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Poliitiline friis Prantsus
maal.
Herrioti järeltulijad on ettenähtudPariisist, 9. apr. Poliitiline kriis
Prantsusmaal teravneb. WaStasrind tööSades parlamendi ja ajakirjanduse kaudu,
püüab igat viisi Herrioti valitsust ame
tist lahkumisele sundida. Kuid Herriot,
NbirääkideS paljude poliitiliste rühmade
esitajatega parlamendis, loodab enesel
olema enamust ning seepärast otsustas
vaatamata kaotuse pääle senatis, oodata
kuni De-Monzie rahanduse eelarve aruta
miseni, mis on reedel.
Herriot tahab sundida parlamendi vas
tasrinda oma pääle vastutust võtma
„rahandusliste ohvrite demokraatlise po
liitika" mitte vastuvõtmise eest. Kuid
stiski ou valitsusel vähe lootust pikalda
sema püsimise pääle.

Liiguvad ringi jutud, et parajusmeel
setes poliitilistes ringkondades arvatakse,
et parem oleks kui Herriot rahanduse eel
arvete hääletamise juures annaks sisse
ametist lahkumise palve ning ümberwa
hetataks Painleve ehk Briandiga.
Herriot wSitleb wastu.
Pariisist, 9. apr. Pariisi ajakirjan
dus teatab, et ühenduses rahvuslaste
keskriuna tihenevate kallalekippumisega
Herriot on nõus ikka rohkem ja rohkem
sellega, et parlament laiali saata ja uued
valimised määrata. Eriti tugevat mõju
avaldab ses suhtes Herrioti pääle sotsia
list Blum, kes pooldab senati likvideeri
«ist ning ühepalati süsteemile üleminekut.
Juhtivates Pariisi poliitilistes ring
indades arvatakse, et Herriot oma kindla
otsuse juure jääb ja parlamendi laiali
saadab. Parempoolsed poliitilised parteid
Soevad praegust silmapilku mitte sündsaks

Valimise võitluseks ning hoiduvad endid
liiga teravate väljaastumiste eest Herrioti
Vastu.

Sõjalise diktatuuri poole Saksamaal.

lõi ta esimese kommunistliku rühma, millest

pärastpoole wälja kujunes 1921 a. orga
viseeritud kompartei. 1923 a. heideti ta
lärmi, nagu oleks ta osawõtnud kommnist
kikust salanõust.

Sm. Jaqumotte on Brüsseli teenijate
ametiühisuse sekretäär. Juba kauemat aega

oli ta Belgia sotsialistliku partei pahema
tiiwa juhiks. See pahem tiiw ühines
1921 aastal Owerstrateni kommunistliku
rühmaga ja lõi Belgia kompartei.
Uus woltsimine.
Wii n i st, 9. apr. Bulgaaria walitsus
avaldas wöltsitud „ salajase Kominterni
täidesaatwa komitee ringkirja Bulgaaria

kommunistlikule parteile".
See wöltsitud dokument kujutab enesest
ärakirja neist wöltsitud dokumentidest, mida

valmistatakse Berliinis walgekaardlaste
tellmiste järele.

Teine wöltsitud kiri, mida Bulgaaria
walitsus awaldas, oli saadetud kellegile
Kominterni teise sektsiooni esitusele, Bu
schanskile. Selles kirjas on muu seas
iiles tähendatud mitu surma otsust.
Läbiotsimine Austria kompartei
sekretariaadis.
Viinist, 9. apr. Korraldati läbiotsi
vine kommunistliku partei sekretariaadis
ja kommunistide Haase ja Brodingi kor
terites. Wiimased on „Punase Abi"
(Mopri) organisaatorid. Saadi kätte palju
dokumentifid.

hulgalised arreteerimised
Poola piirimaadel.

Keisri nõusolekuga seadis hindenburg üles oma kandidatuuri.
Hindenbnrgist Wilhelmini
Berliinist, 9. apr. Eelseisvatel
presidendi valimistel 26. apr. seavad pa
rempoolsed Zparteid üles kindral Hinden
burgi kandidatuuri. Partei üleskutsest loeme:

Tema nimi on tuntud ilmale kui vahvuse,
ustavuse, wõimsuse ja tugewuse kujutus.
On tarwis võidelda vana proovitud juhi
eest, kes otsustas astuda rahva etteotsa.

Fascistide juht kindral Ludendorff
sõidab praegu mööda Baierit ja kutsub
üles hääletama Hinderburgi eest.
Tema kandidatuuri toetab ka Saksamaa
rahvapartei.
Hindenburgi nimi isewalitsuse
ja soja sümdool.
Saksamaa vähemlased loewud Hinden
burgi kandidatuuri ülesseadmise meeletuks
ning poliitiliseks õnnetuseks, sest tema nimi

on wäljamaal isevalitsuse ja sõja sümboo
liks. Sotsiaaldemokraatia partei kohus on
walitsusest minema kihutada kõik rahvus
lased, kes süüdi Hindenburgi kandidatuuri

Wiimane asub praegu Dorne linnas Hol
landis.

NoSkeft Hindenburgini
Saksamaa kompartei kriipsutab alla, et
Hindenburg kujutab enesest tervet prog
rammi mõisnikkude, pankiiride, suur
wabrikantide programmi. Hindenburg,

see on sõjaline diktatuur. Sots Noske jä
rele tuli kindral Seckt, Seckti järele
kindral Hindenburg, keiser Wilhelmi usal
datud isik. Hindenburgi programm on sama,

mis demokraatliste rühmade juhil Marxl.
Töölised peawad organiseerima end wõit
luseks vabariigi eest ja hääletama sm.
Thälmanni eest.

Ainult rewolutfiooniline töörahwaS
wöitleb rewolutfiooniga
Saksamaa kompartei awaldas üleskutse
kogu töörahwale. Üleskutses näidatakse, et

tud kodusõjale.

Ajalehed teatavad, et Hindenburg enne
kui oma kandidatuuri ülesseadis, küsis te
lefoni teel endiselt keiser Wilhelmilt luba.

Wolõnia sõjawäeringkonnas arreteeriti
üle 1000 inimese. Wangimajad on inimesi
täis tuubitud. Wladimir-Wolõnskis pee
takse arreteerituid sõjawägede poolt ümber

piiratud platsil. Kedagi nende ligi ei
lasta. Söögi edasiandmine on keelatud.
Kowelis mahutati wangimaja täisoleku
tõttu vangid linna kinemotograafi ja koo
limajasse.

Ülekuulamiste! piinatakse. Iseäranis tu
gewasti peksti Nikola Pakasewitshi, kes
löökidest mustaks muutus. Tema elu on
hädaohus.

Lutskis pöörasid paljud arreteeritute
sugulased sõjawäeülemuse poole peksmise

luse püüd tagasipöörata isevalitsuse juure.

Koledasti peksti ka talupoeg Varani,
kellelt nõuti näidata, kuhu kuuliprits pei
detud. Teda pekseti kuni mõistuse kaota
miseni, selle järele äratati üles ja pekseti

Üleskutses kutsutakse töölisi ennast hoidma

pettuse eest. Iga hääl, mis antud demo
kraatlise kodanluse esitajale, ei hoia meid
selle poliitilise hädaohu eest, mis Hinden
burgi mmega ühenduses.

Ainult rewolutsiooniline proletariaat, kes

võitleb oma vabariigi eest, peab tõsist
wõitlust isewalitsuslise hädaohu wastu.

Nõukogude ja Praatsusmaa rahauduse asjatuudjate läbirääkimised
Pariisist, 9. aprillil. S. N. W. Liidu

jid Prantsusmaa rahanduse asjatundjatelt

rahanduse asjatundjad Preobrashenski, Rein

teate, et läbirääkimised puudutavad esimeses

hold, Tshlenov ja Ljubimow võeti de-Mon
zie poolt wastu, kes esitas neile Prantsus

sücjekorras ennesõjaaegse Wene riigi laene

ja neid laene, mis kindlustatud riigi poolt.
Teadaandes on ära tähendatud üldine lae
nude võlasumma Prantsusmaa hindamise

maa rahanduse asjatundjaid Aisani, Achlaifi

ja Clairi. De-Monzie, andes lühikese üle
vaate Prantsuse-Wene vahekordade arene

venelaste seas.

asjas. See wastas: „ Intelligentsid polit

ülesseadmises.

