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Euroopa samüGb wqstu

Sm. Sadoul õigeks möi tetnd.

uuele önnetklM»" '
Londoni st, 8. aprillil. Chamber
lain esines Birminghamis väga tähtsa
kõnega. Ta teatas, et Versalles'i rahu
iepingu allaiirjutamise silmapilgust on
möödunud 6 aaatat, kuid rahwuswaheli
ses poliitikas ei saa ühtegi astet teha,
ilma et tunneks, et maailma rahu pole
veel seni jalule seatud. Praegu ei või
meie luua paremaid tingimusi, ning ei
»ska lpiali pillata neid kartusi, mis Eu
roopat rõhuvad, enne kui Euroopa uuesti
tunneb ennast olevat väljaspool hädaohtu

tuse tunnistajat kapten Lorami, kes ikka
veel korutab seda wanenud muinasjuttu
Wene revolutsioonist Saksamaa rahaga.
Kaitsja rõhutas Sadouli ausat püüet, si
det luua Prantsusmaa ja Nõukogude We
nemaa wahel.

Flache näitab protsessi poliitilise ise
loomu pää e, kui Cayo ja Malvie prot
sessid Clemenceau poolt, et oma vastas
'est lahti saada. Samuti näitas tema mõt
trtuse pääle, Sadoule väejooksikuks süü
distada.

Flache kõne avaldas suurt mõju.

ja pikkamisi, kuid kaldumata sammub nüüd
vastu uuele õnnetusele.

Kohtunikkudele seati üles kaks küsimust.

Põhiküsimus: kas on Sadoul süüdi deser
teerimises (sõjaväest ära jooksmises), ja
teine küsimus: on Sadoul süüdi Wene
maalt lahkunud Prantsuse missiooniga

Edasi kriipsutas Chamberlain alla, et
julgeoleku küsimust ei suudaks lahendada
ka „Genfi protokolli" allakirjutamine.
~Julgeolekut ei või saada liidu loomisega
endiste sõprade Vahet, endiste vaenlaste
vastu. Inglise riik kavatseb ära kasutada
oma mõju selleks, et kõik need riigid, kes
eila võitlesid üksteise vastu, tuleksid
kokkuleppele, wastastiku kindlustaks endile

riigipiiride julgeolekut ja puutumatust.
Lõpuks ütles Chamberlain, et kui Ver
saillesi rahulepingut peaks muudetama,
siis sünnib see lähematel aastatel. Kõik
tunnevad, et teatud muudatused on tarwi

(saatkonna) mitte ühessõitmises.

Jaequis Sadoule.
Orleanist, 8. aprillil. Sadouli koh
tuprotsessi viimasel päewal võrdleb adwo
kat Flache Sadouli protsessi Dreifussi
protsessiga ja arvustab teravalt süüdis-

likud.

Valimistel Turinis lätsid läbi
8 kommunisti.
Roo m a st, 8. apr. Itaalia suures
tööstuse keskkohas peeti tööliste vastas
tiku abiandmise kassade valimisi. Fascis
tid valimistest osa ei võtnud, kuna
kommunistid ja sotsiaaldemokraadid esinesid

kahe eri nimekirjaga.
Walimistest võtsid osa 90 prots. röö
listest. Waliti 10 isikut kokkuleplaste
nimekirjast ja 8 kommunisti.
Itaalia kompartei loeb valimiste ta
gajärgi arvestades, et töölised pole
rahul kokkuleplaste juhtide poliitikaga,
kes alles hiljuti nurja ajasid metallitöö
liste streigi. Pääle selle näitab see revo
lutsioonilise kasvu pääle Itaalia töö
liste hulgas.
Börse katastroof Ameerikas.
New-A o r g i st, 8. aprillil. Sahkcr
dnste laine, mis pääle Coolidge walimist
Uhisriigid üleujutus, lõppes nüüd börsel
totiweeritawate wäärtpaberite katastroofilise
langemisega.

Pääle tunnise nõupidamise tunnistas
kohus ühel häälel Sadouli deserteerimises
mitte süüdlaseks ja nelja häälega kolme
vastu ka teises punktis Sadouli õigeks.
Sadouli õigeksmõistmine võeti wastu
kätteplagina ja brawoo hüüetega. Rahvas
valmistas uulitsal Sadoulele meele
avalduse, kui tema kohtust kodu läks.

herrioti ministeeriumi kriis.
Herriot wõitis. . . lahe häälega. Ministrid segaduses. Koklulep
lased ruttawad abiks. Walitius jattab endist poliitikat.
Pariisist, 8. apr. Rahvahariduse valitsuse ringkondades. Selle tagajärjel
ministeeriumi eelarve arutamise juures kutsuti erakorraline ministrite nõukogu is
senatis seadis Herriot usalduse avalda tang kokku. Pääle selle pidas Herriot nõu
mise küsimuse üles, nõudes kärbitud eel sotsialistliku partei esitajatega.
Pääle ministrite nõukogu istangu awal
arve osade maksvusele jätmist. Senat
avaldas valitsusele usaldust 14z yäälega j* oati ametlik teadaanne, et valitsus jatkab
endist rahanduse poliitikat edasi.
140 vastu.
Sarnane hääletus tekitas suurt segadust

frangi eest.

Mahno põgenemine.
Wa r s s a w i st, 8. apr. Danzigist tea
tatakse, kui oleks jäält interneeritud Mahno

S. N. W. Liitu põgenenud.
Ameerika laewastiku manööw
rite eel.
Ne w - or g i st, 8. apr. Ameerika
Uhisriikide sõjalaewastik on koondatud
Sant-Francisko ümbrusesse. See on ette
valmistus manööwriteks.

S. N. W. Liidu laen Inglismaal.
Londonist. 8. apr. Inglise poliitilis
tes ringkondades teatatakse, et kuna sena
tor Borah'i mõju Ameerikas järjest kas
vab, siis kaldub ka Inglise Valitsus ikka

enam arwamisele, et nõukogude Valitsusele

tuleb laenu anda. Praegusel ajal teewad
rahameeste ringkonnad praktilisi samm
selle ettevalmistamiseks.

Kurdlaste ülesastumine.
Konstantinoopoli st, 8. apr. Kurd
laste ülesastumine lagunes laiali Mos
suli piiriäärsel territoriumil. Sel pu-

hul Konstantinoopolis kuulutati wälja
nelja aasta kutse tagawarawäelaste mo

Inglise za Wene töölised

wähendawad jöjajöudufid.
Sõnad.
Londonist, 8. apr. Walitsuse esitaja
Dawison, wastates järelpärimise pääle
saadikutekojas, tähendas, et Inglise walit
sus on nõus teiste ilmariikidega käsikäes
töötama edaspidi merejõudude wähen

töid tiheda Udeme.
Londonist, 8. apr. Ametühisuste
üleliidulise nõukogu täidesaatwa komitee
saatkonna ja Inglise trade-unionide pää
nõukogu konwerentsil jöuri täna tähtsale
kokkuleppele. Awaldati järgmine ametlik
teadaanne:

„Konwerentsil jõuti täielisele kokkulep
pele kõigis tähtsamates punktides ja küsi
mustes. Ühised ettepanekud, mis antakse
üle Wene ja Briti ühisuste keskorganisat

Paberiraha uputus.
L o n d o n i st, 8. apr. „Evening Stan
dart" tunnistab, et paberiraha wäljalask
«ine Prantsusmaal sünnib sama suure
hooga, nagu see oli 1923 a. lõpul Sak

sioonidele, wõimaldawad ühtlust mõlemate
oma ametühisuste liikumises lahkuminewate

samaal.

keelasid Wene ametühisusi rahvusvahelisse

Talupoegade Internatsionaali täis'
kogu awamineNeljapäemal kell 11 päewal awati Ta
lnpoegade Internatsionaali täiskogu istang.

Saadikud on kohale jõudnud Saksamaalt,
Prantsusmaalt, Tshehi-Skowaakiast, Itaa
liast. Norrast, Soomest, Eestist, Lätist,
Leedust, Poolast, saadikud neegrite asu
maadest, Kanaadast, Meksikost, Helweetsiast,

Põhja-Ameerikast, Bulgaariast, Jaawa saar
telt, Brasiiliast, lirimaalt, Jndo-Aasiast
ja Indiast.

