kultuurhariduslisi ringisi 5 ja poliit
ringisi 2.
Lauluringis 46 liiget 13
meeste- ja 33 naisterahvast. Äraõpitud
laulusid— 22. Laulukoor on wäljaastu
nud 14 korda.
MwusikaringiS on 13 liiget, nen
dest uks naisseltsiline. Wälja aStuuud on
4 korda.
Näiteringis l2liiget,smeest
eja 7 naisterahvast. Õpitud
dit. Lavastatud 9 korda.
Kirjandusringis on 10 liiget—
-2 «aiste- ja 8 meesterahvast. Wälja
antud 2 nummert seinasehte ,Side".
Malering töötab iga õhtu.
NaiSring töötas ja töötad üks
kord nädalas. Liikmeid 16.
Poliitringis on alalist kuulajaid
13, neist 1 naiste- ja 12 meesterahvast.
Parteituid 3. Koos on käidud 28
korda. Referaatisi peetud 14. Üldise
kõnedega on wäljaastutud 18 korda.
Siin tuleks tähendada, et üldine osa
võtmine poliitringist keskmiselt 20—30
inimese vahel kõigub ja on ka juhusliselt
osa võetud linna sõitnud talupoegade
poolt.
Raamat ukogus on raamatuid
1.500 eks. Lugejaid 78 inimest. Loetud
on 468 raamatut.
Ajalehti tellitakse harmaja kaudu:
„Edafit" 39 ja „Derewenstaja Gasetat"
12 eks.

Liikuvaid raamatukogusid on
raamtukogust väljaantud 8, kuS on kokku
230 raamatut. Nad saadeti Oudowa

talupoegade kirjasaatjate liikumine ja selle

m«sstlisem«ts.
linna keskraamatukogu kaudu Eesti punas
tele nurkadele.

Rahaline seisukord. 19. nov.
1924 a. on raha sissetulnud 1.040 rbl.
26 kop. ja väljaläinud 680 rbl. 35 kop.
Puhkpillide arve, mis weel kassast läbi
kandmata on, teeb väljamineku ligi 300
rubla suuremaks.
Läbirääkimistel selgus, et haridusmaja
on vähe tähelpanu pööranud walla
kultuur-haridusliste asutuste pääle.
Aruannet ja läbirääkimisi ära kuula
tes, otsustati:
1) W. K. P. Leningradi kub. 21. kon
verentsi otsuste elluviimiseks luua kindel
side maa punaste nurkadega;
2) kindlustada sidet eelkutselaStega^

3) rohkem kaasa aidata näitelava
sisseseadmisele;

4) muretseda .ohkem mängusid;

5) klubi liikmete arvu 100 prots.
võrra tõsta;
6) sisse seadida korrapidajad;
7) pidada järjekindlalt ringide koos
olekuid ja valida ringide organisaatorid
ja sekretäärid;

8) esineda poliitproswetti nõudmisega,
et punaste nurkade jaoks instruktorid
määrataks.

Pääle selle oli revisjoni kommisjoni
valimised.
Kui üldiselt haridusmaja tegevust
vaadelda, siis võib kindlasti ütelda, et
tööd on rahuloldavalt tehtud.
Igasugused nägelemised ja isiklised
jonniajamised puuduvad täielikult ning
igal pool valitseb sõbralik ja seltsimehe
lik vahekord, mida kinnitavad ka alamal
seisvad klubiskäijate arvud. Näituseks,
haridusmajas käis inimesi:
novembrikuus 1.525
detsembrikuus 1.753
jaanuarikuus 1.824
veebruarikuus 1.912
Kokku 7.314 inimest.

Nendest oli ringide tegelasi 2.325, kuna
ülejäänud arv langeb täielikult Oudowa
maakonna talupoegade pääle. See näitab
weel kord, er tung kultuur-hariduslikn
töö järele kasvab. Selleks jõudu ja
püsivust! Lepalind.

Wana elu-oln rebeneb.
(Kordon<B«skatshis, Uglitshi kr., Jaroslawi kub.).
pioneeride, kooliõpetajate ja teiste seltsi
Pööras wanajnmalale selja.
Uglitshi kreisis, eestlaste waimlise elu meeSte terwitusel said töölis-talupoegade
keskkohaks tuleb lugeda Kordon-Baskatshi.

