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Ameerika ja Jaapani
kontsessioonid Sahaliinis.
New-Porgist, 11. apr. Riigi wälis
ministeerium lükkas Ameerika naftatöös
turite ettepaneku tagasi, kes katsusid pro
resti avaldada S. N. W. Liidu poolt Jaa
panile nasta kontsessioonide andmises Sa
haliinil. Riigi välisministeeriumi arva
mise järele kannab Jaapani kontsessioon
enam-vähem monopoliseeritud iseloomu,
kui Sincleri kontsessioon.
Hiigla kommunistlik
meeleawaldus Belgias.
Pari i s i st, 11. apr. Sireni töölised
(Belgia tööstuse linn Lüttichi lähedal),
kelle enamus hääletas valimistel Kom
partei kandidatuuri poolt, organiseerisid
hiiglv meeleavalduse. Ule 10 tuhande töö
lise tervitasid kommunistlikke saadikuid
seltsimehi Jaqumeti ja Oberstrangi, kes
esinedes kõnedega teatasid, et esimesed kom

munistlikud saadikud parlamendis saavad
ühetaoliselt võitlema kodanluse ja Belgia
sotsialistliku kokkuleplaste partei poliitika
wastu.

Kuningas pidas Banderwelde ja Voter

Painleve ütles ära
Pariisist, 12. apr. Painleve ütles
ära kabineti kokkuseadmisest. President Dou
merque palus Briandi kabinetti kokku seada.

Briand lubas õhtul vastust anda pääle
läbirääkimist oma sõpradega.

Sotsialistid on parandamata.
Pariisist, 12. apr. Briand avaldas
läbirääkimistel radikaal-sotsialistidega arva

mist, et sotsialistid võiksid osa võtta va
litsusest.

Briand saab pääministriksPari i s i st, 12. apr. Pääle Doumerque
juures jutulkäimist pidas Briand nõu Pain
levega. Ajakirjanikkudele seletas Briand,
et kõik grupid, mis sünnitavad enamust ja
pääsesid valitsusse viimaste valimiste taga

järjel, peavad kohustused oma vahel ära
jagama ja uue valitsuse moodustamisest osa

võtma. Briand lisas juure, et homme
hommikul arutab tema rahalist ja majan
duslikku seisukorda ja loodab, et tema kesk

päeval Elisei lossi läheb ning presidendile
„häid teateid" viib. Briand arvab või

mata olevat seni kabinetti kokku seada, kui

S. N. W. Liidu nõudmine end.
Wenemaa laewanduse ja kau
banduse ühisusele.
Marseillest, 12. apr. Kaubandus
kohtus algav arutamine S. N. W. Liidu
nõudmise asjus Wenemaa laevanduse ja
kaubanduse ühisusele meelitas hulk rahvast

nõukogus ja senatis.
Teisipäeval, 14. aprillil vaatab Belgia
sotsialistliku partei päänöukogu läbi partei

kokku.

muse, kes peab pooldama sotsialistide osa
võttu valitsusest.
Walge Eesti sotsialistide
kongress.
Tallinnast, 11. apr. Ühendatud sot
siaal-demokraatide ja iseseisvate sotside
kongress võttis wastu resolutsiooni möle
mate parteide ühteliitumise kohta, nime
tades liitunud parteid Eesti sotsialistlikuks
tööliste parteiks. Kõnemehed ja küla
lised kriipsutasid alla enesekaitse ja Balti
riikide iseseisvuse vajadust lihtsustades
sisemise valitsuse aparaati. See otsus kut
sus kodanlises ajakirjanduses vaimustuse
esile. Tshernow avaldas lootust, et ei ole
mägede taga ühendatud Wene sotsiaal-de
mokraatide partei kongressi päev. Kong
ress kiitis hääks partei osavõtu valitsusest.
Painleve Herrioti asemele.
Pariisist, 11. apr. Saadikute palatis
loetakse wõimalikuks, et Painleve on nõus
walitsust moodustama, wüttes selles pää
ja sõjaministri ametikohustused oma pääle.