8. kmstakiiit

„Jugostali" walmistuse Programmi
laiendamine
Harkowist teatatakse, et päämetalli wa
litsuse poolt on kinnitatud „Jugostali"
uus walmistuse programm, milles ette
nähtakse suurendada trustide valmistust
30 protsendi võrra rohkem varem mär
gitud programmist. Suurendatud prog
rammi täitmiseks on väljatöötatud järg
mine plaan.

Aprilli- ja maikuude! pannakse käima
Makejewski tehases kaks rauasulatamise
ahju. Stalini tehases kavatseti käimapanna
kaks rauasulatamise ahju, tuid selle asemel
pannakse käima kaks samasugust ahju Dne

prowski tehases. Stalini tehase ahjud jää
wad seni tagavaraks, et tarbekorral laien
dada malmi väljalaskmist.

Walmistuse programmis on ettenähtud
veel maikuu lõpul käima panna Jekateri
noslawis Schaduari tehas. Tehas wal
mistab musta ja valget raudplekki, tsin
gitud rauda ja traati. Pääle selle on ot
sustatud käimapanna tugevajõulist Kibalt
sitski ehituse tehast.

„Jugostali" tehaste sisseseadmiseks wa
remalt kinnitatud 12.7000 tuhat rubla
asemele antakse veel ligi 3 miljoni rubla,
niisama laenu näo! 5.643.000 rubla kahe
aasta pääle. Ühenduses walmistuse laiene
misega suurendatakse „Jugostali" tehaste
tööliste arvu 37.000 41.000 töölise pääle.
Soode kuiwatamine Walgewene
maal.
Walgewenemaa on soode maa. 10 mil
jonist tiinust on 20 prots. ehk 2 miljoni
tiinu soomaad, mis põlluharimisele kõlb
matu. Oma kõlbmatu maa rohkuse poolest
on Walgewenemaa (väljaarvatud Siber
oma lõpmata tundratega) esimese! kohal
S. N. W. Liidus.
Walgewene valitsus kavatseb nüüd jär
jekindlast soode kuiwatamise ja nende põl
lupidamisele kõlbuliseks tegemisele asuda.

bilisatsioon.

Wäärtused, mille hind sügisel ulatas 350

miljardi frangini, hinnatakse nüüd 180 m.

Tellimine

Linnades 1 km: l rb!
aasta 11 rbl.
; Maal 1 luu - 50 kop.
acura - 5 rbl. 50 kop.

maade wahel ja tõstavad rahvusvahelist
ametühisuste liikumist sarnasel määral,
nagu seda meel ei ole olnud.
Kokkulepped raskuste asjus, mis seni
rahwuslikkude ametühisuste föderatsiooni
(Amsterdami Internatsionaali) astuda,
wõiwad kõrwaldada kõik takistused ja tee
wad wõimalikuks ühendatud rahwuswahe
lise liikumise teostamise".

damise alal.

TeodLondonist, 8. apr. Ustawatest alli
kätest teatatakse, et Inglise mereministee

riumi eelarmc 1925—26 aasta pääle si
saldab järgmist laewade ehituse kama:

3 1000-tonnilist ristlejat, 8 mee'
alust paati, laew mis oleks õhulaevadele
toetuspunktiks, erilaew merede mineerimi
seks, laemad mis oleksid toetuspunktideks
miinihäwitajatele, „X" weealustele paatidele,

2 suurtükipaati ja eriline laew Persia lahe
jaoks.

Õhu mototsiklet.
Harkowi üldise elektri ühisuse tehas lõ
petas õhu mototsikleti ehitamist.
Selle wäikse aeroplaani ehitamine läheb

maksma 3000 rbl.
Lühemal ajal tehakse selle õhu mototsi

Saksa saadiku jkohalejoudmine.

kletiga katsesõitu ja antakse selle järele siis
noorsoo lenduritele üle. Kavatsetakse terve

Eilase Saksamaale minema sõiduga jõu
dis Leningradi Saksa saadik S. N. W.
Liidus krahw Brockdorf-Rantzan.

rida sarnaseid õbu mototsikletie ehitada.
Nende malmistushinda tahetakse alan
dada kuni 1000 rublani.

Melioratiiwtööde plaan on kavatsetud
10 aasta pääle ja wõtab oma alla 680 t.
tiinu. Kuiwatamine sünnib kraamide kae
wamisega ja soomee äralaskmise teel. Hul
gaarwulised kraamid jooksevad kokku laia
desse kanaalidesse, mis omakord jõgedega
wälja jooksevad.

Nii on 10 aasta pärast kogu Walge
venemaa kanaalide võrguga kaetud, mis
aitavad Walgewene talupoega tema kehva

põllupinda parandada ning rohkendada.
Nende tööde pääle kulub 7 000.000 rbl.,
millest elanikkude pääle langeb 3 miljoni
rubla, kes oma tööjõu annavad walitsuse
korraldusele, kui muu osa väljaminekust
valitsus oma kanda wõtab.
Nahitshewani wabariigi järele
unrimine.
Nahitshewani wabariigis olles pööras
sm. Rõkow tähelpanu selle wäikese ja kau
gel asuma vabariigi raske olukorra pääle.
Temas on umbes 20 000 elanikku. Aser
beidshani kesktäidesaatew komitee määras

walitsuse kommisjoni Nahitshewani waba
riigi järeluurimiseks.
Uurimise tagajärjel on paljude kommis
sariaatide wastutamad töölised arreteeri
tud. Kõiki neid süüdistatakse talupoegadega
toorelt ümberkäimises ja muudes kelmistük

kides. Paljud nendest on endised sandar
mid, armeenlaste weresaunade toimepani
jad tsaari ajal.
Arreteerimised awaldasid erakorraliselt
hääd muljet kohaliste talupoegade hulgas.
.Spartuk" .silmad kiila Poole".
..Silmad küla poole"! See hüüdsõna
on leidnud wastukõla Leningradi „Spar
taki" kehalise kultuuri ringides. Nii sõi
dab Petrogradi raiooni näitlik 40 inimese
suurnne rühm hoolealuse Kingissepa kreisi,

kus terme rea näitlikkude harjutustega
wälja astub ning proletaarsest kehalisest
kultuurist kõnesid peab.
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5.N.W.L. rahwamajand. Veebruarikuul.

Pruntsuse proldatiaaiit
Võitlus.

Tööstus.

; on käimas kõige äge
dam seesmine wõitlus, mis seni ette
walmistuse iseloomu kannab. Suurkapi
taalile on Herriotist juba küllalt ning ta
walmistab temale mittesoowitawa wa
kitsuse kukutamise wastu. Selle tõendu
seks on kõige päält fascistliku liikumise
edendamine Prantsusmaal. Seni kannab
see liikumine aga ainult ettewalmistawat

ruarikuu üldine saaduste arw ulatas re
kordarwuni 193 miljoni rublani. Jaa
nuarikuus oli see 189 miljoni. Wõrreldes
läinud aasia wecbruariga on saaduste
arw kasvanud 58°/0 wõrra. Sellele tuleb
juure lisada, et saaduste hulga kasv ei

Tööstuse laiutamine kestab edasi. Weeb

iseloomu.

; „L'Jnformation" kirjutab
päälkirja all: „Mis on saanud kommu
nistlikust hädaohust".