Wähemlaste „Vorwärts" kirjutab: Kui
Hindeburg wõidab, siis sellega on poolest
saadik riigipööre toime pandud ja tee ava

Wolönias ja PolesjeS on avretec
rffttb üle 3000 inimese Arretee
ritutega metsik ümberkäimine.
W a r s s a w i st. 8. apr. Seimi kõmmu
nistlik rühm awaldas teadaande hulgaliste
arreteerimiste kohta ukrainlaste ja walge

Hindenburgi kandidatuuri ülesseadmine
presidendi kohale on Saksamaa juurkodan

järele.

misest, kriipsutas alla tarvidust kokkulepet

Keda walis Belgia töörahwas
oma esitajateks parlamenti.
Pariisi st, 9. apr. Belgia parlamendi
kompartei poolt waliti seltsimehed Ower
ftraten, Lüttichist ja Jaqumotte Brüsselist.
Kommunistidele anti 34.147 häält.
Sm. Owerstraten algas tööliste
liikumisest osawõtma pääle sõda. 1920 a.

8. aastakäik

Laupäewal, 11. aprillil 1925

saavutada S. N. W. Liidu ja Prantsusmaa
wahel.

Eila said Nõukogude rahanduse asjatund-

manni teadaanne laenu kergenduste laienda
misest erakauplusele ei kutsunud esile tunta

vaid mõttevahetusi ajakirjanduses. „Dai!y
News" avaldas usutlemise tuntud Inglise
töösturi Marschalliga. Marschall toonitas
samas vaimus, nagu Inglismaa lacnuand
jäte ühisuse esimees Talbott, et kõik ripub
Wene laenu jaluleseadmisest ära.

Marschall lisas juure, et paljud Inglis
maa töösturid on nõus S. N. W. Liidule
laenu andma, kui jõutakse kokkuleppele wõl

mised ja arreteerimised.

Polesje sõjawäe piirkonnas arreteeriti
üle 2000 inimese.
väSle fettfimeete Baginski
ja Wetjhorkewitshi tapmist.
Sm Tshitsheriui märgukiri Poola
walitsusele.
Liidu walitsuse poolt 2. aprillil saade
tud märgukirja pääle wastates awaldab
Poola walitsus kahetsust, kusjuures tä
hendab, et tema tähest olenemata põhjuste

pärast Poola ja Liidu walitsuste wahel
kokkulepitud isikute wahetus pidi katki
jääma. Edasi kõneldakse märgukirjas:
„Poola walitsus loeb niisama faktiks, mida

puudub.

kahetsema peab, et ühenduses sellega Liidu

walitsuse poolt toodi ette põhjendamatud
süüdistused.

Märkuses tähendatakse, et Inglismaa wa
litsus ei ole läbirääkimiste wastu laenutege

miseks Citys (Londoni tööstuse ja suarpan
kade keskkoht), kuid ei wSta oma pääle min

gisuguseid wastutufi. Tema on aga wal
mis läbi arutama igat tõsist kawa.
Reuteri agentuur, wastates selle pääle,
andis samal päewal poolametliku teadaande,

mis eitab igat Inglismaa välisasjade mi
nisteeriumi vahekorda ettepandud laenus.
See küsimus leiab edaspidist arenemist, kui

gade küsimuses. Ajaleht lisab Marschalli
teadaandele juure, et Rakowski saab arva
tawasti jutuajamisel viibima välisasjade
ministriga läbirääkimiste uuendamise küsi
muses ja et nõukogude walitsus loodab, et
tema poliitika muutmine erakauplusele laenu

„Rosto" kirjasaatjale teatati Wene depar
tementi kaubanduse osakonnas, et departe
mendil ei ole midagit teada sarnasest kavast.

teguriki.

Kõigis arreteerimises wõttis osa sõja
vägi. Wolõnias kestavad edasi läbiotsi

Nõukogude saadikud küsisid täiendavaid

Kenworthy annab järelpärimise parlamenti

andmise küsimuses on selle asja edukaks

uuesti.

seletusi. Ekspertide istang algab alles
20. aprillil, seda silmas pidades, et Alfani

SSütrõSlimtsiD Znglise pangaga S. % W. Liidu laenu asjus.
Londonist, 9. aprillil. Sm. Schein

sei ei peksa".

järgmise sisuga: Kas on Inglismaa rahan
duse ministeeriumil teada läbirääkimistest,
mida peetakse Inglismaa ja Wene pankade
vahel laenu küsimuses.

Persia kurdlaste ülesastumine.
Konstantinoopolist, 9. apr. Persia kurdlaste keskel puhkes lahti mäss.
Persia walitsus organiseerib karistussõjakäiku.

Tähelepannes, et Baginski ja Wetshor
kewitshi tapmise järeluurimine ja wästu
tusele wõtmine on Poola riigi esimeseks
küsimuseks. Poola walitsus loeb lõpetatuks

selle küsimuse kohta kirjavahetust pidada
Liidu valitsusega".
Tshitsherin teatas vastuse märgukirjas,
mida üle andis Poola saadik Kentshinkile:
„Pean teile teatama, et Liidu walitsus
pole nõus tähendatud märgukirjas ettetoo
dud kotkuwõtetega. Liidu walitsus arwab,
et oma ametliku nõusoleku Baginski ja
Wetshorkewitshi wahetamiseks Poola wa
litsus andis tunnistades, et Liidu walit
sus on huwitatud tähendatud isikute saa
tusest. Sellest igatahes järgneb, et Liidu
walitsus ei wõi ükskõikselt waadata nende
saatuse pääle".

Sõda hispaanlastega Maroktos.
Tang i e r i st, 9. apr. Endine his
paanlaste toetaja sõjas kabillidega, Raisuli,

on wiimaste poolt vangi võetud, andis
neile wälja oma kulla ja kallisasjade ta
gawarad, ning püüab ühineda kabillidega,
wõitluses hispaanlastega seni erapooletust

Mäss Asganistaanis maha surutud.
Kabulist, 9. apr. Kabulisse jõudnud sõjaminister Muhamed-Wali-Hani, kes
juhatas wasturewolutsioonilise mässu mahasurumist Afganistaani lõuna-ida poolsel
osal, võeti elanikkude ja walitsuse wõimude poolt piduliselt wastu. S. N. W. Liidu
esituse sõjaline agent terwitas Muhamed-Wali-Hani nõukogude walitsuse ja esituse nimel.

Mangide ülesastnmitte Lodsts.
Warssawist, 9. apr. Lodsi vangimajas puhkes ülesastumine protestiks wan
gimaja korra wastu. Rahutused on maha surutud, maha lastud on 35 inimest.

pidanud mägede suguharud Dshebabid.
Hispaania ülemkommissar Tetuanis andis
käsu Raisuli warandus ära konfiskeerida
ja tema maja maha lõhkuda.
Kometimäng on wppenud.
New-J o r g i st, 9. apr. Ameerika
kõrgemas kohtus lõppes suure nafta pa
nama kohtuprotsess. Kohus mõistis süü
alused õigeks, sest nasta kontsessioonid olid
tehtud täiesti seaduslikul alusel.
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Kulm hooaeg uu ukse ees.

Herbinand Lassalle.

Praegu valmistavad kõik algades
nõukoguwõimust kuni talupoegadeni
1925 aasta külvi hooaja vastu.
Täuawune kevadine külvi hooaeg
eraldub eelmistest seega, et viletsa talve
tagajärjel umbes 15—20 protsenti tali
vilja all olevast pinnast ümber künda
tuleb ning selle asemele suvevilja külida
tarvis. Seega on seletatav ka see mure
talupoegade hulgas, mis kevade lähene
misega sääl märgata oli. Talupoeg waa
tas kurvalt kevadele vastu, -sest tal
puudus seeme põllu uuesti °seemendami
seks. Loomulikult pidi valitsus siin talu
poegadele appi tulema.
Nõukoguwõim tegi seda. On suudetud
rahuldada kõik kohtade seemnevilja nõud
mised. Kohtadele on saadetud juba
16.245.300 puuda seemnematerjaali, mis
ülesandest umbes 100 prots. teeb.
Täiesti kindlustatud on hukkaläinud
taliwlljade ümberkülimine. Selleks on
kohtadele saadetud juba 3.334.000 puuda

Ferdinand Lassalle sündis 11. aprillil
1825 a. Breslaus rikka siidikanpmehe po
jana. Kogu perekond jumaldas ja hellitas
teda. Juba lapsena tuli ilmsiks tema oma
pärane, elav, otsustav ja energiline ise
loom. Nooruse aastatel avaldas tema
täitmatut auahnust. Teda valdas iha alati
esimene olla omasuguste seas. See ei ära
tanud muidugi poolehoidu tema vastu

seemnevilja.