Parlamendi kuluaarides (puhketubades) ni
metatakse ka teisi selle kabineti liikmeid:
Briand, Paul Doumerque, de-Monzie,
Parreaux, Chramouaue, Maurice.
Niisama arvatakse, et Painleve kutsub
uue kabineti koosseisu mõnda Herrioti wa
litsuse endist ministrit. Õhtul pidas Pain
leve nõu paljude poliitiliste tegelastega
nende hulgas Briand'iga, de-Monzie, Par
reauz, Malvie, Biolette ja Chonie'ga.
Läbirääkimised Rumeenia ja
Greekamaa liidust.
Miinist, 12. aprillil. Rumeenia
wälisasjade ministeerium lükkab tagasi
teadaande, nii kui oleks Bukarestis peetud
läbirääkimisi liidu sõlmimise kohta Greeka
maa ja Rumeenia wahel. Mastuwäidetes
näidatakse, et põhimõtteliselt Rumeenia
liidu wastu pole midagi, mis wõimaldaks
kindlustada rahu Balkanitel. Kuid siiski
praegune mittekindel rahvusvaheline olu
kord ei ole sünnis sarnaste läbirääkimiste
pidamiseks.
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Selle järele kui Prantsusmaa S. N.W.
Liidu walitsust de-jure tunnistas, nõuab
nõukoguwalitsus kõigi end. Wenemaa lae
vanduse ja kaubanduse ühisustelt laevade
väljaandmist, mis on natsionaliseeritud
S. N. W. Liidu seaduste põhjal.
' „Petit Parisieone" pühendab pika kirja
töö sellele protsessile. Ajaleht kirjutab, et
kohtuotsus laevade küsimuses on põhimõt

teline ja wõib olla isegi juhtiv.
S. N. W. Liidu seaduste tunnistamine
varanduste natsionaliseerimisest toob loo
giliselt enesega kaasa nõukogude dekreetidega

S. N. W. Liidu Prantsusmaa võlgade
tühistamise tunnistamise juriidilisest küljest.

Juutide rüüstamised Rumeenias
Miinist, 12. apr. Rumeeniast teata
takse, et viimasel ajal organiseeriti Ru
meenia Fonschani, Bataschani, Adabeschte

linnades juutide rüüstamist. Rüüstamist
toimetasid fascistlikud üliõpilased. Politsei
ei takistanud rüüstamist. Palju juutide
perekondi said kannatada.

Protesteerida ei ole kasulik.
Ne w-- N orgist, 11. apr. Wälisminis
teerium lükkas tagasi Ameerika naftatöös
turite nõudmise, et walitsus avaldaks
S. N. W. Liidu walitsusele protesti Sa
haltni naftakontsessiooni andmise wastu
Jaapanile. Välisministeeriumi arwates
kannab Jaapani kontsessioon wähem ainu
õiguslikku laadi kui Sinclairi oma.
Plahwatus piroksiliini tehases.
N e w - N or g i st, 12. apr. Ajakirjandus
awaldab täpsemaid teateid plahwatuse
kohta piroksiliini tehases Hannoweris. Töö
kodades tekkis ennenägemata kabuhirm.
Naistöölised heitsid endid tehase lähedu
ses olewasse jõkke, et pääseda HLwitawa
tuleleegi eest. Mitmed kümned nendest up

pusid ära. Surma said sadanded töölised,

ei ole läbi vaadatud kõik jooksvad küsimu
sed ja kindlustatud soliidne ja kestev toetus.

Mida ütleb Saksamaa.
Berliinist, 12. apr. Herriot lahku
mine ei tekitanud kahetsusavaldust Saksa
maa ajakirjanduses.
Wabamcelne-demokraatlik „Berliner Tage

blatt" võrdleb Herriot katset eksiva unis
taja ülespidamisega, kes jäljetult upub soosse.

„Deutsche Allgemeine Zeitung" (rahva
partei häälekandja) ja „Deutsche

tung" (rahvuslaste leht) pilkavad, et Her
riot' lahkumisega pääle Mac-Donaldi kadu
id Euroopa poliitiliselt näitelavalt „demo
kraatliku üksteisest arusaamise" katse viima
sed esitajad, kes katsusid uute metoodidega
rahu kindlustada Euroopale.
Parempoolne ajakirjandus kasutab Herriot
langemist valimiseelseks agitatsiooniks, nähes

Prantsuse kriisis tunnistust Lääne-Euroopa
rahvaste meeleolu muutumisest ja tõenda
vad, et Saksa rahvas peab samuti oma
vaadet muutma.

Ainult „Vorwärts" leiab, et Herriot
wääris tähelpanu demokraatide ja Euroopa
rahu sõprade poolt.