„Meie elame ajajärgus, kus tööliste
streigid õige harwad on. Tööpuudus on
õige wäike ja elu kallinemine ei ole puu
dutanud weel laiemaid hulkasid. Kõmmu
nismi aeg wõib tulla ainult terwe rea
wigade, rahandusliku kriisi tagajärjel.
Kommunistlik kartus wõib tulla ainult
kui karistus meie rumaluste eest".
See seisukorra hindamine on üldiselt
õige. Otsekohest rewolutsiooui hädaohtu
Prantsusmaal praegu ei ole.:
Kommunistlikul parteil on hulkade
usaldus, tal on hulkade poolehoid, kuid
laiemad hulgad ei tunne weel tarwidust
aktiiwsele tegewusele minekuks, sest nende

majandusliku seisukorra halwenemine
sünnib seni õige pikkamisi.
Sellegi pääle waatamata teab Prant
suse kodanlus, et revolutsioon Prantsus
maal tulemata ei jää, kuna raha wäär
tuse langemine riigis kroonikaliseks on
muutunud, tööstuse kriis ja sellega kaa
sas käiw tööpuudus paratamatu on.
Prantsuse fascism püüab riigis ära
kasutada kõik wasturewolutsioonilised
jõud: suurkapitaali, katoliku kirikut, mo
narkistlikke organisatsioone, talupoegade
jõukamat kihti.
Kapitalistid annawad raha, monar
tistid esimesi lööksalke \a kirik
liikumiseks oma „püha" sildi.
Mitte asjata ei ole fascistide juhiks
kindral Castiljen katoliiklaste liidu
esimees, tema abi „sotsialist" Millerand.
Papid mobiliseeriwad talurahwa noort
sugu ~isamaaalise noorsoo ühisustesse".
Selle fascistlikke meeleawaldusi organi
seeritakse „ristikäikude" lippude alla „usu
ja isamaa kaitsemise" hüüdsõnade all.
Praegu organiseeritakse neid meele
avaldusi enamasti mahajäänumates talu
rahwa rajoonides, kuid samal ajal teh
takse katsesid liikumise ülekandmiseks ka
linna.
Kuigi liikumine ka Herrioti wastu on
sihitud, ei näe wiimane seda suuremat
tähelegi panewat. Just ümberpöördult
Herriot toetab weel liikumist, püüdes
sellega kapitaali meelepärasust teenida
ning oma kukutamist edasi wenitada.
Fascistliku liikumisega wõitlemise ras
kus lasub täiesti ainult kommunistliku
partei ja rewolutsiooniliste ametiühisuste
pääl. Juba sügise organiseerisid nad
„tegewuse komitee", kutsudes töölisi

olnud tingitud üksi tööjõu suurendamisega,

waid oli tingitud pääsjallkult valmistus
protsessi paranemisest ja tööviljakuse tõst

misest. Wõrreldes läinud aasta weebrna
riga on ühe töölise saaduste valmistus
tõusnud ühes päewos 60"/ o.

Eriti tähtis on asjaolu, et weebruaris
algas kiwisöetööstus uuesti tõusma, kuna
ta käesolewa tegewusaasta esimestel kuu
del teatud langemist üles näitas. Nii
ulatas kiwisöe üldine toodang weebruari
kuus 85 miljoni rublani, mis on suurem
jaanuari toodangust 4,4°/„ wõrra.
Tuntavalt on suurenenud ka metallur
gia tööstus. Malmi valamine ü swas
wõrreldes eelmise aasta veebruariga 75
prots., terassaaduste väljalaskmine
87 prots.
Normaalselt töötasid selle kuu jooksul
ka teised meie tööstuse harud.

Kaubandus.
Kaubanduse suhtes on meil päris kirju
pilt. Mõnes raioonis wõisime näha ring
jooksu alanemist, teistes järsku kõrge
nemist. Wiimaste hulka kuulub ka meie
Leningradi börse, mille jaoks weebruar oli
rekordi kuuks. Moskwa börse aga wastu
pidi wähendas ringjooksu. Kui nüüd üksi
kute faktide juurest läheme üldiste börse
ringjooksude juure, siis 70 wähemate lin
nade börsedes ulatasid nad weebruaris
214 miljoni rublani, 204 miljoni rubla
asemel jaanuaris.

Tööstuse saadustest enam elawamalt
kaubeldi metall- ja ehitusmaterjaalidega.
Esimene rühm andis kõrgenemist 47 prots.,

teine 20 prots.
Kiutööstuse kaupade ringjooksud jäid
samale tasapinnale, mis jaanuariski. See
näitab, et riide nälg, mis pikemat aega
meil walitses, pikkamisi ära kaob ja kaup
lus normaalsetesse tingimustesse asub.

Sarnased on andmed suurmüügi kohta.
Mis puutub wäikemüügisse, siis wöis
mõnes raioonis märgata riidesaaduste
puudust. Nende hulka kuuluvad muu
seas Uural ja Põhja-Kaukaasia.
Hästi suurenesid ka väliskaubanduse
ringjooksud, 83.1 miljoni rubla pääle
72,8 miljon: rubla asemel jaanuaris.
Weoasjandns.
Meie wcoasjanduse iseloomustamiseks
tähendame, et üldine kaupude wedu weeb
ruaris ulatas 10.800 wagunini päewas,
14.807 waguni wastu jaanuaris. Sisse
laadimine ühes tööpäewas kaswas kuni
6 prots.
Üldse on läinud aasta wiljasaagist wee«
tud 1. sept. kuni 1. märtsini 370 tuhat
waguuit 335.000 waguni asemel läinud
aastal.

Põllumajandus
Weebruarikuus tegime ettewalmistusi
eelseiswaks kewade hooajaks. Erilist tähel
panu pöörati seemnete kokkuostmise ja
nende saatmise pääle tarwitawatesse raioo

nidesse. See töö kestis kuni märtsi al
guni.

Üldse on kuni 15. märtsini kohtadele
saadetud 16 miljoni puuda, nendest on
3.335.000 puuda ettenähtud taliwiljade
ümberkülimiseks. See kõik teeb wälja 95
prots. ettenähtud plaanist.

Tuleb allakriipsutada talupoegade tungi
paremate külwiabinöude järele. Eriliselt
suurelt nõutakse ristikheina, timuti j. t.
rohuseemneid.

Viletsamalt seisab asi põllutöömasinate
ja riistade warustamisega. Nõuet nende
järele täielikult rahuldada ei saa, sest taga
warad on wäikesed. Nii wõib riigi põllu
tööriistade ladu rahuldada ainult 37—46
prots. nõudmistest. Wähe on ka kunstwäe
tust. Üldse nõuti kunstwäetust kuni 1.
märtsini ligi 800 tuhat puuda. Nõudmis
test wõisime täita ainult pooled.
Kokkuwõttes ütlen, et weebruari lõpp
oli meteoroloogilises suhtes tänawu talwel
parem, ning annab lootust parema wilja
saagi pääle S. N. W. Liidu terwe rea
rajoonides. S. O.

Mis takistab meie klubi tööd(Masuikowo as.. Luuga kr., Leningr. kub.).
Mõned meie vanematest klubi liikmetest
on vaenulised noorte ühingu wastu. Kod.
R. Kukkel oli isegi nii julge, et lubas aga
ramaid noorte ühingu liikmeil) ära hävi
tada. Selle vaenulikkuse röttu on isegi
klubist lahkunud, lausudes: „Mina ei hakka
komnoorsoolaste sabas käima!"

Kui aga sarnane „agar" klubi liige lä
hemalt järele mõtleks, siis näeks ta, et
noorte ühingu ja klubi liige on mõlemad
ühel ja samal hariduspõllul töötajad.
On liikmeid, kes arvavad ennast teistest
„paremaks" ja ei ole iga uäiteuuingn
osaga rahul, üteldes: „Möne talupoisl osa
pärast uia küll harjutustel käima ei hakka!"
Siin Peab jälle aru saama, et nagu
jalg, nõnda saabas. Igale ühele antakse
temale wastaw osa.
Sellest wõib oletada, et need liikmed,
kes endid teistest „paremaks" peawad, ta
kistawad klubi tööd. Arusaajamad liikmed
peaks nende kohta oma seisukoha wütma.
X.

Nõnda e! kõlba.
(Kruksino as., Oudowa kr., Leningr. kub.).
Meie asundusest on wälja walitud kaks
nais delegaati, et tõsta nii enese kui ka
teiste Eesti naisterahwaste hariduslikku
tasapinda.

Kahjuks, need delegaadid pole weel kor
dagi olnud wallas naiskoosolekutel. Ne
mad ei olewat sunnitud „terwe walla" eest
käima. Aga üleraioonilistest Eesti nais
koosolekutest pole midagi rääkidagi - neid
juba ammugi ei olnud. Kruksino nais de
legaadid, tarwis on ka teil aru saada, et
teie wõtsite oma pääle ühiskondliku kohus
tuse, mida ka täitma peate. Teie ei käi
mitte üksi „walia eest," waid ka teil enestel
on tarwis areneda. „N 6ge s."
Tarwis ühiselt tööle asuda.
(Pogorelka as., Oudowa kr., Leningr. kub.).
Äuwitaw on lugeda, kuidas „Edasis"
mõnegi asunduse kultuur- ja poliit-hari
dusliku töö edenemist kirjeldatakse. Pogo«
relkas aga wõtab pimedus wõimust. Noo
red, isegi noorte ühingu liikmed, on sa
mogonni orjuses.