Siin on 111 Internatsionaali nimeline
Eesti kool, mis on uue elu loomise kesk
kohaks. Siin on ka Mana ilma kants
Trummi papa palmemaja.
Kuid nagu wiimaste päewade tunde
märgid näitawad, ei kanna Kaarli (Trummi
papa nimi) kaswatus ometegi soowitawat
hääd wilja.
Kõige suurem äpardus juhtus Kaarlile
neil päiwil. Kaarli kaks lammast ei too
nud oma lapsi mitte Kaarli kätte piser
dada, maid kandsid nad 29. märtsil kooli
majasse, kus nad Internatsionaali helidel

ühiskonna liikmeteks tunnistatud.

Uks lastewanematest tunnistas oma
lõpusõnas awalikult, et ta wanajumalale
on selja pööranud, jehoowat enam ei tun
nista ja last taewa saata ei taha. Laps
olgu maapäälse paradiisi ehitaja siin, töö
lis-talupoegade vabariigis.
Punastele warrudele kogus hulk rah
wast.

Jah, mis ajast ja arust ära, ei seda
suuda milgil kombel ülemal pidada.
Las sirgume, me noorem pere, las sir
gume, las wirgume, küll purustame manad
saastunud usukombed. :

Noor pioneer.

ja partei, komnoorsoolaste, naissaadikute,

Jõudu unele juhatusele
(Tikopesa asundus, Kingissepa kr., Lenin
gradi kub.)

29. märtsil oli Tikopesa asunduse klubi
liikmete üldkoosolek, kus sm. Mölder esines
aruandega klubi tegevusest, kust oli näha,
missuguses seisukorras kuu aega tagasi wõt

Töö edeneb.
(Kiri Dehinost, Oudowa kr., Leniagr. kub.)
Õnnelik 1925 a., sinuga tahawad sammu
astuda ka dehinlased.

Meie asunikud otsustasid ehitada omale
uue koolimaja ja wabastada, pääle 25 aastase

mõtlemise, omad lapsed kitsast, pimedast

talutarest.

tis uus klubijuhatus manalt klubi üle. Kuu
jooksul ei ole uus juhatus küll suuremat
ära suutnud teha, kuid siiski, nagu aruan
dest näha, võib suurt edu loota, sest muu
seas on uuel juhatusel soow luua ühist töö

Koolimaja seinad läksid maksma 200
rbl., mis kolmes järgus korjatud sai.
Ka Dehino noored, kellel weel oma klubi

wäerinda kõikide teiste organisatsioonidega.

siis rulewaseks aastaks malmis saada.
On loota, et ta ka saab.
Äääd edu hääle algatusele ja suur aitäh

Selleks jõudu ja edu uuele juhatusele.
Ta tehku asunikkudele selgeks klubi tähtsus.

Koosolekul wiib i j a.

eest pool raha maksmata, ei jäänud külmaks,

nad panid koolimaja hääks pidu toime.

Kawatsetakse kui mitte tänavu sügiseks,

ärksamatele noortele ja manadele.

Mägra.

vormid; 3) „Edasi" toimetuse aruanne ja
töölistalupoegade kirjasaatjate järjekordsed

ülesanded; 4) talupoja kirjasaatja ja põl
lumajanduse jaluleseadmine; 5) talupoja
kirjasaatja ja poolithariduslik töö maa!
(lugemistuba, seina ajaleht, punane nurk
jne.); 6) rahvusvähemuste ajalehtede ja
raamatute laialilaotamine maal; 7) talu
poja kirjasaatja õiguslik kaitse; 8) jooks
wad asjad.
Pääle päevakorra on weel seminaarlik
loeng ja millest kirjutada ajalehte".
Nõupidamisest võivad osa wõtta kõik
kirjasaatjad mi maal kui liunas. Aineliste
raskuste tõttu saab katta aga ainult 49
maa kirjasaatja sõidukulud. Kirjasaatjad,
kelle sõidukulud kaetakse, saavad toimetuse