Esimene samm sellel teel oli, et tema
oma isale teada andis, tema ei soovi ars
tiks ehk advokaadiks õppida, vaid ajaloo
laseks. Isa oli sunnitud järelandma. Tema
asus ülikoolis vana ilma ja filosoofia uu
rimisele. Juba 20 aastaselt oli tema täiesti

Põllutöö rahwakommissariaat on abi
nõud tarvitusele võtnud, et seemnema
terjaal tõepoolest nende kätte satuks, kes
sellest tõelist puudust tunnevad. Kuid
täiesti loomulik, et sarnast ülesannet
nõukoguwõimul üksinda täiesti võimata
on täita, kui teda selle juures ei aita
talupoegade eneste wastastiku toetuse
komiteed. Just viimaste pääl lasub
seemnevilja ärajagamises õige suur

kooliõpetajate seas.

Poisikese hinges oli samal ajal salajane
võitlus. Teda sunniti õppima kaubandus
teadust, sest isa tahtis näha temas oma
äri pärandajat ja oma järeltulijal. Ferdi
nandi hing aga ihkas sootuks teist elukut
set. Tema unistas kunstidest ja kõrgetest
aadetest. Kodanlaste kooliharidust saades
olid tema armsamad kirjanikud Goethe,
Schiller, Lessing, Voltaire ja Byron, keda
tema luges õhinal ja kellede ideedest tema

end vaimustada lasi. Juba kuueteistkümne
aastaselt jõudis tema kindlale otsusele agi
taatoriks saada, kes võitleb kõige suure
mate inimsoo huvide eest.

küpsemõistusega mees.

Berliinist sõitts LaSsalle Pariisi, kus
hakkas koguma materjaali oma teadusliku
uurimistöö jaoks Greeka filosoofi Herakli
tesse üle. Juba siis leidis tema geeniaalne

ülesanne.

Seemneviljaga warustatakse kõige
päält need raioonid, mida rahwakom
missaride nõukogu juures olev kommis
jon ikalduslikkudeks on tunnistanud.
Sääl ei tohi külwipind väheneda, wõr
reldes endise aasta külwipinnaga.
Teises järjekorras warustatakse seemne

viljaga muud raioonid, tingimusega, kui
sääl kannatada sai taliwili.
Tänavuaastane seemnelaen tuleb ta
gasi anda sügisel, pääle lõikust.
Põllutöö rahwakommissariaat on tar
witusele võtnud abinõud, et antav seem
nematerjaal võimalikult kõrgewäärtus
lik oleks. Selleks on kõigile kuberman
gudele ettepandud, et nad organiseeriksid
seemnevilja puhastamist.
Tööle on pandud kõik kohtadel olevad
wiljapuhastuse masinad.
Tänawu kevadel { külvi hooajal lüli
takse üldse umbes 491/2 miljoni dessa
tiini. Sellest arvust tuleb W.S.F.N W.
osa pääle 28V2 miljoni dessatiini ja
Ukraina pääle umbes 13 miljoni.
Kogu tänavune külwipind, tali- ja
suiwiljad ühte arvatult teeb wälja 78'/miljoni dessatiini, s. 0. 4 prots. rohkem
kui mullu.

Rauväewal, 11. aprillil 1825 a. Rt. 83

1921—1922 aastal wähenes külwi
pind tööloomade wähesuse tõttu. Kuna
1923 «aastal W.S.F.N.W. pinnal oli
13.200 ltuhat hobust, oli 1924 aastal
juba 14.200 tuhat ning tänawu kewade
on see arw 14.900 tuhat. Seega on
hobuste arw aast-aastalt suurenenud ja
wäikest osa selles et ole etendanud nõu
koguwõim. Kehvematele talupoegadele on
antud hobuste ostmiseks 5 miljoni rubla
laenuna.

Mitte wähem tähelepanu ei ole pöö
ratud ka talupoegade majapidamiste
warustamise pääle põllumajandusliku
inwentaariga, tarwiliste masinatega, riis
tadega jne.
Nii on ainnlt wiimase kuue kuu jook
jooksul põllumajanduse keskpank selleks
otstarbeks laenudena wälja annud umbes
6 miljoni rubla. Pääle selle summa on
weel laenu antud põllumajanduslikule
kooperatsioonile.

Samuti warustatakse talupoegi ka
traktoritega. Alles hiljuti jagati wälja
maalt tulnud 1.530 traktorit wälja. Trak
torisi jagatakse päämiselt kollektiiwsete
majapidamiste wahel wälja.

fascisfid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus
Tõlkinud W. R.
XII.
Põgenemine.
Wäga wõimalik, et Klu-Klux-Klani ja endine
streigikomitee liige Daves Wath, kellele tehti
ülesandeks kohtuotsust täide saata wangistud
Krasnowi üle, aimas ette, et temaga juhtub
täna midagi erakorralist paha. Wõib olla selle
pärast wiiwitas tema pool tundi oma ülesande
teostamisega. Wäga wõimalik ka, et teda juh
tisid mõned teised ettekujutused näiteks
soow kättemaksu Krasnowile mittekordaläinud
plahwatuse eest streigikomitees ja piinata
teda eelseiswa hirmsa surma ootusel. Kuid
kuidas ka ei olnud, Daves Wath wiibis pool
tundu Krasnowile tähendas see pool tundi
aga õige palju. Tema suutis ärgata minestu
sest, õõruda oma ärasurnud, walutawaid liik
meid ja ootas nüüd rahuliselt oma timukaid.
Palju neid tuleb? Hää, kui neid üks ehk
kaks tuleb. Kuidagi korraldas tema puruks
lõigatud nööre, ia wõttis uuesti kinniseotud
inimese oleku. Paremasse kätte surus tema
isetehtud, kuid küllaldaselt mõjuwa sõjariista
pooleks käänatud käeraudade paari.
Ragises automaallukk ja uks awas oma
laia neljanurgelise suu. Uks jäi awatuks. Tä
hendab, tuleb keegi. Krasnow seadus end
walmis...
Daves Waih oli olsusiaw inimene ja ei tunnud
kahklemisf. Ja mis kahklemist wõis sääl olla,
kui su waenlane lamab sinu ees seotult ja abi
tult. Tema kumardas ennast, sihtides rusika 3

mõistus tunnustust sarnaste suurvaimude
poolt, kui Heinrich Heine ja Al. v. Hum
botdt. Pariisis tutwunes tema ka Prant
suse sotsialisti Louis Blanciga. See tutvus
avaldas otsustavat mõju tema tulevase
poliitilise tegevuse pääle.
Pariisist tagasi pöörates asus tema
uuesti oma teaduslikule tööle. Kuid ise
äraline juhus kiskus tema oma tööst eemale.

Wõimas vürst ja Preisi miljonäär Hatz
feldt ei annud >oma naisele lahutust ja
tema päranduseosa tagasi, kasutades nais
terahwa abitust. Lassalle otsustas võitlust
alata selle suureilma nurjatu vastu. Koh
tusaalis haavatud naisterahva eest välja
astudes pidas tema tulise kõne, milles
paljastas kõrgemate klasside kogu kõlwa
tust. See oli tema esimene revolutsiooni
line ülesastumine.

Sellest pääle tundis Lassalle, et tema
elu ülesanne on revolutsiooni süwendami
ses. Düsseldorfis, kus liikumine valitse
wate klasside vastu küllalt tugev oli, as
tus Lassalle revolutsionääride ridadesse ja
sai algava võitluse üheks juhtijaks. Ja
ei olnud energilisemat revolutsionääri te
mast. Oöd ja päeva tehti kuule, walmis
tati ette sõjariistus ülesastumisele. Wäsi
matalt agiteeris Lassalle Düsseldorfi ümb»

ruskonnas. Kuid aeg rewolmsiouiliseks
väljaastumiseks ei olnud weel saabunud.
Lassalle arreteeriti ühes oma kaasmõtleja
tega. Oma kaitsekõnes Rheini kohtus tun
nistas Lassalle end uhkusega rewolutsio
nääriks, kes soovib Saksamaad muuta
sotsiaalseks, demokraatlikuks vabariigiks.
Wannutatud meeste kohus mõistis Lassale
õigeks, kuid tema anti uuesti politsei kohtu
kätte, kes teda mõistis kuueks kuuks türmi.