Mktte ükski pidu-õhtu ei lähe ilma lär
mita mööda. Raske on edasi jõuda, kui
asundus niisuguses seisukorras on.

tehastes „proletaarsete fascismi vastaste
komiteede" loomisele. Praegu on juba
rida sarnaseid komiteesid organiseeritud.
Wastusena fascistlikkude meeleawalduste
pääle korraldasid töölised kommunistlikke
meeleawaldusi, kusjuures Herrioti
sandarmid muidugi fascistide poolt olid
ning tööliste meeleavalduse laialiaja
mises oma „tublidust" näitasid.
Kommunistlik ajakirjandus pöörab ala
tasa tähelepanu fascismi hädaohu pääle.
Praegu, kus kogu Pratsusmaal linna
omawalitsuste walimised käsil, on kom
munistide tähtsamaks hüüdsõnaks just
facismi vastase wõitluse organiseerimise
hüüdsõna. Lähemad päevad näitawad
igatahes, kuidas tööliste hulgad seda
hüüdsõna hindasid.

Ameerika fascistid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus
Tõlkinud W. R.
XI.
Surma tuba.
Mõni aeg koondus Krasnowi kogu tund
mine terawale, iorkawale walule teda tassiti
koridori mööda ja iga tõuge ning pööre sün
nitas tema waewatud kehas lõikawat walu.
Siis lõppesid piinad tema seati lamama. Ra
gises roostetanud lukk ja saabus täieline waikus.
Pööreldes ühe külje pääli teisele, wabastas
Krasnow lõpuks pää mähitud räbalast ja waa
tas ümber. Tema oli pikerkuses kiwist sahwris,
mis walgustud elektrist. Sügawuses oli midagi
rauast kolde sarnast, piiratud mitte kõrgest õi
gest wõrest. Kohale, kus asuwad puud, oli kin
nitud seinasse kaks lühikest ketti terasest käe
raudadega otstes. See kohi seinast oli tublisti
suitsenud. Kõrgemal nähti sügawaid auke, mis
sarnased rewolwrikuuli aukudele. Krasnow
mõistis, et see oli keskaegse patuste tuleriidal
põletamise koht, kus ka temal tuli täna surra.
Sissekäigule lähemal olid seintel mitu liht
sat ketti wangide seina külgi needimiseks, tei
sel pool wastas oli lai metallist tool waskse

WO s. t ». Siiftus.
Tahame põllupidamist seadida
teaduslikule alusele(Masnikowost, Luuga kr., Leningr. kub.).
Põllumajandusliku ringi
t e g e w u s.

22. märtsil oli põllumajandusliku ringi

Kawatsusel on punase nurga asutamine,
aga nagu näha, ei taha see kuidagi korda
minna. Niipea kui selle kohta ettepanek
tehakse, kuuldub kohe ütelust: „Ei maksa
ennast kuradile ära müüa." Tarwis niisu
gusele seisukorrale lõpp teha. Ka Pogorelka

peab ükskord ärkama ja ajaga ühes sam
muma. Ainult siis, kui meie ühel meelel
tööle asume, kaowad igasugused wäärnäh
tused. Äääd edu tulewiku tööle.
Niipikk u i l a i.

tööd.

Peaks walmis saama
(Krasnaja Pustoschis, Oudowa kr., Lenin
gradi kub.)

Esimene loeng oli 25. märtsil aine üle
„Lenin ja talupojad."
Jääb soowida ringile hääd edu ja näh
tawaid tagajärgi. Teataja.

asub kellegi kodaniku ruumides. Kas meie
siis ei saa selle ülesandega toime?
Oma poiss.

juhatuse walimised. Loenguid peetakse 2—3
kuus. Saamad olema ka sumised praktilised

kupliga ülewal ja keerulise traatide süsteemiga
elektri tool Ameerika armsam piinariist.
See oli piinamiste tuba, wiimane aste neile õn
netuile, kes sattusid Klu-Klux-Klani küünte wa
hele.
Krasnow liigutas end uuesti. Köidikute sõl
med olid punutud osawalt ei olnud mingit
wõimalust neist lahti saada. Ja kas maksiski
seda püüda? Tema oli liiaks waewatud. Ei,
kuigi tema siit ei pääse, siiski wõib tema hoi
duda teda ooiawast surmamise wiisist. Ja pääle
selle pidi tema pääsema teda ootawad streigi
komitee ja tuhanded töölised. Tema peab nen
dega olema kuni lõpuni.
Krasnow tuletas meele täies selguses kõik
ununud sündmused ja juhtumised, millest nii
rikas tema elu. Kui mitu kord sattus tema
töölisteklassi waenlaste kätte! Kolm korda
mõisteti teda kodusõja ajal Wenemaal maha
laskmisele. Ja enne weel, tsaarivalitsuse ajal,
kui mitu kord õnnestas temal pääseda politsei
käte wahelt, pettes vvangiwahtide hoolikat
walwei! Ja siis juhtumised wäljamaal agiteeri
mise ajal! Seda kõike kannatas tema sotsiaalse
rewoluisiooni nimel kõik need nälgimised,
ümberriiestused, põgenemised, surma ootused!
Kas tõesti tuleb temal nüüd surra siin lõksus?
Lamades mõned minutid liikumata (waata-

Ehitatakse koolimaja ntiimeib aastaid. Kool

mata köidukute ihusselõikamise walust näisid
need minutid temale kaunid olewat wõrreldes
eelmistega) asus tema tööle.
Tarwis oli ennast paenuiada nii, et parema
käe pihupesa ulataks pahema jala saapa kan
nani. Pihk oli waba nöör oli seotud kõrge
malt. Selle eest olid jalad seotud labadeni.
Pidi katsuma siiski.
Need olid nõdrameelsed, väljakannatamatud
wiis minutit. Köidikud, mis kuni wiimse wõi
maluseni oli pinguldud, põletasid tulest walusa
mini. Pinguldud soontes peksis raske, tuline
wasar. Käed ja jalad surid pinguldusest. Kuid
kontsa kätte saada oli tarwilik sellest olenes
wabadus ja wõib olla, suure teo kordaminek.
Ja Krasnow sai selle katte. Terwe rea pii
nawaie, wäijakannatamata minutite järele puu
tusid tema sõrmed siledat laia kontsa. Sellest
oli küllalt. Nüüd teadis tema, et on pääsenud.
Kontsa lahti kruuwides, wäikese salalaeka
kaant üleslõstes, mis kontsasse peidetud, wõt
tis tema säält wälja wäikese sileda noa...
Puruks lõigatud köied langesid põrandale.
Seltsimees Krasnow tõusis waewaga jalule ja
tegi waarudes toas mõned kindluseta sammud.
Siis langes silmi ette must kate ja tema kao
tas teine kord sel päewal meelemärkuse.
(Järgneb).

Reedel, 10. aprillil 1025 a. Nr. 82

Gss f i

Kuidas kergendada töötawate
uaisterahwaste seisukorda.
(Kiri Oudowast.)
Parteikomitee naisosakonna poolt otsustati

järgmine korraldustöö läbi viia:
1) avada kooperatiivide juure riiul «Ema
ja laps", kus antakse vaesematele emadele
maksuta toitaineid;

2) avada kreisis 3 õeeskujulikku laste
sõime;

3) jagada kehvematele emadele maksuta

100 kuubikuid puid välja ju wõtta 1000
vaesemat naistöölisi ilma osamaksu tasu
mata kooperatiivi liikmeks;

4) asutada eeltuleval suwel seente ja
marjale artelle, kes astus kooperatiividega
otsekohesesse ühendusesse. Teps.
Tööst meie asundusest
(Pogorelka, Oudowa kr.. Leningradi kub.).
Uue kooliõpetaja sm. Walliku siiajõud
misega hakkas ka meil töö väiksel viisil
edenema. Organiseeriti noorte ühing, sei
ualehe sõprade ring. WarSti ilmus esi
uteuc seinalehe nummer. „Edasi" tellijaid
on 9.
Puudub koht, lugemistuba, kus wõikt
ühiselt lehti ja kirjandust lugeda.
Pikksilm.
Ikka edasi!
(Koidula asundusest, Kaluuga kub.).
Meie asunduses oli 5. aprillil pidu.
Kanti ette kaks venekeelset näitemängu,
mis keskmist moodi õnnestasid. Rahvast
oli vähe. Korrarikumist pidul ette ei
tulnud. Sissetulek läkS lugemistoa hääks.
Koidula noored, ikka nõnda edasi kul
tuur-hariduslikul teel. „ M õ n i".
«Punased kiired"
Eesti-Haginski asunduses
(Kaukaasias) ilmus esimene seinalehe „Pu
uased kiired" nummer.