poolt erilise kutse, mille ettenäitamisel
Smolnõis hinnata korteri saavad. Toit
mise eest tuleb hoolitseda igal ühel ise.
Sõidukulud ja korter tasutakse Lenin
gradi kub. Kingissepa kr. 5 inim..
Luuga 10, Oudowa —ll, Trotski—
-6 (üldse 32); Pihkwa kub.: Holmi
kreis 2, Welikie-Luki 2, Toropetsi—
2, Nowo-Rshewi 1, Porhowi 2,
(üldse 9). Novgorodi kub.: Waldai
kr. 3, Borowitshi 2. Malo-Wischeri
1, Novgorodi 1, Demjanski 1,
(üldse 8). Pääle nende veel Opaarins
ringkonna esitaja sm. Walge.
Nõupidamine algaks 2. mail. Soovi
taw, et kirjasaatjad kohtadelt juba 30. ap
rillil kahale jõuaksid, sest siis oleks neil
Võimalus ka Leningradi tööliste 1. mai
meeleavaldust näha. Nõupidamise töö al
gaks aga 2. mail ja kestaks 4. maim.
2. mai õhtu oleks sm. W. Kingissepa nim.
HarmajaS ülelinnaline sideõhtu. 5. mail—
ülevenemaalisel ajakirjanduse päewal
läheksid saadikud Mariinski teaatrisse.

langenud seltsimehe mälestamine.
Elagu kangelaslik wöitlew Eesti
pooletariaat:
Elagu tnlewane Nõukogude EeSti!
29. märtsil pidas Oudowa kreisi Eesti

haridusmaja, kuhu oli kokku tulnud üle 200
eestlase, sm. Jaan Kreuksi mälestus-õhtnt.

Koosolejad ütlesid ühel häälel:
„M«e tuletame sm. Jaan Kreuksi meele
kui paremat Eesti töõrahwa huvide eest
võitlejat, kes langes kodanlise vägivalla
ohvrina.
Saadame igawest needust timukatele ja
töörahva turjal ratsutajale Eesti kodanlu
sele, kes endi pungasid töõrahwa higi ja

Merega täidavad. Kuid teadku iga timukas,

et kord jõuab aeg, mil tööline wõimule

pääseb ja kodanlusega löpuarwed õiendab.

Üksiku tööliste juhi tapmisega ei häwi
tata organiseeritud tööliste klassi. Iga lau
genud ohwri asemele astuwad sajad ja tu
handed uued revolutsionäärid."

Lepalind.

Ühiselt läheb töö paremini.
(Domkinos, Oudowa kr., Leningr. kub.)
12. weebruaril lastewanemate üldkooso
lekul otsustati kindlaks määratud päewal
kokku tulla ning möödunud aastal saetud
ueli kuubikut kooli puid metsast wälja me
dada. Kuid kui päew kätte jõudis, olid sa.
jast peremehest ainult 15 arusaajamat kokku

tulnud. Pooled metsa jäänud puudest !va
rastati ära.
18. märtsil otsustati palgid wälja vedada

ja tolkorral ei jäänud warastel midagi
wõtta. Mõni tubli mees käis kaks moori
ning palgid toodi wälja. Meeste seaS kuu
lus ütelust: „Uhiselt läheb töö ikka palju
paremeni. Äää oleks, kui alati kõik kokku
tuleks, meie koolimaja oleks siis juba ammu

Malmis olnud." Seepärast, domkinlased,
ärge jätke seda mitte üksi paberile, mis
koosolekutel wastu wõtate, maid miige ka
ühiselt täide. WSru.
Samokonni kangelane wälja!
(Asiku asund., Kingissepa kreisis, Lenin
gradi kub.).

Meie asunduses on wiimasel ajul ha
kanud samogoun maad võtma. Keegi kod.
Pedukas, keda korra juba kohtu poolt trah
witi, jatkab oma musta äri, pidades oma
juures samagonni pidusid. Joobnust pääft
ajab ta kaasjoojatega hobusega ümber,
wiletsat looma armetumalt pekstes. See
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hobune on talupoegade wastastiku abiand
«ise komitee poolt antud ja weel tasumata.
Niisamuti kannatab ta perekond ja naine
saab mehe käest hoopisid.