Pääle oma teadusliku kaheköitelise töö
Heraklitese üle asus tema ajaloolise tra
göödia „Franz von Sickingen" kirjutusele,
mis täis revolutsioonilist tuld. Samas
vaimus on kirjutatud ka kõik tema järg

kõne tõstis teda korraga sotsialistlikkude
tööliste juhiks. Ja kui viimaste keskel
kerkis mõte Leipzigis ülesaksamaalisi kong
ressi kokku kutsuda, siis pärn sääl moo
dustatud keskkomitee Lassallele ette oma
vaateid avaldada töölisteliikumise kohta.
Wastuseks selle pääle ilmus kuulus „Awa
lik kiri komiteele".
Selles kirjas kutsus Lassalle üles prole
tariaadi partei loomisele ja see teostati
ka. 1863 aastal asutati Leipzigis Las
salle mõttel ja juhatusel ülesaksamaaline
ühisus, kes pidi nõudma üldist, ühetasast
ja otsekohest valimisõigust. Wõimu oma
kätte saades, saavad töölised oma kätte
rahalised abinõud, millega korraldavad
walmistusühisusi. Sel teel suudavad töö
lised Lassalle arvates leida väljapääsu
sellest ülekohtust, mida neil tuli nüüd kan
natada kapitalistide poolt, kes vabrikute
tehaste ja tööstuSabinõude omanikud.

Kuid sarnane tee näis Lassallele olevat
liig pikaldane. Tema rahutu tuline vaim
tahtis kiiremalt sihile läheneda. Selleks
algas tema läbirääkimisi tolleaegse Saksa
maa valitsuse juhi Bismarckiga, lootes
saada temalt üldist valimisõigust. Need
läbirääkimised ei annud järeldusi ja tõid
ainult Lassalle vastu hulga muste süü
distusi. Lassalle elas rasket pettumust
üle. Tema närvid, mis alaliselt wõitlu
sest pinguldud, väsisid. Tema ägedale
iseloomule oli väljakannatamatu pikaldane
ootamine.

Sarnases waimlikus olukorras kohtas
Lassalle omal teel Baieri diplomaadi
tütart Helene Denniges'i. See sai temale
saatuslikuks.

31. augustil 1864 a. langes Luzernis
Saksamaa sotsiaaldemokraatia vaimustatud

juht kahevõitlusel oma tühipalja vastase
pistolikuulist.

Nõukogude maalt.

mfied tööd.

Oma õige tööala, kuS tema võistle
mata geniaalsusega leidis
Lassalle enesele siis, kui tema töörahva
ees kõnetoolil leekiwaid sõnu rääkis, pro
pagandeerides sotsiaalseid ideesid ja pal
jastades valitsevate klasside alatust ja ah
nust. Tema rääkis kergelt ja vabalt.
Kõige keerulisemad mõtted kandis tema
ette sarnase terava selgusega, et need jää

dawalt kuulajate meeltes püsisid. Ja kui
tarvis oli pilgata mõnda mõtet, siis tegi
ta seda unustamata teravmeelsusega.
Pahameele silmapilkudel hõõgus tema
põuest sarnane põlev viha, et see vasta
seid hirmuga täitis ja suurimal ärevus
tormil kiskus kaasa teda kuulawaid töölisi.
Uhe sarnase suure kõne pidas tema
1862 a. Berliinis tööliste koosolekul, kus
tema tööliste programmi seletas. See

käe maaslamajale näkku. Kuid pääle muude
hääde ja halbade omaduste oli Wathil weel
teraw nägemine. Wiimasel silmapilgul, juba
rusikat alla wirutades, nägi tema, et endistest
tugewatest köidikutest oli jäänud ainult wilet
sad riismed. Tema tõmbas käe tagasi, katsu
des teise käega rewolwri pääd rüü taskus.
Hilja! Krasnowi jalg sirgus terasest wändana
ja, tehes õhus lühikest keerdu, tabas trehwa
walt juuretulija kõhtu. Hääletult langes Wath
ettepoole, pääga kiwipõrandale põrgates. Ja
kui teine timukatest tuppa astus, põrkas tema
walge näokattega warjatud arusaamatu, hirmu
nud nägu liikumata õela rewolwri rauaga
kokku.
«Sellega pidite mind kinni needima?» see
oli Krasnowi esimene küsimus, kui timukas
rewolwri ähwardusel tuppa astus ja oma taga
raske ukse sulus.
«Kuulsite, mida ma küsisin? Teie pidite
needima mind nende kettide külge ja siis
minule tule alla tegema?»
Timukas noogutas hirmunult pääd.
«Hää. Wõtke oma seltsimees. Ah, ja, ma
unustasin sootuks, enne pange oma sõjariist
siia. Nii. Teie tahtsite ainult kahekesi minuga
toime saada? Hää. Nüüd wõtke see inimene
ja needige teda nii, nagu teie mind oleks nee
dinud. Noh, mina ootan».
Krasnow kinnitas oma käsku kahe rewolwri
raua kõigutamisel.
Nii. Teie lukustasite ukse? Wisake wõti
siia. Nüüd wõtke end riidest lahti. Noh, kär
mesti! Ehk ma panen teid istuma sinna toolile,
mis teie tarwitasite oma wangidele. Walmis ?
Pange riided nurka! Pange nende pääle wä
lisukse wõti!»

Snnniwiisil enam elanikke korteri
tesse ei mahutata
Siseasjade kommissariaadis arutatakse
küsimust, äramuuta senist korraldust sunni-

Wiisil elanikke korteritesse mahutuda. Ka
watsetakse selle asemel tarwitamata ruu
mide päält eramaksu wõtta.
Tööinwaliidide kindlustamine
Lähematel päewadel arutatakse rahwa
kommissaride nõukogus uut määrust, kui
das kindlustada tööinwaliididele, nende
perekondadele ühiskondlist kinnitust. Uhis
kondlise kindlustuse pääle on õigus arwa
tud saada kõigil töölistel ja teenijatel, kui
nad wiga saanud, haigeks ehk wanaks
jäänud. „Wanaduse" alla kuuluwad töö
lised, kes üle 50 aasta wanad ja palga
tööd teinud mitte alla 8 aastat.

Timukas täitis kiirelt ja sõnawõtlikult kõik
käsutused.
«Noh, nii. Nüüd wõtke nurgast need jalg
rauad ja pange need enesele jalga. Ilus. Mina
needin teil käed kinni. Wäga hää. Ärge Jkartke,
mina ei kawatse põletada ei teid ega teie selt
simeest. Noh, nüüd lähen mina. Teil on mui
dugi mõni märgusõna, millega teid siit vvälja
lastakse? Noh, rääkige, kurat wõtaks!»
Rääkides neid katkendlikke selgeid lauseid,
oli Krasnowil wõimalik riiestuda timukatelt
wõetud walgesse rüüsse ja pääkattesse. Pannes
kumbagi tasku rewolwri, lähenes tema uksele.
«Märgusõna ... «Surm punastele». Nende
sõnadega laseb teid waht läbi, mister».
«Hm ... «Surm punastele». Kõlab õige tõe
näolikult. Noh, kui teie waietate, tulen ma ta
gasi ja siis õiendame arweid. Teie ei waleta?
Noh, hää küll».
Krasnow astus koridori, etiewaatlikult sulgu
des enese järele hirmsa toa ukse, kus ühe kom
munisti asemel istusid kaks needitud Klu-KluxKlani liiget. Selle järele sammus tema heledalt
walgustud käiku mööda. Koridori lõpus peatas
ta ukse juures, mille tagant kuuldus waidlewate
inimeste hääled. Seina ääre kumardades,
kummagis käes rewolwrit hoides, kuulas tema
pea terwet nõupidamist, mis peeti teisel pool
ust. Siis sammus ta ettewaatlikult edasi. Pool
unine waht, kuuldes märgusõna, awas wälis
ukse, Krasnow astus uulitsale.
Mõni minut seisis tema liikumata, tähelpa
nelikult silmitsedes maja wälimust. Siis pööras
ümber, tõmbas walge rüü hõlmad kõrgemale,
ja jooksis ruttu mööda pimedat tühja kõnniteed.
(Järgneb).
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Tervitused Pihkva Kesti

Eestlased S. R. W. Liidus.

orgauisatsinuihele.
W. K. P. Pihkwa kub. komitee
Eesti sektsioonile ja rahwuswL
hemuste klubi Eesti osakonnale.
W. K. P. Põhja-Lääue oblasti büroo
agitpropi osakonna Eesti sektsioon läkitab
W. K. P. Pihkva kubkomi Eesti sektsioo
uile ja Pihkva rahvusvähemuste klubi
Testi osakonnale viienda aasta juubeli
puhul oma seltsimeheliku tervituse.