Rahvas tundis selle seinalehe numbri
«asm suurt huvitust.
Seinaleht ilmub kaks korda kuus.
Loodame, et ta saab meie asunduse elu
valgustajaks ja tagantõhutajaks.
Talutaat.
Knns tiinu wilia haridustöö
toetamiseks.
(Eesti-Haginski asund., Kaukaasias).
Meie asunikud otsustasid 6 tiinu vilja
maha teha haridusosakonna hääks.

Sellel asunikkude ettevõttel on suur
tähtsus meie asunduse kultuur-haridusliku
tasapinna tõsim.ses.

Selleks hääd edu. Talutaat.
EValmistame asunduse
wiiekümnenda aastapäewa waStu(Eesti-Haginskift, Kaukaasia).
18. märtsil oli asunduse üldkoosolek, kus

otsustati asuda viiekümne aastase juubeli
pühitsemise ettevalmistusele. Selleks valiti
kuueliikmeline kommisjon. Juubel peetakse

ära juunis 1927 a.
Samal koosolekul otsustati korraldada
puiestik. Samuti istutatakse tänava äär
tele puud, mida iga kodanik oma õue kohta

ise istutab. See töö on täies joones.
Nõnda ilustame meie oma asundust.
Talutaat.
Talunaine tegutsemas.
(Eesti Huginskist, Kaukaasias).
,Naiste klubi". Kuidas kergendada nais
terahwa kudust tööd.
Meie piimaühisusse tuleb igal hommikul
ja õhtul piima kokku tuues palju naiste
rahvaid kokku. Siin arutawad nad palju
asju läbi. Näituseks võeti „piibel" aru
tüse alla ja käsitati „Edasi" nr. 57 ilmu
nud sm. S. Jänese kirjatükki „Naistööline,
taluname ja usk". Nende „koosolekute"
kaudu omandavad naisterahwad mõndagi
hääd.

Haginski naisterahwad avaldavad aga
rat tegewust. Seda tõendas suurepäraliselt

läbiviidud naispäew.
Meie naisterühmad mõtlewad juba selle
üle, kuidas oma tööd kergendada ja wa.
baneda kodusest orjusest. Näit: naispäewal

arutati elawalt ühise leiwaküpsetuse ja
pesupesemise mõimaluse küsimust.

Piimaühisus. mis siin hiljun avati,
juba kergendabki naisterahwa kodust tööd.

HaginSti naisterahmastel tuleb energili
selt sel teel edasi sammuda.

Ka teisle asunduse naisterahwad wõi
wad siit eeskuju wõtta.
Talutaat.
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Noorte elu.

Tööliste elu.

Sõnake Ain Rannalectile
«Säde" küsimuse puhul.•)

Jätke tuimus ja asuge enesearen
damisele
..Edasi" toimetuse juures asuv töölis
kirjasaatjate büroo poolt on juba hulk üles

Maksude wähendamine külas.
Lähematel päevadel avaldatakse amet
likult uus maksuseadus külas.

igale elulisele tegevusele hädatarvilik.

asjast huvitatud seltsimehed (ja huvitatud
peaksid enamasti kõik olema) peaksid osa

Mis puutub aga Ain Rannaleeti ette
toodud mõtetesse, siis rajaneb kogu ta kir
jeldus koguni teisel alusel, kui ehk seda

võtma, sest meile on situ, Nõukogude vaba

Üldine maksumäär alandatakse 470 mil
joni päält kuni 300 milj. rublani, s. t.
ligikaudu Maksusid vähendatakse
igalpool, sääl hulgas ka Leningradi kub.
Wõrreldes möödaläinud aastaga talupoe
gade majapidamised pannakse käesoleval
aastal kõrgema maksu alla. Et endise ta
sapinnale jääda, on tarvis Leningradi kub.
maksu vähendada mitte vähem kui 22%.
Wõib olla, et peame veel rohkem alan
dama, sest paljud talupojad pole suutnud
wäljapääseda endiste ikalduste hädadest.

riigis. see laialine võimalus ojaks saanud,
ennast igakulgs lt, nii p»liitilii?lt kui ka

anda ükskolmandik põllumajanduslikust

Esiteks peab ütlema, et arvustused, mis

~Säde" kohta paaris-kolmes viimases
numbris ilmunud, otse rõõmu ja lootust
äratavad on, et asi nihkub, nihkub sellelt
surnult punktilt, kus ta küllalt kaua püsi
nud. Arvatavasti ei lase „Siide" toime
tus ühtki sõna, ühtki lauset arvustamata
ja kaalumata silmist. On ju arvustus

toimetus isegi oleks ette näinud.

A R puudutab küsimust puht-keelelisest
seisukohast ja asetab selle küsimuse.Säde"

eluküsimuse esimesele plaanile. Siin sei
sabki põhjus, miks A. R—le nõusolekut
ei saa lubada.
Mis on tähtsam, kas noorte hulkade po
liitiline kasvatus või Eesti keele õpetus
ehk „parandamine"? Selle küsimuse jätab
A. R. lahtiseks.
Ometigi on see aga põhiküsimuseks.
Keegi ei tee sarnaseid „sõnakõlinaid", nagu

ei loetaks maal .keeleuuenduslist kirjan
dust ainult keele uuenduse pärast". Seda
kolli ei maksaks A. R—il karta, kuigi
.rinnas niipalju tuld ja tuska". A. R.
peaks teadma, et ikka suur vahe on ta
välise maakeele ja linna kirjakeele vahel.
Niisama peaks A. R. teadma, et praegu
sestki linna kirjakeelest maainimestele palju
kaduma läheb. On ju maal omapärane keel

ja keele tagavara.
Need 230—240 (ja „wõib olla roh
kemki") eestlast asuvad määratu suures
enamuses ju maal.

Kui me keele õpetuse ehk „paranduse"
„Säde" eesmärgiks loeme, siis on A.
R—l õigus. Tarvis kõige käredamad abi
nõud tarvitusele võtta, et kehva Eesti
keelt täiendada ja parandada. Kuid kah
juks pole praegune aeg selleks niipalju
normaalne, er seesuguse rahuliku töö juure

üle minna See töö jäägu tõepoolest „fcc
leringi" ja „noorie proletaarsele kirjanik
kude" ülesandeks. (Huvitav, miks A. R.
ülikooli juhatuse poolt selles mõttes .ta
kistust" arvas näha saavat?)
Maa ja linna noored, keda me organi
seeritutena näppude püül lugeda võime,
ootavad meilt koguni muud. Nad oota
wad meilt õpetusi, juhatusi, ootavad meilt
tõuget, äratust, er nad teadlikult uuekorra
ülesehitusest võiksid osa võtta. Nad oota
wad meilt poliitilist-ühiskondlikku kasva
tust. Ja selle suure, tähtsa ülesande kör
wal on „keeleparandus" naeruvääriline,
millega sinult see wõib tegemist teha, kel
lel noore poliitiline arusaamine ja küpsus
ükskõikne on. Keegi ei vaidle keele paran
damise vastu. Kuid selleks on aeg veel
ees. Need kaks põhimõtet tulevad vaag
nale panna ja nende raskuse kaalu järele
otsustada. Wastasel korral kustutame „tuld

ja tuska" oma arenenud rinnas, kuid unus
tame sajad tuhanded noored, kes mitte
„Wenemaa pinnal keeleliselt Eestimaa pro

letariaadile hiigla kaotuseks ei oleks, vaid
poliitiliselt kirjaoskamatalt". Kui A. R.
seda arvesse võtab, siis kujuneks „Sä
deme" otstarbe talle koguni teistes vär
vides silmade ette G. T.
*) Mõttevahetuse järjekorras

Leningrad! temed.
Piletite müük suwituskohtadesse.
Käesoleval sume hooajal müüakse pile
tisi suvituskohtadele sõitmiseks kesklinna
jaamas kui ka osakondades.
Linna ümbruse raudtee pilettsi müüakse

nädal aega eite. Sääljuures piletite
pääle ei tähendata sugugi rongi nummert
ehk ärasõidu aega, maid iga reisija wõib

kutseid valjudele vabrikutes ja tehastes töö
tawatele Eesti seltsimeestele koosolekutest

osavõtuks ja ajalebes töölis-kirjasaatjana
kaastöötamisekS olnud.