Inglased pommitawad India
külasid.
Londonist, 11. apr. Inglise lendu
rite salgad Asiristanis (Afganistani lähe
duses asuv maakoht) pommitavad talu
poegade külasid. Sellega tahavad nad ta
lupoegi sundida kontributsiooni maksma,
mida nende pääle pannud Inglise valitsus.
Hiinas wiidi sisse maks toredus
asjade pääle.
' Pekingist, 11. apr. Lõuna-Hüna
(Kanton) walitsus otsustas sissewiia maksu

uhkusasjade pääle. Maksu võetakse 2 kuni
10 prots. asja väärtuse järele. See otsus
on tähtis vaesema rahva huvide seisu
kohalt vaadates.

Tööliste wöitlus Saksamaal.
Berliinist, 11. aprillil. Berliini
metallitööstuses algas suurem tööliste lii
kumine. Töölised teatasid, et määratud
tööpalga tariif kaotab oma jõu 1. aprillist.
Saksamaa kommunistlik partei paneb
töölistele ette lõpetada tehastes tööd pääle

8-tunnilist tööaega, seda silmas pidades,
et mingisugust kokkulepet ettevõtjatega ei

ole. Kokkuleplused aga ei tee töölistele
mingisuguseid kindlaid ettepanekuid.

Uhes suuremas ettevõttes kuulutasid
metallitöölised streigi välja, mille pääle
ettevõtjad vastasid massilise tööliste lahti
laskmisega.

B i l l e f e l d i s jatkawad 20.000 me
tallitöölist juba seitsmendat nädalat võit
lust.

Kass e l i s on 5000 metalliiöölist
uulitsale heidetud, kuid tööle tagasi wõe
tud pääle pikaajalise läbirääkimiste etteVõtjatega ja ametühisusega.

Hamburgis kestab kommunaal
tööliste streik edukalt edasi.

Patagoonia-Wene isewalitsuslik
riik.
Berliinist, 11. apr. Ajalehed too
wad kõmulisi sõnumeid, kui tahaks Rah

suurendamise nõudmine.

Eila hommikul sõitis Leningradi rah
wokommissaaride nõukogu esimees sm.
Rõkow. Oktoobriraudtee waksali esine
on täidetud tööliste saatkondadega. Ikka
enam ja enam jõuavad kohale uued ko
lonned töölisi lippudega ja muusikaloo
ridega.
Waksali esisele on ülesseatud aukarauul.

Kell 10,20 min. jõuab rong kohale.
Read tõmbuvad sirgeks. Mängitakse
Internatsionaali.
Seltsimehed Komarow, Kuklin ja Gittis
lähevad viimasesse vagunisse, kus viibib
sm. Rõkow.
Mõne minuti pärast tuleb vagunist
välja sm. Rõkow. Teda tervitavad
waksali esisele kogunud raudteetöölised.

Karauuli ülem sm. Sangurski rapor

teerib.

Sm. Rökow läheb tervitama joon
dunuid kolonnesid.

Orkestrid mängivad Internatsionaali.
„ Elagu sm. Rõkow" kisavad
pioneerid.

Tema ilmumine ~Ülesastumise" platsile
kutsub esile tõsise vaimustuse.
Töölised haaravad sm. Rõkowi ja
kiigutawad teda.
Suure vaevaga suudab ta jõuda
automobiilini.
Jutuajamisest sm. Rõkowiga.
Erakauplusest
Mitte mingisugust uut kau
banduslift poliitikat meil ei
ol e. Meie näpunäited kohalistele kauban
duse ja rahanduse asutustele, et praeguse
kooperatiivse ja riÜlise kaubanduse arene
mise juures ei tohi milgil tingimisel loota
ainult oma jõu pääle, vaid siin tuleb ligi
tõmmata ka erakauplust.

Tegelikult aga meie seisukohtade muu
tustest kõneleda ei tule.

Terve rea aastate vältel erakauplusel
saab olema teatud koht meie kauba ring
jooksus. Kaupade hulk ja kaubaringjooks
ise viimase aasta vältel on tugevasti
kasvanud. Lähemal ajal, iseäranis kui
tänavu aastane viljasaak on parem kui
mineval aastal, kauba ringjooks teeb kiire
hüppe edasipoole.