Wiibime kindlas arvamises, et Pihkva
eestlaste proletaarne pere veel tihedamalt
oma sektsiooni ümber koondub ja klubi
kaudu poliithariduslikku tegevust kawakind
lalt edasi jatkab, saades klubi tulevase
tegevuse pää sihiks muutuda keskkohaks
poliitharidvsliku töö teostamiseks ülekuber
mängulises ulatuses, sektsiooni energilisel
ja kindlal juhatusel.
W. K. P. Pöhja-Läine oblaSti
büroo agitpropi Eesti sektsioon.
5. aasta juubeli päewats
Pihkwa W- «. P. Kesti
sektsioonile ja rahwuswähemuste
klubile „Töö".
W. L. K. N U. Leningradi kubermangu
komitee Eesti sektsioon saadab noorte lenin

laste palavama tervituse.
Ühiselt ikka edasi vana ja noor kaardi
vägi. Lõpulikult teostama sm. Lenini
juhtmõtteid!

Gla<« M. K. P. ja M. K. K. U. tt !
W. L. K. R. Ü. Leningradi kub.
komitee Eesti sektsioon.

WälisksolitöS arnanve
(Tuhomitshist, Holmi kr., Pihkva kub.)
Kooli avamise küsimus otsustati juba
augustis 1924 a. Bologowi valla eestlaste
konverentsil. Kuid pääle suurte raskuste

selgus, et eestikeelsetel ettelugemistel kuula

hakkas kool töötama 5. novembril Oktoobri
revolutsiooni püha kompleksiga algades.

Eraldi on punane nurk jaanuaris 2 ja
veebruaris 2 westeõhtut pidanud, kus pää

Opeabtnõufid ei olnud, lastevanemate
koosolekut ei saanud kuidagi kokku, sest va
nemad asuvad 5—30 versta koolist kaugel.

Lapsi tuli efite kokku ainult kümmekond,
hiljem kogus neid 17.
Raamatuid sai kubermangu sektsioonilt,
teist õpeabinSufid laenasin mitmest kohast.

Pääle selle sai mõndagi abinõu tarvitada
ligema Wene kooli kabinetist.
Novembri keskel kujunes kooli juures orga

niseeriw ring kümmekond noori Tuho
mitshi ligemast ümbrusest —, kellega koosole
kuid pidades wäliskooli küsimusi arutasime.

Hiljem käiS Pihkvast siin N. Ü. organisaa
tor sm. Lepp, kes nimetatud organisatsiooni

poolt väliskooli küsimustes teatud nõu an
dis. Avasime kooli juures n. n. .Eesti
punase nurga", mille juhatajaks mind mää
ras Tuhomitshi lugemistoa nõukogu. Eel
nimetatud ring pidaS näitemängu- ja laulu
harjutust, et toime panna piduõhtut, millest

raha saaks kirjanduse tellimiseks punasele
nurgale. Harjutustest võttis osa umbeS
30 inimest, kelle hulgas 5 N. Ü. liiget.
Piduõhtu sai toime pandud 4. jaanuaril
Wene ja Eesti ettekannetega. Halva ilma
ja porise tee tõttu ei saanud eestlased kau
gemalt pidule tulla. Kuid sisuliselt võis
pidu kordaläinuks pidada. Ehk küll Wene
publikum eestikeelsetest ettekannetest aru ei

saanud, oli ta õhtuga rabul ja Wene selt
silised avaldasid soovi Eesti näiteringiga
käsikäes tööd organiseerida.

Pääle piduõhtu peeti aastavahetusel mit

Pihkwa Eesti poliitilistele ja
haridusl. organisatsioonidele.

mcd westeShtud, kuS muu hulgas valge
Eesti detfembrisüudmufi arutati ja protesti
resolutsioon wastu võeti. Seati kokku töö

Meie palawam, seltsimehelik terwi
tus teie ühiskondliku töö wiiendamaks
aastapäevaks. Uus elu tõuseb. Kõige
pimedamatesse metsanurkadesse tungi
wad walgustawad päikese kiired, öö
taganeb. Nagu raudse rinnaga pu
rustasid Wenemaa töö- ja talurahvas
pimeduse müüri, mis aastasadasid
inimkonda pilkases orjapimeduses hoi
dis. Olles vaba maa vabad rah
wad, ei jää me enne peatuma, kuni
täielikule kommunismile oleme jõud
nud.
Ühendame oma jõu ja lõpulik võit
on meie.
Leningradi kub. har. osak.
Eesti büroo nimel

plaan eestikeelse tegevuse jaoks. Kuid peagi

G. Teiter. Z. juudas.
Nahwustvahelise talupoegude uöu»
kogu täiskogu iStuugult
-9. aprillil avati Moskvas rahwuswa
helise talupoegade nõukogu täiskogu iStang

fm. Dombali poolt, kes lühidas kõnes
puudutas täiskogu ees seisvaid ülesandeid.

Selle järele astus tervituskõnega üles S.
91. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee esi
mees sm. Kalinin. Ta näitas, et Talupoe
gade Internatsionaal, oma poole aastase
olemasolu ajal on suure töö teinud talu
poegade hulkade teadvuse äratamisel ja
ühendamisel üleilmlises ulatuses. Ees sei
sab weel määratu töö. Kapitalism rõhub
endiselt talupoegi kui töölisi igasugusel
viisil.
Talupoegade Internatsionaal peab sel
geks tegema kogu talurahvale, et kurjuse
juur seisab sügavamal, nimelt selles ühis
kondlises korras, milles võimata tegutseda
vaba inimese tööjõul.
Teistest tervitajatest võeti iseäranis
soojalt wastu Ameerika neegrite esitaja
Dewis ja Hommikumaa naisterahvaste
nõupidamise esitaja sl. Hadshiewa.

Sm. Dewis neeger Missisipi osarii
gist, kõneles selges kõnes neegrite orja
seisukorrast Ameerika istandustes, sellest
pahameelest, mis ükskord wälja plahwa
tab võitluseks, mitte elu, vaid surma Pääle.

Tillukene wastus „Siide"
toimetusele. *)
Kevad mis kevad, nii väljas km ka
.Säde" toimetuses. Kevad ajab elama,
paneb nii noore kui vana kepsu lööma.
Ka .Säde" toimetuse. Ja ta lööb kepsu
ja ninanipsu kõikidele, kes tema vallatu
mat rahu segavad, olgu see Jaan või
Jüri. Jüri esimesena. Ara sega sinna, kuS
sind tarvis pole. Päälegi, kui weel .mi
dagi uut" väljamõeldud ei ole. Waene
Jüri, miks pidi tema esimene olema? Ega
ometi seepärast, et .Jüri .Säde" toime
tuse liikmetega naerul näoga.Edasi" veer
gudel vastamisi .vaekausside" pääl istub
ja kõikide imestuseks ülespoole sõi
dab?" Nähtavasti seepärast. Sõida kuhu
iganes tahad, aga mitte ülespoole.
Kuigi see lause enesest niisama saladuslik
on, nagu .tingimused," .mõjuvad põhju
sed" ja omalt poolt lisaksin weel .ajapuu
duse," siiski käib ta Jüri pihta ja Jüril
tuleb seda .arvesse" võtta. Ehk selgub
vast, kui nurga taga uuesti kokku sattume.

Jah, nurga taga. Sai ju Jüri, kes end
rüütlina tundis „Edasi" veergudel välja
astudes, pääpesu nurga tagant. .Säde"
toimetusele oli see taktika kasulikum, sest
tal jäi avar plehkupaneku võimalus. Mis
sugune .revident" võib wälja uurida, et
see, mis .SLde's" puudus, tema liigete
pääajudes ei võinud olla, mis aga teata
watel .tingimustel," .mõjuvatel põhjus
tel" ja .ajapuudusel" sinna püsima pidid
jääma?! Seesugust .revidenti" ei ole ilm
weel loonud. Ja .Säde" toimetusele on
see kuldaväärt kilbiks.
Olgu „Säde" mis ta ka ei ole, püüan,
et aga toimetuse liigete püüd .sihtisi" ja
muud sellesarnast täis on. Selles Jüri
wiga seisiski, et ta küsimusele õigest seisu
kohast läheneda ei osanud. Kuidas wõis
Jüril pähe tulla, et toimetusel sthti ega
järjekindlust ei ole! .Säde" on ikka ainult
paber, aga toimetuse pääd, need seisawad

ju inimeste kehade otsas. Kuukiri läheb
oma rada, toimetus „täis päädcga" oma.
Ära puutu! Muidu wöib nurga tagant
uus hoop wastu nägu lennata. Et sellest
edaspidi ära hoida, vabandan auwäärilise
toimetuse ees ja tõotan, et edaspidi
*) Mõttevahetuse järjekorras

jäid liig vähe on, sellepärast otsustati po
liitringis Wene seltfilistega ühineda. Nii
sama ühines teaatriring Wene omaga, jät
tes omale võimaluse vajaduse järele eeSti
keelseid piduõhwid toime panna.

asjalikult revolutsiooni tähtpäevade teemad

päevakorral olid. Punane nurk on kirjan
dust saanud partei organisatsioonidelt, ise
tellinud vabatahtlikkudest annetustest ja pi
dust sissetulnud raha eest.