Oa korraldatud loengud algajate kirja
saatjate arendamiseks, millest kõik wäbegi

teaduslikult, välja arendada.

Meile on võimalus antud, ajalehes ja
selle juures olevas ringis töötades, selles
kõige kiiremalt edasi jõuda, uimelt: nii po«
liitilisi kui ka üldiseid übisk»ndlikke küsimust

ajalehes arutades ja käsitades, millele ka
meie unustamata suur juht Lenin väga
suure tähtsuse andis

Selles harus oleme aga meie, lmna Eesti
töölised, kaugele oma Wene seltsimeestest
maha jäänud, seepärast peaksime kahekordse

jõuga selle vea parandamiseks kõik võima
lused ära kasutama oma kiiremaks edasi'
jõudmiseks ja seda veel enam seepärast, et

Eesti töölistel ja talupoegadel demokraatli
kus kartuliwadariigis kõik võimalused enese
arendamiseks ära võetud on.

Mitte kaugel ci ole üleilmse töölisrewo
lutstooni ajajärk, kus töölised ja talupojad
kodanluse kapitalistlikkudes riikides oma
kukUt ära viskavad, nagu seda Wene töö
liue ja talupoeg tegi.
Siis ootab ka Eesti tööliste ja tatupoe
gade kiht oma rohkem väljaarenenud seltsi

mehi, kes neid oma nõuannete ja teadmis
tega aitaks töölis-talupoegade valitsust luua.

See oleks meie kohus, kellal kõlk vabad
võimalused on olnud enese igakülgseks
väljaarendamiseks. Siis ei aita meil enam
üksi see (kõikide ettetulevate vigade paran
damiseks), et meie vabas Nõukogude riigis
see aeg elanud oleme, vaid meie peame ka
siin elades kõiki saavutuste tagajärgi tundma.

Mõni lugeja küsib milleks kõik see
pikk meeletuletus? Kõik selleks, et meil
rida üleskutsutuid seltsimehi töökohtadest ja
asutustest ei ole veel koosolekutele ilmunud,
ega enesest elumärki annud, missugune väär

nähtus aga suur tuimus ja külmus ühis
konna asja vastu on. Säärane wäärnäh
tus on otse kuritegu töölis-talupoegade klassi
vastu.

Kui meie otsustaval ajajärgul kõik töö
raskuse meil olevate üksikute juhtivate
seltsimeeste õlgadele weeretame ja sääljuures

kaed taskus hoides kaebame, et meil arene
nud tööjõududest puudus on, saavad meilt
Eesti töölised ja talupojad küsima: aga mis
tegite teie selle aja vabas Nõukogude riigis?

Seepärast pöörame kõigi Eesti tööliste
poole vabrikutes ja töökohtades, et nad
uinuvaid seltsimehi üles ärataks ja kui nad
uinakust ega tuimusest ärgata ei taha, siis
oma hulgast rohkem energilisemaid seltsimehi

valiksid ja saadaksid ajalehe juures oleva
töölis-kirjasaaljate ringi tööst osa võtma.
Wastasel korral on büroo sunnitud edaspidi

puuduvaid seltsimehi ja ka vabrikuid ja
asutusi, kust esitajad puuduvad, ajalehes
teatama.

Seepärast jätke kõik tuimus, mis on
vana orjapõlve pärandus, ja asuge kiirelt
enesearendamisele. —s.
Põllumajanduse maksu kokku
tulemine.
Tähtajaks 1. maiks täielikult on
põllumajanduse maksu kokkutulnud Wõte
gorski, Kingissepa, Lodeinopoli ja Lenin
gradi kreisides. Ülejäänud kreisid pole
Meel ülesannet täitnud. Oudowa kreisis
on maksudest tasunud 96 prots., Trotski
tr. 92' prots, Luuga kr. —B7 */2
prots ja Wothowi kr. 80 prot. Üldse
on Leningradi kub. 1. aprilliks kokkutulnud

sõita ükskõik millisele rongile.

2 062 tuh. rubla maksudest.

Poliithariduslik töö külas
Täites Leningradi nõukogu rahwahuri
duse näpunäiteid, suurendas kubermangu
poliithariduse walitsus külapoliithariduslisi
asutusi valdades kuni 97 lugemistoani,
küladesse 330 lugemistoani, 280 pu
nase nurgani ja 12 punase trahterini.
Lugemise mbade lööks on täiendavalt
välja lastud 35 000 rubla, milledest 15
tuh. läheb lugemistoa juhatajate täienda

Kaubandus Leningradis.
Kub. rahanduse osakonna wäljaarwa
misle järele ulatas kaubaringtäik Lenin
gradts 1924—25 a. esimesel poolel 3C7
miljoni rublani, mis on 19 miljoni rubla
wõrd suurem eelmisest poolest aastast.
Erukapitaali osa langes 54 prots. päält
4l protf, pääle. Üldse oli 1. märtsiks
kaubanduslisi ettewõtteid 11.267. Sääl
hulgas on umbes kolmveerand eraisikute

misele suwel.

omad.

Teiseks suuremaks uudiseks on kavatsus

maksust valla eelarvete toetuseks. See abi

nõu võimaldab kindla aluse valla raban
dusmajapidamisele ning aitab kaasa alg
hariduse, tervishoiu jne. arendamisele.

Maksu määrad ja maksmise tähtajad
avaldatakse juba nüüd kevadel lõpulikus
vormis.
Uuekujulised Postmargid.
S. N. W. Liidu postiasjanduse kom
missariaat laskis müügile uued 14 kop.
postmargid. Margil kujutatakse töölist ja
on taevakarva sinist värvi. Lähemail
päevil lastakse margid müügile.
Kirjad talupoegadele kodu kätte.
Rahva postiasjanduse kommissariaat
lõpetas esimesed katsetööd, kirsasid kod»
kätte toimetada. Katset tehti Ostrovi krei
sis, Pihkva kubermangus. Sääl on 800
külaga kreisi pääle 28 kirjakandjat. Wii
mastel on oma vorm olemas.
25-000 last maale
15. maist kuni 15. juunini saadetaks»
Leningradi lastemajadest suviseks kooli wa

heajaks maale kuni 25.000 last.
Koolide tegewuse lopp.
Külakoolides on otsustatud kooli tege
wust lõpetada 1. juunil, linnas 15.
juunil.
Peawad läbikäima meie
wäliSkaubanduse monopolistPühja-Lääne väliskaubanduse osakonna
eestvõttel moodustati erikommisjon, kelle
ülesande hulka käib järele vaadata, et
väljamaa ärid ei rikuks meie wäliskan
banduse monopoli.

Rahwuswahelise raudtee ühisuse
istangute järgule.
Lähemail päevil avatakse Münchenis
järjekorraline rahvusvahelise raudtee ühi
suse järjekorraline istangute järk. Sinna
sõidavad ka meie raudteede esitajad. Aru
tuse alla tulevad liikuvate rongide vahe
tuse, kaubaveo ja reisijate liikumise küsi
mused.

Uued linna jaamad
1. mail avatakse Tööstuspanga ruumi
deS (25. Oktoobri prosp.) raudtee jaamade
piletite müügi keskjaama osakond.

Samal ajal avatakse piletite müügi
osakond Wassiilisaarel (9. liini ja Suure
prospekti nurgal).
Tagasi tulnud wrangellaste
emigrantide teadaanne„Tshitsherini" aurulaeval tagasi jõudnud
neli wrangellast, endised kooliõpetajad,
andsid laeva komandole järgmise kirja aja
lehes avaldamiseks:

.Pääle pikki koledaid ümberhulkumisi
läks täide meie oodatud silmapilk kodu
maale tagasi tulla. Ainult siin kohtasime
vennalikku vastuvõtmist ja inimlikku
ümberkäimist. Loodame, et edaspidi ei jää
meie teistest taha, vaid teeme kõik uue
elu ülesehitamiseks.