Ei riiklik kauplus, ei kooperatsioon ei
või suurendada oma kapitaale, km ei suu
renda oma operatsioone sel mõõdul, mis
kindlustaks kaupade rohkuse kasvu, kiirelt
kasvava majandusliku ringjooksuga.
Uhes sellega kooperatiivne ja riikline
kaubandus peab: 1) kõwendama oma seisu

kohti, 2) alal hoidma kõik eesõigused, mis
neil on.
Prantsuse walitsuse langemisestHerrioti valitsuse kavatsused olid hästi
paremad, kui see rahvusvahelise poliitika
praktika, mida ta kogu aeg teostas.
Eriti S. N. W. Liidu kohta pääle läbi
rääkimiste, mis lõppesid vastastikuste tun
nistamistega ja esituste vahetustega, meie
normaalsed vahekorrad arenesid siiski väga
pikkamisi.

Uus walitsus, mis Herrioti asemele
astub, suudab vaevalt pahemaks muuta
neid vahekordi, mis seni meie wahel
olnud. Igatahes meie vahekorrad Prant
susmaaga peab aga surnult punktilt edasi
nihutud saama.

wasteliit koloniseerida need venelased, kes

S. N. M. Liitu tagasisõita ei saa, kuhu
gile Ameerika maa-ala tükikese
pääle ja mida sarnasel juhtumisel wõib
muuta iseseisvaks riigiks Rahwasteliidu
ülemwalitsuse all.

kes plahwatuse ajal töökodades wiibisid.

Rootsimaal algas meremeeste
streik.
Stokholmist, 11. apr. Täna algas
Rootsimaal meremeeste streik. Streigiwad
üle 7.000 inimese. Põhjuseks on tööpalga

esimees sm. iliõtoro Leilingraõis

Langenu mälestuseks.
Tagakaukaasia kesktäidesaatew komitee
otsustas Tagakaukaasia kesktäidesaatwa ko

mitee presiidiumi liikme ja rahvakommis
sariaadi nõukogu esimene asetäitja sm.
Mjasnikovi tütart kasulapseks võtta.

WalgeKaardlaste timuk mahalaskmisele.
Kiselis arutati kohtus walgekaardlase
Tshuprakowi asja. Ta teenis Koltshaki
juures ja erines timukatöödega kõmmu
nistide üle.
Tshuprjakowi päälekäimisel lasti 70ini
mest maha jn arreteeriti palju töölisi.
Tshuprjakow võttis isiklikult peksmistest
ja mahalaskmistest osa. Protsessist võtsid
1.200 töölist osa.

Tshuprjakow mõisteti mahalaskmisele
ilma amnestia saamata. Kohtu otsus kii
deti protsessist osawütjate tööliste poolt
hnäks.
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LeuingrM uue nõukogu täiskogu istungult.

Wenemaa kommunistliku partei üheks
tähtsamaks tööharuks on töö maal taluPoegade hulgas. Sellest, kuidas meie
lahendame ülesandeid, mis seotud külaga,

oleneb meie proletaarse revolutsiooni
edaspidine käik. Kogu partei tervikus,
iga liige üksikult, kogu nõukogude, ame
tiühisuslik, kooperatiivne ja majanduslik
aparaat peab tegema kõik, mis temast
oleneb, et teostada tööliste ja talurahva
vahelist sidet.
Kui proletaarne riik oli tulerõngas
ning kaitses ennast pääletungiwa seesmise

ja välise vasturevolutsiooni vastu,
saatis partei hüüdsõna wälja: kokk wäe
rinnale Tuhandad, kümned tuhandad
kommunaare ja ühes nendega laiemad
tööliste ja talupoedade hulgad kajastasid
selle hüüdsõna pääle, haarasid kätte püs
sid ning kaitsesid oktoobriwõitu oma
verega.
Kui rõukoguwõim pääle võitu oma
vaenlaste üle, pääle oktoobriwõidu kind
lustamist pöörde tegi uue majanduspo
liitika poole, andis partei uue hüüdsõna:
kõik fond majanduslikule wäe
rinnale Ja tuhandad kommunistid
asusid uuele väerinnale, et võidelda
majanduslikul alal, kindlustada S.N.W.
Liidu alust.
Talupoegade seas töötamise küsimused

on praegusel silmapilgul sama tähtsad,
kui kõik varem partei poolt ülesseatud
küsimused. Iga nõukogu, ametiühisuse ja
majandusliku organisatsiooni ees seisa
wad praktilised ülesanded, mis seotud
on partei poolt wäljalükatud küsimu
sega. Üheks tähtsamaks ülesandeks siin
on arenenute parteiliikmete maale saat
mine.