Üldse on praegu: .Edasi" 2 eks.,
,Säde" 1 eks. ja 32 nummert raama
tuid 40 eks.
Kokkuvõttes on wäliskoolitöö Uigwisa
edenemise põhjused järgmised: 1) keele puu

dus, sest siin ei ole olnud Eesti kooli ehk
küll asundus ligi 50 aastat vana on,
2) ühenduse algelementide puudus ei
ole ühelgil ühiskondlikul alal organisatsiooni
olnud, 3) eestlased asuvad üksikute peredena

laialises vallas, mis diameetris ligi 40
versta mõõdab. W. B uk.
Asi edeneb.
(Nikolajewski asundus, Omski kub.)

Aegamööda edeneb töö. Waremalt ei
käinud siia ühtki eksemplaari ajalehte, nüüd

käib neid juba 10 ümber. On lootus kooli
maja saada, siis kolib kool saunasuurusest
hurtsikust wälja. Ühiskondlikust tööst ei
teatud millega seda söödakse. Nüüd on
jällegi ses suhtes parem: töötavad naiste-,
noorte- ja põllumajanduslik ring. Sa
muti on asutatud Mopri ring. Talumehed
on ühiskondlikkudest organisatsioonidest hu
witatud, ent takistab seda, nagu igalpoolgi,
samogonn.

Pole ka juhtivaid jõudusid, pääle kooli
õpetaja, kes tööga üleliiga koormatud on,
mille tagajärjel ka töö lonkab.
Sellevastu on tulevik täis lootusi.
Hugo Angervaks.
.Säde" sisu ja sihtisi enam ei puuduta,
sest see, mis säält ei leidu, on toimewse
mõtetes. Loodan, et ka teised Jüri taoli
sed seda tähele panevad. Jüri.
Austatud „Edast" toimetus.
.Edasi" nr. 53 ilmunud kirjawastusteS
nõuate minu õienduse äratrükkimiseks fak

tisi. Tas teie seda .Oma poisilt" ka nõud
site tema sõnumi trükkimisel? Kõik, mis
mina kirjutasin oma õiendamiseks, on tõsi,
asunikkudel, kellel asunduse ühiskondlik elu

tuttavam on kui .Oma poisil" ei saa kaht
lust olema minu õienduste kohta, sest
nende eest võtan avaliku vastutuse oma
pääle. Et puuduvad faktid ringide töö
kohta, siis uskusin, et seda teevad ringid
ise, keda .Oma poisi" sõnumis laimatakse
paberi pääl töötamises.

Mis puutub ajalehtede ärakorjamisesse,
siis ei tea, mis peab niisuguse vale kohta
weel ütlema. Ma tõesti kahtlen, kas on
mõnes asunduses üleüldse niisugune asi
võimalik, weel wähem Liwoonia asundu
ses, kes kultuuraliselt kaunis tublisti are
nenud ja seisab mitte viimaste reas, et
keegi isik, olgu kes ta tahes, võiks asutuse

poolt tellitud ajalehti ära korjata ja mitte
neid lugemiseks tarvitada anda.
Et ma ajalehtede laialilaotamise hoog
tööle kaasa olen aidanud, peaks toimetusel

selge olema, sest nende pääle tellimisi on
ta saanud mitte .Oma poisi", vaid minu

läbi.
Meel detsembrikuu pääle tellides teatasin
ma toimetusele, et mõned eksemplaarid aja

lehti tellin oma pääd, lootes tellimise raha
siis kätte saada, kui lehed juba käima
hakkavad, mis mul mõnede käest
weel praegugi saamata on. Jaanuaris
tellisin lehti saata koolilaste kooperatiivi
nime pääle, et seega kindlama aluse ko»peratiiwile panna, aga tellijate kogumine
lasub praegugi mitte wähem 80% minu
Pääl. Hoogtöö algusest on .Edasi" telli
jäte arv meie asunduses tõusnud 600 kuni
700 %. Kui ringid oma tegevuse kohta
ei ole weel teatanud, siis ligema postiga
saadame nende tegevuse kohta teated ja
lugemistoa seisukorra üle.

W. Andresson.
Tõendame, et sm. Andresson on tõesti
.Edasi" laialilaotamise hoogtööle kaasa
aidanud. .Edasi" talitus.

Leningradi teated.
1 mai tänalvu
Neil päevil oli kõigi raioonide esimese
mai kommisjonide ühendatud istang.
Kuulati sm. Gordoni ettekannet tänavu
aaSta 1. mai pühitsemise kohta.

Juba nädal aega enne 1. maid korral
datakse vabrikutes ja tehastes laia pro
pagandalist hoogtööd, milles seletatakse
hiljuti lõppenud Kominterni täidesaatva ko
mitee täiskogu istaugu tööd. 1. mai lau
päeval pääle töölõppemist korraldakse leu

dawaid miitinguid, kuS seletatakse 1. mai
tähtsust töölistele.
Ülelinnaline 1. mai meeleavaldus viiakse

läbi käesoleval aastal hüüdsõnade all:
Leninita Lenini lipu all! Elagu kompar
teide enamlustamine! Maha sotsiaal-bar
matide internatsionaal!
Terve rida hüüdsõnu pühendatakse meie

rahva majanduse tõusule, tööstuse üles
ehitamisele.

Pääle meeleavalduse lõppu peetakse 1.
mai pidustusi uulitsatel. Kõigis raiooui
des pääuulitsatel peetakse kinoetendusi ja

rahvatantse muusika saatel. Siinsamas on
avatud ka kooperatiivsed poekesed. Päe
wakohased karnawaali rühmad, võtavad
osa rahwapidustustest. Õhtul organiseeri
takse tuletõrje komandode rongikäik tule
lontidega.

Uued „Kiir«bi" «utomsbiilid
1. maiks laseb .Kiirabi" wälja haigete
tarbeks 7 uut automobiili. Iga automo
biil on sisseseatud sarnaselt, et ühel hääl
silmapilgul, kui'tarwidus seda nõuab, muu
tuda sanitaar-automobiilist sanitaar-auto
bussiks, mis veab istuvat haiget.
Tööliste elu.
Nähtus, mida kõrwuldadu tuleb.
Tööliste ja talupoegade kirjasaatjatest
on räägitud palju, kuid siin on edu
sammud juba silmaga nähtavad. Talu
pojad kirjasaatjad on aru saanud sellest
tähtsusest, mida annab ajakirjandus iga
päevases elus, töös ja tegevuses, nad wal
gustawad omi 'häid ja pahu külgi, edu
saavutusi jne., et sellega majapidamist pa
paremale järjele tõsta.
Siin ei leia meie kirjeldusi mitte ainult
majanduse elust, vaid kooli ja wäliskooli
tööde alal.
Leningradis aga, kus hariduse keskkoha
asutused, nagu haridusmaja, Pet.-Wiib.
poole Eesti tööliste klubi, need on ainu
kesed asutused wäliskooli töö alal. Kuid
mida näeme. Pääle pidude märkuste ja
kuulutuste ei leia midagi tõsist, mis illust
reeriks nende tööd, tegevust.

Kuid ometi peame rõhutama, et need
asutused ei maga, vaid iga õhtu kihab ja
keeb neis elu, tegevus. Peetakse harjutusi,

töötavad igasugused ringid, milliseid hari
dusemaja ja klubi liikmeid arendavad. Jni
mesed kulutavad energiat, kuna see kõik
jääb ainult teatavasse kitsasse piirkonda
asutuste seinte wahele. Päältwaadates usub

igaüks, sarnase leiguse juures, et meie ei
tööta, vaid elutseme .muidu".
Kas see ongi siis meie eeSmärk, et seda

tööd ainult seinte wahele hallitama jätta,
kuna väljaspool, iseäranis asundused otse
kisendavalt vajavad uute näpunäidete
järele, mida peaks andma haridusmaja,
seda aga senini märgata pole olnud.
Kui käesoleva ajani ei ole juhtinud
asutuste juhtivad jõud sellele tähelepanu
siis peaks seda nüüd tegema, .parem hil
jem kui mitte kunagi".
Loomulikult ei ole üks kirjasaatja suuteline

kõigi elutsevate ringide tegevust kirjel
dama. Siin peab olema ka oma kindel
organisatsiooniline alus, ilma milleta ki
ratseme endiselt.