Riidekaupadest puudus
Kevadise hooaja tulekuga on kasvanud
nõue puuwillariiete, iseäranis aga pesurilde

järele. Leningradis olevad tagavarad on
väikesed, et kõiki nõudmist, mis tulevad
maalt ja linnast, rahuldada.
Oblasti sisekaubanduse osakond otsustas

tarvitusele võtta otsustavad abinõud, et
suurendada trustide tegewust.
Leunupost Persiasse.
Kõigis Leningradi posti-telegraafi osakon

dades avati kirjade vastuvõtmist lennupos
tiga Pcrsiasse sdasitoimetamneks. Kirjad
saadetakse kiirrongil Valusse, jäält aeroplaa

niga üle Kaöpia mere Persiasse. Kirjad
on teistest väljamaa kirjadest 20 kopikat
kallimad.
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Hobuste wäljawedu
Oblasti kaubapalat sai Ecsti-Wcne pala»
tilt ettepaneku organiseerida Eestimaale
söiduhobuste wäljawedu.

Traktorid Siberi talupoegadele.
~Punane Putilowets" sai Siberi põllu
iööühisuselt tellimise 20 traktori pääle.
Riie linoleumile.
Linase riide trust organiseeris koti riide

walmistuie linoleumi

Uus walmistusharu on lähedalt seotud
S. N. W. Liidus ainukese linoleumi
wabrikuga Odessas.

Trust sai tellimise 60 000 arssina koti
riide walmistamiseks, mis wõimaldab
Odessa Ittoleumi wabrikule kolm kuud
töötada.

Sport.
Uued üleliidulised rekordid üleS
seatud
Leningradi kubermangu raskejõustiku wõift

lused, mis ära peeti 4.—6. aprillil, jagu
nesid wiite keharaskuse kaalu. Osavõtjaid
oli rohkesti.

Tõstete tagajärjed olid:
S u lgkaa l:
1. Vuhanow (Eesti klubi) üldsumma
840 naela.
2. Kalugin (Wass. saar) 780 naela.
3. Esman (Balti laevastik 760 naela.
Kerge kaal:
1. Ni kitin (Eesti klubi) üldsumma
1040 naela.

2. Hrästalow („Dinamo") 1030 n.
3. Luurin (Eesti klubi) 890 naela.
Keskkaal:
1. Iljin („Dinamo") üldsumma
1100 naela.

2. Setin („Dinamo*) 1040 naela.
3. Lotsnew (Balti laewastik) 910 n.
Poolraske kaal:
1. Bloh (Eesti klubi) 980 naela.
2. Kol osso tv (Wolodarski raioon)
900 naela.

3. Fedorow (Wass. saar) 840 naela.
Raske kaal:
1. Serososkin („Dinamo) 1060 n.
2. Dodon (Balti laevastik) 940 n.
Nõnda jäi Eesti klubi punktide järele esi
sõitjaks käesoleva aasta pääle.

Teisele kohale jäi „Dinamo".
Pääle selle seadis kerges kaalus üles üle

liidulise rekordi sm. Nikitin pahema käega
rebimises ja kahe käega surumises.

Sm. Iljin („Dinamo") keskkaalus nii
sama seadis rekordi, ühe käega rebimises.

Lähemal ajal, 9.—12. maini korralda»
takse Soome Internatsionaalse sõjakooli
klubi poolt rahvusvahelised wõifilusmaad
lemis.d, millest osa võtavad väljamaa töö
liste spordiorganisatsioonid. Abram.
„Spartak" 1 mail
„Spartaki" kehalise kultuuri ringid wõ
tuwad kõige tulisemalt osa 1. mai pühit
semisest. Kehalise kultuuri kubermangu ko

mitee töötas wälja kama, kuidas ringid
«sawõtaksid nii 1. mai rongikäigust kui
ka õhtustest pidustustest. Spartaki rüh
mad spordi riietes sammuwad oma ette
mõtte kolonnede ees. Wõimaluse järele
kujutawad „Spartakuse" osakonnad mitmet

sugu sporti: jalgpall, basket-pall, kerge
jõustikku jne. Soowitakse luua jalgratta
sõidu salgad olewatest jalgrattameestest.
Peatuskohtadel korraldawad „spartaklased"

agitatsioonilisi püramiidesid elawate ehk
kunstiliselt korraldatud plakaatidega. Sa
muti wiiwad läbi mängusid. Neewa pääle
tuuakse wälja purjukad ja lootsikud.
Kehaline kultuur kõrgemates
koolides.
„Terwes kehas terwe waim" sarnase
otsuse juure jõudsid suurem osa Leningradi

kõrgematest koolidest. Nii on teede, tehnv
loogia. arsti ja paljudes teistes instituuti
des „Spartakuse" osakondades 200 ja
rohkem inimest.

Teede instituudi „Spartak'il" läks korda
üliõpilaste ühiselumajas sissewiia igapäe
toast 15 minutilist wabaharjutust.

Punane üliõpilaskond on tuqewalt kinni
haaranud kehalisest kultuurist. See on iga
tahes edu ka õppuse pandiks.

Timukate Lestist.

KirjaMaswsed.
A Koot, Podkurjewos. Iga talupoeg

Sm. w.llingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

võib täitsa vabalt vabriku tööliseks hakata.

Kinoliudid tsenwr! alla.
Seni waatas Eesti politsei järele kino
pildid, enne kui neid näitamisele lubati,
kuid arwatakse sellest weel mähe olewat.
15. aprillist pääle pannakse sääl eriline
kino tsensur maksma. Eriline kommisjon
waatab kõik wäljamaalt oStetawad elik üü
ritawad lindid läbi, ja siis alles lubatakse
neid Eestisse tuua. Ka peab näidatumatel
piltidel eestikeelsed päälkirjad olema. Selle
määruse wastu eksijaid karistatakse kolme*

kuuse wangistusega ja rahatrahwiga kuni
300 tuh. marka. Sellega arwatakse „kar
detawate" idude propageerimist kino kaudu

ära kaotada.
Mõisnikkudele ja kirikhärradele
maad tagasi.
Eesti riigikogu wõttis põllutööministri
Keremi ettepanekul uue „seaduse" wastu,
mille järele endistele rüütlimõisa omanik
kudele nende mõisatest osa tagasi antakse,

nimelt n. n. „Landstellen".
Ka kiriku maad otsustati kirikhärradele
jälle tagasi anda.
Nii tuleb Eestisse wana „kuldne aeg"
(nimelt mõisnikkudele ja kirikhärradele)
jälle tagasi.

Väljarändamine EeStis
Märtsikuu jooksul on wäljaantud Eestis
391 wäljamaa passi, millest walitsus on
saanud 536.700 marka sissetulekut. Pääle
selle on wõetud weel iga passi päält 200
marka „kultuurkapitaali* hääks.
Kaunis tulutoow äri wäljarändajate
arwel.
Tööliste elumajadesse ööseti siSsePääS sulutud.
Kreenholmi wabriku walitsus Narwas
on siseministri eeskirja põhjal korralduse
teinud, et kõik tööliste kasarmute sissekäi
gud (uksed) oleksid sulutud õhtu kella 10
kuni hommiku kella 6-ni.
Milleks see? Ega ometi mitte tööliste
unerahu eksitamatuse otstarbel? Wõi ta
hetakse sellega töölisi sundida oma raha
kokkuhoidmisele ja seda mitte raisata eten
duStele ehk kontsertidele jooksmisega? Wõi

on sellel suurem „poliitiline" tähtsus?!
mM ja tesjilika.
Perioodiline sugu muutmine
austrite juureS.
Sugulise elu mõistatuste keskel loomade

juures on küll mõistatuslikum perioodiline
sugu muutmine. Oma elu teatawal silma
pilgul muutub isane loom emaseks ja üm
berpöördult. Sarnased nähtused on õige ha

ruldased. Huwitawad scs mõttes on aust
rid. Nende juures sünnib sugu muutmine
õige kiiresti ja ilma igasuguse wahepäälse
olekuta.