Talupoeg hindab nõukogu aparaati,
kooperatsiooni jne. tegevust selle järele,
kuidas need aparaadid koha pääl tööta
wad. On nende kohapäälsete organisat
sioonide tegevus halb, nõrk ehk isegi
kuritahtlik, arvustab talupoeg selle järele
kogu nõukogu aparaati. Seda nähtust
võib parandada ainult hääde tööliste
saatmisega koha pääle. Meie küla tar
vitab kõige päält tegevaid parteilist
jõude, kes suutelised oleksid maatööle
värsket õhku viima, kes koha pääl suu
daksid partei ja nõukoguwõimu poolt
märgituid järjekordseid ülesandeid teos
tada. Kohapäälsed aparaadid ei suuda
nõukogu keskvõimu korraldusi seepärast
ellu viia, et nende tööliskond liiga nõrk
on. Siin peab W. K. P. appi tõttama.
Töö süvendamine ja kõvendamine
maal tähendab kõige päält kommunistide
maale saatmist.

Partei teostab seda ülesannet, saadab
järjest uusi ja uusi jõudusid maale. Kuid
sellest on weel vähe. Tarvis on, et iga
kommunist omale küsimuse ette seaks: kas

ta on kõlbuline töö jaoks talupoegade

Uritski palee on täiskiilutud uute esita
jatega, keda Leningradi töörahvas oma
nimel nõukogusse saatnud. Kui üks mees
on saadikud omal kohal.
Sm. Komarow avab koosoleku, selle
järele

walitakfe Presiidium.
Nõukogu esimeheks valitakse ühel
häälel sm. Sinowjew. Kauakest
wad kiiduavaldused sel puhul ei taha ega
taha lõppeda. Selle järele valitakse nii
sama ühemeelselt täiskogu presiidiumi:
Jewdokimow, Komarow, Salutski, Tsõpe
rowitsh, Glebow-Awilow, S. Lobow, Ba
kajew ja Wilessow.
Selle järele valitakse mandaatkommis
joni: Maletski, Korolew, Tulin, Leonow
ja Kolontajew.
Kinnitatakse ära tööde reglament. Täis

ennesõjaaegsest tasapinnast. Kuid sellest on

kogu kogub kokku kord kuus. Sektsioonide
istanguid peetakse kord kahe nädala sees.

Reedine päev kuulutatakse
nõukogude päevaks.
Sm. Siuowjewi köne.
Rahvusvahelises olukorras, see tasa
kaal ehk pooltasakaal, mida praegusel
korral võime tähelpanna, on seletatav
kahe stabilisatsiooniga, mis üheltpoolt tin
gitud kapitalismi osalise tugevnemisega,
teiseltpoolt näeme aga meie S. N. W.
Liidu kiiret tugevnemist. Kapitalismil
läheb korda mõnes riigis end remontee
rida ja parandada.
Sm. Lenin kirjutas, et meie vabariigil
imperialistliste riikide vahel pikemat aega
püsida on mõtteta lõppude-lõpuks
Võidab üks või teine.
Terve küsimus seisab selles, mis peame

mõistma sõnade „pikemat aega" all. As
sade seisukord oli enam keerulisem, kui
enne seda arvasime. Meie näeme nüüd,
et võitluse käiku ei saa ära määrata kuu
dega, ka mitte aastatega, vaid kümnete
aastatega.

Kõikides välisriikides on meil olemas
tugevad liitlased, millede arv ühtelugu

kasvab.

Seda näitavad meile kõige paremini
Inglismaa sündmused. Sest kes võis
meisl varemalt uskuda, et 1925 a. loo
wad meiega vennaliku sõpruse sidemed
Inglise ametühisused.