Et asutuste elu täielikumalt walgusta
tud saaks, on tarwilik, et iga ring eral
dab enese keskelt ringikirjasaatja wälja,
millised materjaalid koondatakse ühte kesk

punkti. Üldine kirjasaatja aga waatab ma.
terjaalid läbi ja säädab üldise kirjelduse
.Edasi" awaldamiseks kokku.

Ringide kirjasaatjad, kui sarnased, pea
wad järjekordselt kirjeldused ärasaatma,
vastasel korral sünnib seisak.

Need on walusamad küljed, mida meie
hariduslikud asutused wiibimata kõrwal
dama peawad. Anname ka laialdasele rah
wahulgale elumärki ja juhtnööre kultuu
rilises töös, ning ei tule neid ainult seinte
wahele jätta nagu senini. Lexi.
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Jalgrattad antakse ametühisuste liikmetele
pikaajalise järelmaksu pääle 6 kuni 9 kuuni.

Sport.
Suwiue sport ametühisuStes
Ametühisuste liikmed omawad eelseisval

suwel täieliku wõimaluse tegemist teha
kõigi suwe spordi harudega.

Juba praegu tehakse liiduwahelises ke
halis-kultuuri bürooS ettevalmistuse töösid
suvise spordi hooajaks.

On väljatöötatud suwise spordi hooaja
plaan ametühisuste liikmetele. Kubermangu
ametühisuse nõukogu läks kokkuleppele koin

Uhes jalgratastega ostetakse ka kõik tar
wisminewad jalgrataste abinõud jne.
Ametühisuste liikmete warustamine
spordi ülikondadega sünnib Leningradi
tekstiiltrusti kaudu, kellele on juba telli
mine siSseanmd spordi pükside ja särkide
jne. pääle 20 tuhat komplekti.
Uhe sõnaga liiduwaheline kehalise kul
tuuri büroo wõtab suvist sporti täielise
warustusega wastu. F. B.

munaal-majanduse osakonnaga Neewal ja
Fontankal 10 sõidupaatide punktide orga
Kubermangu ametühisuste nõukogule
antakse 8 aasta pääle maa-ala kpaeuux
3opb uulitsal 23—25 kõigi juurewilja ae
dadega, kus talwel asus kubermangu nõu
kogu keskuisutee. Siin seatakse sisse võim

temise koht, suur kergejõustiku plats, jala
palli wäli, jalgratta õppimise punkt jne.
uing kavatsetakse ühtlasi ehitada jalgratta

wõidusõidu ring. Uhe sõnaga siia luuakse
ainukene Leningradi spordiloss, mis koon
dab oma alla kõiki spordiharusid. Prae
gusel ajal vaatavad liiduwaheline keha
lise kultuuri büroo ühes kubermangu amet
ühisuse kesknõukogu ekskursiooni bürooga

järele linnatagused kohad (Peterhof, Ora
uienbaum, Sestroretsk, Schuwalowo, Udel
«aja jne.), et siin organiseerida spordi
ekskursiooni punkte.

Neid punkte kasutawad puhkepäiwiti

Timukate Testist.
M«lgim«a praoStt Jeeremia
««tnlaul
„W. M." järele on Mulgimaa praost
Steinberg Viljandi sinodile saatnud aru
ande Mulgimaa pattude üle, milles kir
jutab: '
.Praegune ajavaim ei edeuda kirikus
käimist. On veel teisi mõjusid, mis rah
vast laiale teele kisuwad. Inimesed pole
üldiselt jumalasalgajad, kuid vaeva nad
jumala pärast näha ei taha. Endised usu
vastased annavad usuõpetuse tunde.
Viimsepäeva kuulutamine äratas ajutiselt
huvi jumalasõna vastu... Kõlbliue lau
gus edeneb kogudustes endiselt. Mam
monaorjus ja rahaahnus kasvab; toorus
roppus, vandumine ajavad endiselt õisi.

pojad. Lühidalt, Jljitshi juhtmõtted „Sil
mad küla poole" viiakse suwel ellu omas
täies suuruses. Nendes punktides korral
datakse näitlikke spordi Väljaastumisi, bas
tettpolli mängud, jalapall jne., tõmmates
juure nii Leningradi vabrikute ja tehaste
töölisi, nii ka talupoegi lähematest küla

edendajateks. Pühapäewatöõ on iseäranis
asunikkude juures hoogu võtnud. Enese
tapmiste arv suureneb, abielulahutused
lähevad sagedaks, sest palju sõlmitakse

Liiduwaheline kehalise kultuuri büroo
süstasid sel suwel laialt kasutada rahwa
aerutamist, milleks on algatud ehitama
200—300 lootsikut. Rahwa aerutamise
keskkoht koondatakse aeroklubi „Krasnaja

Swesda" juure (endine Tshaika). Siin
kultiweeritakse akadeemilist aerutamist
(puhas spordiline) ärakasutamisega olemas

olewaid 25 akadeemilist laeva ja 10
wõidusõidu lootsikut, mida kavatsetakse
ehitada.

Jahtklubis arendatakse endiselt aeruta
«ise sporti. Klubi purjutad, mis weeupu
tuse läbi kannatada said remonteeritakse
kiires korras ära, ning hooaja alguks saa
wad walmis. milliseid on ligikaudu 40.
Suwisteks supelusteks remonteeritakse
ära endise „Delfini" ühisuse ruumid, mis
asub Krestowski saarel.

Ühisuse läbilaske wõimsus ulatab 300
inimese pääle kuus.
Jalgratastel sõitmiseks ametühisuste liik

metele ostab liiduwaheline kehalise kul
tuuri büroo oma summadega 150 jalgra
tast ja Põhja-Lääne kaubanduse kaudu
1000 jalgratast, wiimane ostmine sünnib
«äljamaalt, tähtsatelt jalgrataste äridelt.

moodustati uuetüübilised külmetisabinõud.

Viimased on põhjendatud uue ülesleidusi
pääle, nimelt: läks korda muuta söehapet
kindlaks kehaks (s. o. ära jäätada) mehaa
nilisel teel. Sarnasel kujul võib teda pi
dada üle 80° Celsiuse järele temperatuuri
käes. Enam kõrgema temperatuuri juures
kindla söehappe tükikesed mahutatakse eriliste

Restoraan d on kõlbluse langusele suurteks

ja kubermangu ametühisuse kesknõukogu ot

Uus kiireSti rikkimiaewate ainete
alalhoidmise abinõu.
Ühendatud riikides, Kanaadas ja Norras

olukorda aurab ära. Teatud vormiga

ametühisuste liikmed ja ümberkaudsed talu

dest.

MM ja tehnika.

muutub kindel söehappe keha gaafisarnasesse

«seerimiseks.

hädapärast abielusid, see on sel juhtumisel,

kui sugulise lodevuse tõttu häda ja häbi
pärast naist võtma või mehele minema
sunniwd oldakse. Niisugustest wastumeel
setest abieludest asja ei saa... Leeris käi
mata isikud, keda meie ei laulata, jookse
wad õigeusu kirikutesse ja tulevad säält
pääle laulatamist lutheriusu kirikusse ta
gasi; Pahe, mille vastu võidelda ei suu
deta... Kõigil kirikuõpetajatel pole hobu
seid, mille tõttu teenistus raske. Tuleb
tihti ette, et piiblitundidele pastor küll
hobusega viiakse, knid tagasitoojaks kedagi

ei leita..
Päris Jeeremia nutulaul!
Nagu näha, ei suuda mustad rongad ka
Eestis, kus neil armulikult
oma abi ei keela rahwa pimestuseks,
enam niipalju rahwalt oma kukru ja kõhu
kaswatamiseks wälja pigistada, kui seda

tõrukeste sisse. Viimased on varustatud
reguleerivate luukidega, mis asuvad külme
mifelt: söehappe gaas, ümbruse kõrge tem

peratuuriga õhu tõttu vahetpidamata ära
aurates, vajub läbi luugi allapoole, sel
kombel ruumist õhku wälja surudes. Eel
kombel luuakse külmetiSruumis õhk, milles

igasugune pistelukas surma leiab. Võib
igasuguses temperatuuris, algades Celsiuse

lil (CEB3AnrocTOpr> Ih
J* müüb oma ladudest riiklikkudele asutustele, kooperatiiwi- S
| ,;fss tallinna kilusid f
II? Tellimistega pöörata kaubakontori m
11l 2S. Oktoobri prosp., nr. 7/9, trlef. 217-86 J
M ja 6-10-91. U

..W" Mis-kiljislllitjlitt
koosolek
»n esmaspäewal, 13. aprillil, s.a.
kell 8 õhtul „Edasi" toimetuse

Petr/Wuri Mle kesti tööliste klubi.
Puhkepäewal, 12. apr. üht.

ruumides, Fontanka 27.