Inglise õpetlane Orton tegi sarnaseid
katseid: tema awas austnte tigukarbi ja
tegi kindlaks mikroskobi läbi maadeldes
austri suguorgaani. Selle järele lasti
tema austri erilises puuris merde ja tõi
tema säält jälle esile järjekordseks waatle
miseks. Selgus, et aasta jooksu! muutab
austri neli korda oma sugu, muutudes
isasest emaseks ja jälle ümberpöördult.
Nühtawasn on see normaalne nähtus
Euroopa austri juures, milline põhjus aga
praeguseni teaduse poolt Meel seletamata on.

UudiS Londoni tramwaideS
Londoni tramwaide walitsus on nähta
wale kohale wagunite sisse ülesseadnud
riistapuu, mille waral reisija wüib enese
istekohalt täpselt jälgida waguni edasilii
lumist.

Selle riistapuu sisu on üldjoontes sar
nane: ligi kahe meetri pikuses klaasist ka
tusega kasti sisemuses liigub edasi kahe
wärtna abil lint. Wärtnad asuwad kasti
otsades xiug on ühenduses paenduwa te
rastraadi läbi tvaguni ratastega, mille
läbi nad keerlema hakkawad. Lindil on
äratähendatud marssruti peatuskohad ja
ümberkaudsed uulitsad, näidates sellega
sõitmise sihti. Klaasi pääl kasti sees on
punane joon, mis näitab, kus kohas wa
gun asub. Kui nüüd wagun seisma jääb,
siis jääb seisma ka lint, ning peatuskoha
nimetust wõime lugeda otsekohe joone
päält.

See riistapuu töötab täpselt ja täiesti

automaatselt.

Laupäewal, 11. märtsil ). a.

Selles ei tehta ühtegi takistust
Röges, Kruksinos. Kui on teada, siis
tooge otsekohe avalikult ette, kes on sääl

L. T. K. Ülikooli

sed «samagonni vabrikandid."

Tasuja, Teie sõnum on liiga segane.
Pääle selle ei saa aru, kust kohast teie kir
jutate ja ei teataoma nime. Ei saa tarvitada.

Saar, Pogorelkast. Sõnumit laimujutu
ajajast meie lehte ei mahuta. On kullalt
sellest, kui koha pääl sarnaseid isikuid häbi

posti naelutatakse. Kirjutage.
Talutaat, Eesti Daginskist. Kahjuks

jõudis teie sõnum naiSpäewa pühitsemisest

kätte pääle naislehekülje ilmumise. Seepä
rast jääb tarvitamata. Kirjutage. Wötame
välja, mis huvitab.
Teadaanded.

pidu- õhtu
Eeskawa:
1. Näitemäng -- «KPACHHH
OPJIEHOK».

2. Soome laulukoor.
3. Nalja duett.

4. Balalaika soolo
5. Spordi numbrid.

6. Puhkpillide koor.
7. Kollektiiwsed mängud.

Algus k-ll 8 õhtul.
Piletite müük on awatud 7. märts,
kuni pidu alguseni: „Edasi" talitu
ses, L. T- K. Ülikoolis ja Harnia
jas. Sissetulek läheb sideme loo
miseks linna ja küla wahel.

Puhkepäewal, 12. apr. s a- on söjawäe
ringi koosolek HarmajaS, alguS kell 1 P.

Ilmuda köjgil endistel, kni ka uutel eelöpuS-

lastel ja terarmeelaStel. Bõroo-

Reedel, 10 apr. s. a katsutakse kõiki naiS

Juhatus.

Me Eesti töiiliste flili.
Puhkepäewal, 12. apr. kell 8 oht.

ringi liikmeid 37 lastemajasse käsitööle
õhtul kell 8.

Kaatri Dii

Puhkepüewal, 12. aprillil s. a. 37- EeSti
lastemajas, W. S. 1. liin 26, kell 11 päewal
on 16-da 1. mai nim. Pioneeride rühma

auliikmete ja wauemate seltsimeeste
k«»Sslek.

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

Jsak, Tamm, Palwadre, Pöögelmann, Jkmelt,

Nirk, JäneS.

16-da 1. mai nim. pioneeride
rühma nõukogu.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel. 10. aprillil
kell 8 „KaSfijaht".

(Palutakse ilmuda kõik tegelased, kes endiS
test ettekannetest osa wötfld).
Wast. instruktor-organisaato^

Uet -Wiid. poole «roti tSoliote
klubi ringide harjutused:
Reedel. 10. aprillil
kell V,9 „Kiwi".
Tähelepanna: Kõiki, kes eelmisel
etendusel kaasa mängisid, palun Proowile
ilmuda. Organisaator.
Tanu kraatrites:
Rkabecm. riiklik satzeri ja baleti teaater

Eestimaa tööliste toetuseks.
Sm. w. llingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel, 10. aprillil j. a.
Usuwnstsse ringi järje
kordne koosolek.
Sm. Wallneri juhatusel.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P. Leningr.kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel, 10. aprillil, kell 8 õhtul
Ülelinnaline
noorte koosolek.
Sm. loeng:
..varww ja tema õpetus"
Ilmuda täpselt.
W.L.K.N Ü. Eesti sektsioon.

Akadeemiline riiklik draama teaater
«ll,apb IIoaHOBB1!»
Akadeemik riiklik sväike ooperi teaatr?

Pihk»» MmMmste

Riiklik suur draamateaater

korraldatakse Eesti sektsiooni poolt

kiili ..liii" m«iks

«OaycT*

„3aro«op

Rahvamaja
«-IWI rvA»

Punane teaater.

«(!saZ,k6a Hurapo»

Teaater..lvullx 3pu?s^vü'
«Rvueii^opöyaoi!».

Muusikalise komöödia
«Napisrra»
Wassash

11. aprillil s. a. sektsiooni ja klubi
F-onstn
Zuubeli-öhtu
kubermangu Eesti poliit-hari
dusliktude asutuste esitajate ühi
sel osawöttel.

Eeska w a s: 1) Arvamine ja ter
wituse kõned.

«rocnoflH Mefiopw»

2) Paremad ettekan

Waba komöödia

ded klubi tegelaste
poolt.

«TpnqaTb rpa^ycoß»

GoSsuak

«D,MraHKa 3avM»

Wfstutaw toimetaje: A Tre«?etdL
ÄalzLxdaja: Eesti Kirj«»t«se Ützifss

Täielikumad teated kuulutustes.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P. Pitzkwa kubkomi
Eesti sektsioon.

Sm. W. tlingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

proSp. nurgal, telef. 562-3" Wastu

Puhkepäeival, 12. apr. s. a.

4—B ohwl; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arStimiSadinõud.

- 8 nr. 2,25-Oktobri
wöte iga päew kella 9—12 a kella
Wis^jach»n«,°

Kino-öhtu
" Jew jitli gini" sMS
kapitalistidest, Jaapani kino

Snguorgaanide igakülgne arstimine,

UhchmchlMS'
* lõtke-, bamba-,

näitleja Sao-ki osawötmisel.

2) Divertisment: a) Andr. Speari
parem Leningradi humorist
(naljaettekauded, b) Shisel ja
Kerton -- balletSeanside kestwus: 1. seans kella
7—9, 2. seanS V 29—11.

Piletid: klubi liikmetel 90 kop.
wüüraste! 40 kop. ja üpil. 25 kop.
Eelteave: 20. apr. „Abort"
Juhan Priidu poega
Wliiije z»tl>il>'t.s^
Ameerikas, kellel oma poja Juhanist
pääle svda mingisuguseid teateid ei
ole. Seltsimehi, kes Juhan Tubalast
taidagi teawud, palutakse sellest tea
dma „Edasi" talitusele.

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sistlis tripper.
WaZwmötte tunnid erialadel hom.k. 8
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
nui. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163*32.

Kssllt!sKj haigemaja ?uönttsn.
!es. 180—52. iiLastuloõtc. kõikides spets.

ja usflsteutioe poolt kella

äcmm. kuni kella 10 öt.i. Alalised isoc
did (naistehaigused ja sünnitamine). Nas.

Äf fimitel ml ££*
Ä Mi» L!
SutSWviMkiyS !r. elektris., haa*
» y oaaretirn. ja kuuftli'

Tsnorpa<i>HH KonarapH, iecjnapöTßeHHoe EaaTspasropcr-Eu up. 87. Pyõjibt Jfc 8548

hcu-id. Arstide fuisurn. kodu.

f*r Iga ajakirjanduse tähtsusest arusaajaAdaniku kohus on „Edaji" tellijate arwu suurendamiseks kaasa aidata!