Asunikud, kaua sallite teie enese keskel
sarnast isikut, kes teotab kogu asundust.
Päästke ka waene loom waewast.

Wõtke asi asunduse üldkoosolekul üles.
Lä b i k ä ij a.

1. aprillil s. a. sai õnnetumalt surma
W. K. P. liige sl. Anna Jakobi tü
tar Sibul, 28 a. vana.
Tupiitfino walla kultuur-komitee (Oudowa
kreisis) toimetas sel vhwl eelkutselaste hääkS

pidu. Oli teise ja kolmanda etteaste wahe
aeg, kui tegelased parajasti grimeerimise
toas wiibifid ja isekeskis nalja tegid, kuid
feße nalja tagajärjel koStis rewolwrifi, mis
arwati tühi olewat, pauk ning kuul tungis
kadunu südamesse ja surm oli silmapilkne.

Kadunu oli kohaliku talupoja laps. Juba
1919 a. alustas sl. Sibul oma tegevust
kultuur-hariduse ringi liikmena ning 1920 a.
tundis ta end küllalt tugeva olewat W. K. P.
astumiseks.

Parteis olemise aja jooksul täitis kadu
nud seltsiline mitmesuguseid kohustusi, esi

teks naissektfiooni ja noorte ühingu organi
saatoriks olles. Pärast täiendas ta oma
teadmisi kõrgemas parteikoolis Leningradis,

mille lõpetades rahvusvähemuste kommis
fariaadi EeSti sektsiooni juure instruktorina

tööle asus. Et kasulikumalt kadunud seltsi
lift tööle tõmmata, saadeti teda kubermangu

parteikomitee poolt Öudova kreisi partei
komitee naiSosakonna käsutusele, kus ka 6
kuud töötas.

Pärast komandeeriti teda kreisi sotfiaal
hoolekandmise töö pääle, kus ta talupoja
sektsiooni sekretäärina töötas. Pääle selle
teenis ta lastemajas kasvatajana.

Viimasel ajal töötas kadunud seltsiline
Tupiitsino walla kooperatiiwis raamatuPidajana, ühtlasi ka koopcratiiwi juhatuse
ja kohalise ametühisuse komitee liige olles.
Nii näeme, et igalpool oli kadunud seltsi

linc esimestes ridades. Ka õnnetuma juh
tumise ajal wõttis ta näitemängust tegela
sena osa.

Siltfilise Anna Sibula asemele peawad
asuma uued jõud, kes pooleli jäänud tööd
edasi jatkaks.

Sa ohverdasid end ühiskondlisel kultuur
hariduslikul väerinnal, kuid järelejäänud
kaasvõitlejad mäletavad sind ja ütlevad:
,Sinu poolt külvatud ja verega niisu
tatud põld kannab loitwat viljal"
G. Wink.
Leningradi Leated.
1. mail Pannakse nurgakiwi kahele
unele koolile ja haridusmajale.
1. mail pannakse alus Moskwa-Narwa
«ioonis uuele haridusmajale, mille teatri
saali mahub 2000 inimest.

Samal ajal „Statsheki" uulitsal pan

Kooperatiiwne leiwaküPsetuS
laieneb
Leningradi tarwitajate ühisuste liit awab
kolm uut leiwaküpsetuse wabrikut. Uute
wabrikute tööwiljakus ulatab üle 15 tuh.
puuda kuus. Selle tõttu wõib loota, et
kooperatiiwsete leiwawabrikute saaduste
hulk on hulga suurem, kui seda oblasti
majandusliku nõupidamise poolt ettenähtud.

Otseühendus Leningradi—NishniNowgorodi wahel.
Tänawu suwel esimest korda seatakse
jalule otseühendus Leningradi—NishniNowgorodi wahel. 1. mmst pääle, iga
päew sõidab wälja 1 wagun Bologoje—
Rõbinskist läbi N.-Nowgorodi. Säälse
laada awamisekS 15. juulil pannakse lii*
kuma weel teine wagun Moskwa—NishniNowgorodi sihis, milline saab sõitma seda
teed kuni 15. septembrini.