Pääle töölisteklassi on meie liitlasteks
hulgas. Kui ta tunneb, et ta maal
midagi ära suudab teha, on tema otse
koheseks kohuseks «akatahtlilmlt
maale toole minna Partei on hüüd
sõna annud vabatahtlikud, maale talu
poegade hulka! See hüüdsõna on tarwi
lik, selle teostamine võimalik.
Vabatahtlikud maale!

isseisiiä.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus
Tõlkinud W, R.
XIV.
Aeroplaan „Komintern".
Mootor töötas takistamata, propeller otse
ahmis õhku, wõbisew aeroplaani kere kiirgas
uuena, näis, et peremehe äraoleku ajal walwas
masina järele kellegi hoolitsew, sõbralik silm.
«Walmis. Kontakt».
Kaks aeroplaani kinnihoidjat hüppasid kõr
wale. Jookstes mõned arssinad mööda heina
maad, erines wäike laiapinnaline masin, mis
sarnanes lendamiseks walmisseatud tiibadega
mustale sitikale, pehmelt maast. Krasnow juhtis
aparaati. James istus tema kõrwal, ettewaatli
kult hoides oma jalge ees suurt, kindlasti wal
mistud kasti. Aeroplaan tõusis põik joonel üles,
tungides ühetasasel käigul uude õhuruumi.
«Pöörake pahemale poole. See sild on
kolme tunni sõit Townsherrest eemal. Nemad
on siin tunni aja pärast».
Nende all ujuwad mööda mustad, rohelised
ja kollased lapid põllud ja metsad. Nad
ujuwad paremale poole sulawad kauguses
üheks segaseks, halliks pinnaks. Kaugusest
hakkab paistma midagi uut painutud must
joon, mis ulatab üle pika hiilgawa halli riba.
Lähemale. Lähemale. Riba ja ioon kaswawad,
wõtawad selge kuju. See on jõgi musta kumera
sillaga. Sild sirgneb tugewalt läikiwa wee üle
oma põimitud tellingutega, tugedes wõimsatele

Praegu on ettenähtud terve rida abi
nõusid, mis võimaldavad keskmikule, kes
Võõrast tööjõudu ei kurna, arendada enda
walmistusjõudusid. Waja on läbiwaadata
terve rida sõjakommunismi ajajärgust jä
rele jäänud küsimusi. Pole tarvis suuren
dada liiga kulakute kasvu ning selle tõttu,
nende kasvu väikese protsendi tõttu, võtta
tarvitusele neid abinõusid, mis halvasti
mõjuksid miljonite keskmiste pääle. Meie
majandusmehed kuulutavad ette, et 1926
a. jõuame põllumajanduses kuni 99 prots.

G. Sinowjew
weel Kauge- ja Läheda-Jda rahvad, ning
asumaade rahvad.

Maailma revolutsiooni lõpulik käik
ripub täiesti sellest, kuidas meie oskame
ise töötada, sest meie peame ehitama mitte

metsi, vaid tõelisi ehitusi.
Meie erikaal on kasvanud. Ikka rohkem
ja rohkem tungime sügavamatesse kihti
desse. Meie tõus on sügav, mvstamulla
line. Meie sammume edasi laia töölis
talupoegade väerinnaga. Meie edusaawu
tused kaswawad ikka kindlamaks ja kind

lamaks.

Wäljamaa kapitalistidel on stabiliseeri
mine tiisikuslik. Nende tõus on pool
kunstlik ja osaline, mis lõhutakse jällegi
kapitalismi eneste vastolude tõttu.
Herrioti näituses näeme, et hele-roosad
poolwähemlised valitsused vahetatakse üm

ber mustade valitsuste vastu. Meie
peame näitama, et kodanluse tasakaal
ripub ära meie tasakaalust ja seepärast
peame asuma meie majandusliku elu üles
ehitusele kõige jõuga.

Majanduslikud küsimused valitsevad
kõige üle. Praegu oleme jõudnud selleni,
kus linna walmistusjõudude edaspidine
arenemine põhjeneb täiesti maa walmis
tusjõudude arendamisele.

Tõuseb üles küsimus, kas pole parem
kõneleda „Nõukogude elavnemisest", kui
„Silmad küla poole". Need hüüdsõnad
pole ühesuurused. Nõukogud on olemas
pääasjolikult linnades kuni kreisilinnadeni.
Kuid meie ees on pääküsimus maale.
Hüüdsõna „Silmad küla poole" sisaldab
eneses odavat sitsiriiet ja hääd rahvakooli.
Seepärast peab see hüüdsõna endiselt jääma
meie tähelepanemise punktiks, teda on vaja
täita reaalse sisuga.