Päewakorras:
.Sm. Lenin ja töörahwa
ajakirjandus.
Aruandja sm. Palwadre.
Ilmuda palutakse küiki seltsi
«ehi wabrikutest, nii warem
kui ka kõiki, kes
ajakirjandusest huwitatud on.

üks võib vastavat teenistust otsida. Spe
kulantidega võib võidelda kooperatiiv. Kui
teil puudub sepp, siis võib ju põllumajan
duslik kooperatiiv ehk talupoegade toetus
komitee jne. avada sepikoja. Näiteringüt
võib ju nõuda aruanne ta sissetulekute ja
väljaminekute üle. .
Keegi piduline, Starowertsheskaja asun
duses. Sõnum korratustest, wis oli v. jaan.
ärapeetud pidul, on hiljaks jäänud. Kir
jutage.

H-ip, «auast Puurast. Paneme lehe
kaastöö arvel käima. . .. .
WauameeS, Pentsa vallast. Teie kiria

saatsime Pihkva kub. parteikomiteesse

Te«da«nded.
Oudawa kreisi Eesti Kesk-Äaridus
majas algavad puhkepäewal, 12. aprillil
kell 12 päewal
Põllumajanduslikud loengud
agronoam Balfingu juhatusel. Loenguid kor

raldatakse lühikeseajaliste kursuste taoliselt.
Õpetust antakse põllumajanduses, loomade

reguleeriks gaasi auramist ja tegevust.

teha j»e. Korraldatakse praktilisi ekskursi

kasvatuses, piimatalituses, kuidas kohalis
tes oludes põllumajanduses parandusi tuleb
oone lähematesse eeskuiulisteSse majapida

Kõigile tähelepanemiseks.
Lääne rabwuste Kommunistlik Ülikool
Leningradis palub kõiki, kel on ,»Gdast"
komplekte ilmumise algusest kuni 1924 a.,

ehk üksikute aastate, kuude järele, wõi ka
vähemalt üksikuid numbreid neid Kom
munistlikule Ülikoolile saata tnf« eest.
Pääle „Edasi" ostab ülikool „Töö
li st", „Kiirt" komplektidena ehk üksikute
nummerdena.

Ajalehel komplektina on teaduslik wäär
tuS, kui ta asub kohal, kus uuritakse küsi
musi, kuid mingisugust väärtust ei ole tal,
kui ta asub üksikute seltsimeeste kappides ehk

miSteSse. Õpetus o« Vene keeles. Osavõtt
kõigil maksuta. Loengud iga puhkepäewal
aprillikuu jooksul. Juhatus.
Puhkepäewal. 12. apr. s. a. on söiaväe
ringi koosolek HarmajaS, algus kell 1 p.
Ilmuda kõigil endistel, kui ka uutel eelöpuS
lastel ja terarmeelastel. Böroo.
Puhkepäewal, 12. aprillil s. a. 37. EeSti
lastemajas, V. S. l. liin 26, kell 11 päewal
on 16-da 1. mai nim. pioneeride rühma

auliikmete ja wanemate seltsimeeste
koosolek.
Ilmuda täpselt järgmistel seltsimeestel:
LeetSmann, Wallner, M- Anwelt, G. Teiter,

Zsak, Tamm, Palwadre, Põögelmann, Ilmelt,

Nirk, JäneS.

pakkides.

Neid lehe komplekte on tarwis len i niS m i kabineti jaoks, kus neid tanvitawad
üliõpilased oma töödes ning kus neid kasu
tada saab ka iga huvitatud sellest tööline.
Pääle lehtede palub Komm. Ülikool saata
kabineti jaoks tsaariaegset põrandaalust ma

terjaali, nagu:

Akadeemiline riiklik draama teaater
ayniH».

Akadeemik riiklik wöike ooperi teaater
«llvrimeuAe H 3 CepaJin»

ftiitlit suur druamateaater
„3aroßop ÜMnepaTpHuu"

Aahmamaja
Pidulik juubeli etendus.
Puuaue teaater.

4) raamatukesed,

5) lendlehed jne.

«>lu eani»

Teaater,,K)HMX 3pHTejiež".

Protokollid, süüdistusaktid ning üllswõt

<KoHeK-ropõyHOK>.

ted pärast ärakirjade mahavõtmist saadetakse

Muusikaline komöödia

korralikult soovijatele tagasi.

«"llapaa»

Rutuliselt oleks tarwis materjaali (süü
distusaktifid, ülesvõtteid, kirjandust), mis
käib 1905—7 aastate kohta.
Opeosakond.
AdresS: JlenuHrpaa, ya. Pauoßa, 17.
K. y-T H. M. 3. yqeCeaa qacTL.

PaSsash

.HenoKopHaa"

Waba komöödia
«TpaijaTb rpa^ycoß»

Wastutaw toimetaja: K. Treusetdt.
Väljaudaja: SeSti Kirjastuse ÄtzisuS

Sm. V. Mngissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Laupäewal, 11. aprillil s. a.

L. T. K. Ülikooli

Kino-öhtu

2. Soome laulukoor.
3. Nalja duett.
4. Balalaika soolo.
5. Spordi numbrid.
6. Puhkpillide koor.

. kapitalistidest, Jaapani kinoV näitleja Sao-ki osawötmisel.
2) Divertisment: a) Andr- Speari
parem Leningradi humorist
(naljaettekavded, b) Ehisel ja
Seanstde kestwus: 1. seaus kella

Algus kell 8 õhtul.

7-9. 2. seans '/29-11.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.
wöörastel 40 kop. ja õpil. 25 kop.
Eelteave: 20. apr. „Abort"

kuni pidu alguseni: „Edasi" talitu
ses, L. T- K. Ülikoolis ja Harma
jas. Sissetulek läheb sideme loo

Bugri chkilM
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merwo
Lopuhmka postijaamas.

Juhatus.

Juhan Priidu poega
Wglje Zubck't.s.°a
Ameerikas, kellel oma poja Juhanist
pääle süda mingisuguseid teateid ei
ole. Seltsimehi, kes Juhan Tubalast

SMBW'°tch»tr».T

r..,a hamba-,

kurgu-, körwa-, nwa- ja suguhaigused.

Ststlis tripper.
Waswwöttc tunnid erialadel hom.k. S
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

latuttki daijtumji

miseks linna ja küla wahel

Eestimaa tööliste toetuseks.

4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
PraeguSaja arstimiSabinõud.
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

Kerton ballet

mängud.

«/» nr 2 25.Oktobr«
prosp. nurgal, telef. — Wastu

wöte laa päew kella 9—12 h,». a kella

Puhkepäewal, 12. apr. s. a.

Mu- 6htU
Eeskawa:
1. Näitemäng «KPACHHft
OPJIEHOK».

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

TS«« traatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

1) protokollid,
2) süüdistusaktid,
3) ülesvõtted,

Piletite müiik on awatud 7. märts,

Cfafltriöljtn

mite eest meie praegu maksta ei suuda. Iga

—Bl° kuni +2s°, toimetada vahetpidama
tut söehage äraauramist. Selleks on tarwis
aga korralikult üles seada torus luuki, mis

Sm. W. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
| ..Sewsapgostorg" 1

Kirjavastused.
Luuletaja, Pogorelkast. Sõnumeid võib
saata meile igaüks, kes aga soovib. Luule
tust võib saata näit „Sädele." Tasu sõnu

tisruumiS. Külmetamist toimetatakse järg

nende ahnus nõuab.

Ja et asunik pühapäeval tööd teeb
kas ei aita teie, praosti härra selleks ise
kaasa? Sest ega ometi jumalakartmatus
ei aja asunikku pääle argipäevade veel
puhkepäewal wälja põllule. Selleks ajab
teda puudus ja see kord, mis walitseb teie
abil ja toetusel Eestis, kus asuniku sel
jast nülitakse seitse nahka, et seitse lotti
härradele lõua alla kaswatada.

.rilil 1925 a. Nr. 83

iSeval, 11.

«M f 1

lef. 180-52. Wastutoötm. kõikides spets,

Koltshillski llsllndllses
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
Wõtab „Gdast" pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. R. Koowtts.

midagi teawad, palutakse sellest tea-

„Edasi" talitusele.

T*norpa4>afi KOJJHHIEPH, fccyaapcxßesHoe HSJ., UKarepssrcHousS ep. 87. ÄeoirpaflCKuž RYÕIÜX «NE 8549

professorite ja assistentide pooU kelle
10 homm. kuni kella 10 üht. Alalised toov
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

",Nu.° Numatel ml.
3£ Astli- s* tch»» a,e
hamb. Arstide kutsum. kodu.