Jalanõude walmistamise suuren
damiue
Märtsikuul laskis saapawabrik „Skoro
hod" tvälja ligi 227.000 paari saapaid,
niisama palju kui weebruarikuul ning
„Pobeda* wabrik laskis ligi 21 A/a tuhat
paari, s. o. 2 tuhat paari rohkem kui
weebruarikuul.

Tramwai Leningradist SVV wersta
Pääle.
Leningrad on kahe aasta jooksul kas
wanud niipalju, mida kaswas ta warem

mobiilide seisukohtadel peetakse etendusi,

milles esinewad akadeemiliste, riiklikkude
kui ka erateaatrid. Uulitsatel peetakse tantse
puhkpillide orkestrite saatel.

Esimese mai «Punane Lill"
Koolides ja lastemajades walmistati
300.000 esimese mai „ Punast lille". Nende

lillede müügist sissetulekud lähemad hoo
lealuseta laste hääks. Lille müümine kes
tab 29. aprillist kuni 2. maini.
Toe toit otsekohe ettewötetesse.
Neil päewil saadi esimesed 25 termossi,
mida ära tarwitakse wäiksemates wabrikv
lehaste etlewõtetes. Esimeses järjekorras
täidetakse nad sooja söögiga kub. ametühi

süste nõukogu nim. köögis. Pärast poole
saawad terwe rida suuremaid tööliste
söögimaju neid täitma.

Sooja toidu saamiseks on juba nüüd
paljud ettewõtted soowi awaldanud. Soo

Paljud asjaarmastajad - ilmateadlased
näitawad, et neid kohalist tundemärke wõib

otsida taewa wärwi ja mitmesuguste ilma
teaduskse iseloomuga taewa tundemärkide
kaudu.

Näituseks kuiwa, selge ja kindla ilma
tundemärgiks on roosakas koiduwärw
päikese tõusu ajal, kuld koit, roheline kiir
päikese loojaminekul, roheline wärw Pääle
päikese loojaminemist, rohelised wöödid
taewa pääl päikese loojaminekul ja tõusul.
Koidu heleekollaue wärw näitab tuulist
ilma. Kuusirbi roheline wärw kuulutab
ette!põudu. Wikerkaar, milles roheline
wärw, on enamuses hää ilma tundemärk.
Samadeks tundemärkideks on ka tasaste
äärtega huniku kujulised pilwetesed. Nii
moodi on roheline wärw ilmade teaduses
hää ilma tundemärgiks.

Ümberpöördult, punane wärw on ilma
pahemaks muutmise ja wihmade tuleku
tundemärgiks, sarnased on purpurpunane
koidu wärw ja punane wärw loojaminekul.
Paha ilma tundemärgiks on weel päi

Linnas on praegu 1 miljon 300 tuhat
elanikku. Mõne aasta jooksul saab olema
juba 2 miljoni elanikku.
Linna elu areneb hiigla sammuga edasi.
Mõne aaSta jooksul leiame, et Leningradi
majad on kõik elanikkudega täis kiilutud.
Edaspidine linna kasw, nagu seda näitab
Lääne praktika, kaswab pääaSjalikult ümb
ruskonna laialiasumise arwel.

Mõne aasta eest tõuseb Leningradis
üles linnaümbruse tramwai küsimus.
Linna raudtee walitsuse poolt on wäl
jatöötatud huwitaw plaan. Lähematel aas
tatel on ette nähtud siduda linna tram
wai ühendust tähtsamate linna ümbrus
konna punktidega 20 30 wersta pääle.
Tramwai cksploateerimine, kui arwele
wõtta meie linna ümbruse raudtee liinide,

tulekuks.

Kiiruse rekord.
Maailmarekordi lihaksete liikumise kiiru
ses lendamise juureS omandab meie harilik

toa kärbes. Tema teeb 390 tiibade liigu
tust sekundis. Inimese lihaksete liikumise
kiirus ei ulata Vio sellest. Viiulikunstnik
teeb kuni 600 sõrmede liigmust minutis,
s. o. 10 liigutust sekundis. Rääkimise
lihaksed, mis kõige enam arenenud ja lii
kuwamad meie lihaksetest, wõiwad teha
kuni 1500 kindlat liigutust minutis, s. o.
25 liigutust sekundis.

Reisijatel kulub samase edasiliikumise
juures 2 3 korda wähem aega ära kui
raudteega sõites. Ei ole ka mingit sekel
d»si, mis ühenduses piletite ostmisega, oota

mistega, ümberistumistega tramwaist ron
gile jne.
Esimeses järjekorras on tarwilik warus
tada 7 pääliini. Sestroretski liin 21 kilo
meetri pikkusega läheb Wanastkülast läbi
Lahta, Rasdelnõi ja Rasliiwi kuniKuror
dini. Pargolawo liin wõtab oma alla 12
kilomeetrit ja on marssruuti nr. 21 jat
kajaks. Tema ühendab linnaga Udelnaja,
Oserki, Schuwalowo ja teisi alewikke.
Marssruuti nr. 17 lõpupunktist läheb
mööda Suurt Ohtat läbi Porohowoi kuni
Räbobini Jriinowski liin, mille pikkus 19

Oranjenbaumi raudtee juurest ehitatakse

üks haru Krasnoje-Seloosse 18 kilom. pikk
Need seitse liini kujutawad esimese jär
jekorra programmist. Siin sõidawad Lram
waid, mis koosnewad ühest mootor ja
külgeliituwast wagunist.

Wagunid on eritüübilised, mis wõiwad
kiirelt wäljaspool linna liikuda, ning wõi
wad sõita kuni 40 kilomeetrit tunnis.
Nende wagunite nii sisemine kui ka wä
limine ehitus eraldub palju praegustest
linnas sõitwatest tramwai wagunitest. Wa
gun on ligi kaks korda suurem. Wagunis
on 50 istekohta ja (seistes 150). See ma
gun wõib wabalt liikuda linna tramwai
liini mööda. Wäljaminekud linnaümbrus
konna tramwai ehitamiseks katetakse kinni

Puhkepäeval, 12. aprillil s. a. 37. EeSti
lastemajas, W.S. l. liin W, kell li päeval
on 16-da l. mai nim. pioneeride rühma

auliikmete ja vanemate seltsimeeste
koosolek.

Ilmuda täpselt järgmistel seltsimeestel:
Leetsmann, Wallner, Ai- Anwelt, G. Teiter,

Jsak, Tamm, Palwadre, Pöõgelmann, Jkmelt,

Nirk, Jänes.

16-da l. mai nim. pioneeride
rühma nõukogu.

Haridusmaja teaatri harjutust?
järjekord
Neljapäewal, 9. aprillil
kell 8 Näojumestuse kursus.

Reedel, 10. aprillil
kell 8 „Pöhjas" 2. waatus.
Wast. instruktor-organisaator

Pet Miib. paale Gestt taoliste
klubi ringide harjutused:
Reedel. 10. aprillil
kell i/,9 „Kiwi".
Tähelepanna: Kõiki, kes eelmisel
etendusel kaasa mängifid, palun proowile
ilmuda. Organisaator.
Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
.LsressÄ Ooerss"
Akadeemiline riiklik draama teaater
«Tope ot yMa»

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
,IlHrMa.iHOHÄ

Riiklik svur draamateaater
..Jarosop IlMnepaTpauH"

Rahwamaja
clBBl ro^»

T?aater..IOHEJX 3pHT6jieft".
«KoHeK-ropöy HÕK* .

ZNuusikaline komöödia
„CHJii>Ba".

PaSsash
«JKeain,HHa b 40 igt»

Waba komöödia
•TpaoaTb rpajijcoß»

Wastutaw toimetaja: K. Tresfeldt.
Wäljaxdajtt: Eesti KirjaZtuze Nhis,;S
KOMHHTBDE, rocjsapc?Bß£Eoe

Mu- õhtu
E eS k a w a:
1. Näitemäng «KPACHHH
OPJIEnOK».

2. Soome laulukoor.

3. Nalja duett.

4. Balalaika sool».

i. Spordi «umbrid.

6. Puhkpillide koor.
7. Kollektiiwsed mäugud.

AlguS k-ll 8 Shtul
Piletite müük on awatud 7. märts,
knni pidu alguseut: talitu
ses. L. T. St. Ülikoolis ja Harma
jaS. Sissetulek läheb sideme loo
miseks linna ja küla wahel
Ju hatus.
fdt/Äiiiiri Me kesti lttliste fliii.
Puhkepäewal, 12. apr. kell 8 vht.
Tkllilri-Shtll
Eestimaa tööliste toetuseks.
Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel, 10. aprillil i. a.
Usuw«St«se ringi järjes
kordne koosolek.
Sm. Wallneri juhatusel.
Algus kell 8 õhtul.
».S.P. Leningr.kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektfioon.

Sm. w. lkingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel, 10. aprillil, kell 8 õhtul
Ülelinnaline
noorte koosolek.
Sm. loeng:
..varwin ja tema õpetus"
Ilmuda täpselt.
W.L.K.N U. Eesti sektsioon.
Iga ajakirjanduse tähtsusest arusaaja kodaniku kohus on „Edafi" tellijate armu suurendamiseks kaasa aidata!

lähema aja jooksul.

wid rahuldatakse täielikult tulewal nädalal.

L. T. K Ülik»,li

Teadaanded.

ärakuluwust, maksab palju wähem.

Schlüsselburgi prospekti mööda läheb
Ust-Jchori läbi kuni Kolpinoni 15 kilo
meetri pikkusena Kolpino tramwailiin.
Mööda Moskwa maanteed läheb kuni
Slutskini Detsko-Seltskaja 25 kilomeetri
pikune liin. Ehitatakse uus Oranjenbaumi
tramwailiin läbi Strelnaja ja Peterhofi
35 kilom. pikk.

Aella 6 õhtul Leningradi uulitsatel, auto

kinnipüüda ilmade muutmise käiku.

kese kõrwal olewad wale päikesed, walguse

kile 1000 lapse jaoks. Teine sarnane kool

elu kihama. Hommikul on meeleawaldused.

otsida meie küla jaoks mingisuguseid koha

lisi tundemärke, mis annaks wõimalust

postid ja ringid.
Sarnaste walguste ringide ilmumine
kuu ämber on õiglaseks tundemärgiks
ilma pahemaks muutumiseks ja wihmade

nakse alus uuele esimese ja teise astme koo

1 mai kommisjoni Presiidiumi
iStaug.
1. mail peab Leningradis terwe päew

Laupäewal, 11. märtsil s. Q

Ilmade tundemärgid
Ilmade ettekuulutamisel on põllumaja»duses suur tähtsus. S. N. W. Liidu wäike
arw meteoroloogia jaamasid püüawad

10 aaSta jooksul.

kilomeetrit.

loodakse esimesel mail ka Wolodarski raioo
nis.

Teaõns ja tehnika.

Sm. w. Lingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Pibkvll SiimSßÜMiStt
(liii ..AS" m«iks
korraldatakse Eesti sektsiooni poolt

11. aprillil s. a. sektsiooni ja klubi
Zi-aasta
Zuubeli-öhtu
kubermangu Eesti poliit-hari
duslikkude asutuste esitajate ühi
sel osawöttel.

Eeskaw as: *1) Awamine ja ter

wiwse kõned.
2) Paremad ettekan
deb klubi tegelaste

poolt.

Täielikumad teated kuulutustes.
Algus kell 3 õhtul.
W.K.P. Pihkwa kubkomi
Eesti sektsioon.
Ir.S«ergZ2«
—2 nr. 2. Ä-Ottowi
prosp. nurgal, teler. — Wastu»
wöte iga päew kella 9—12 h.«. a kella

4—3 ohLul; naidtcrahwastcle eraldi.
Praegusaja arStimisabinöud.
Snguorgaanide igakülgne arstimina.

SrileigeiiiiŽpÄ7'
2—2 i-ilfitfe., hamba-.

wrgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis trtpp-r.
WaswwöUe tunnid' erialadel hom.k. 8
kuni öh. f. 9 3. Juuli (end. isadowaiaj
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

A»««e!si>i h»igr«aj,
lef. 180—52. WaZtuwõtuu kõnides spets,

professorite ja aSfistentide pooll iello

IV kuni kella Alalised tr oo
did (naiste>;aignsed ja sünnitamine). RaK-

Ä Amm,tel met. g>««j
3£ Aili® Sl W»tf
hamb. Arstide tutsum. kodu.