-vähe. Tarvis on jõuda ennesõjaaegsele
tasapinnale. Sedasama peab tegema ka
meie linna tööstus. Seda on tarvis, et
võistelda edukalt wäljamaa tööstusega.
Seda kõike peab silmas pidama meie
Leiningradi uus nõukogu. Oleks lapsikus
uskuda, et seda kõike võime_ teha juba
aasta pärast. Seda meie ei jõua, sest ka
pitalismil on parem tehnika, paremad in
seneerid. Millega suudaksime seda
Seda võime siis, kui meie organisatsioonid
on massilised ning on truud asjale ja kui
meie ei tugeue ainult armulikkuse, vaid
soliidsuse, omaduse pääle. Siin oleme ko
danlusest ees. Selleks on meil Leningradis
89t. parteiliiget, samapalju kommnoorsoo.
last, 50 tuhat ametühisuste aktiivseid te
gelasi ja poolteistsada tuhat naissaadikut.
Meie läheneme selleni, kus meil on tege
wuses kõik.

Nõukogude liikmetest on 80 prots. uued,
pääasjalikult pingi juurest tulnud. Meie
nõukogu on alati olnud poliitiliseks koo
liks, praegu peab ta saama määratuks
administratiivse, ja kul
tuurilise ehituse kooliks.

Nõukogus on palju punaväelasi ja me
remehi, kes peawad olema elavaks sillaks
linna ja küla vahel.
Nõukogus on esitatud kõik põlved. Meie
jõud seisab selles, et meil on olemas va
hetpidamata lülidest kett.

Peame meelespidama, et meie linn kan
nab Lenini nime. Leningrad oskas rewo
lutsiooni algul võita tervet Wenemaad.
Seda peab ta nüüd tegema uutes oludes.
Küla suhtes peame eeskujuks olema tööde

leninistlikult seadmise kaudu. Meie jagu
neme sektsioonidesse, kommisjoonidesse. Meie

peame täiendama oma aparaati. Meie
täiendame meie majanduse üksikuid harusid,

nii kui koolisid, haigemajasid. Kuid olles
Lenini õpipoisteks, seame endi väljamaa
detesse need sihid, mis näitas sm. Lenin
kogu inimsoole, see suur siht on ja jääb
maailma proletaarse revolutsiooni võiduks
(marulised ja kauakestvad kiiduawal
dused).

Sm. Sinowjewi ettekanne pannakse tä
hele ja täitmiseks.

Selle järele sm. Komarow toob ette
uued määrused nõukogude ülesehitavas
töös. Nõukogu istang kinnitab nad täieli
kult. Niisama näeb ette kandidaadid kub.
täidesaatvasse komiteesse.

kiwist sammastele, mis ulatasid wette. Kesk silmi ees. Pehmelt hüpleb aeroplaan muhkli
halli, kõrgete külgedega piiratud pinda ulata kul maal jookstes kõrge raudteetammi kõrwal.
sid neli hiilgawat, heledat joont kaks rida
ühisel jõul wedasid nad masina kaugemale
rööpaid. Aeroplaan hõljus waikiwa, nagu löögi tihedasse wosasse. Järsku tarretasid käed, mis
ootel kokkutõmbunud silla kohal.
olid surutud aeroplaani tiibade kattesse: kusa
«Olete walmis, James? Walmistage ette!»
gilt kostusid ärewad waljud hääled.
Sild ja jõgi kahwusid ja wähenesid. Aero
Lendurid tõusid ettewaailikult roomates raud
plaan tõusis uuesti kõrgemale. James kumar teetammi äärele ja ulatasid sellest pääd üle.
das. Nüüd oli kast tema jalge ees awatud. Tema Mitte kaugel neist, otse teise! pool silda seisid
wõttis säält wälja kaks hiilgawai metallist asja. kolm raudteelase mundris meest. Nemad wehk
«Nüüd on aeg, ärge wääratage!»
lesid ägedalt kätega, näidates taewa poole ja
üks neist asjadest länges alla, jättes hiilga
oma jalge ees olewale awausele. Krasnow
wat juga pooleks lõhutud õhus. Mööda. Lan lähendas omad huuled Jamesi kõrwale.
ges wette. Sild oli endiselt oodates kühmus
«Nemad nägid meid, seltsimees. Nemad
kaugel nende jalge all.
hakkawad otsima aeroplaani. Pane sõjariist
«Liiga kõrge, seltsimees. Kui saaks mada walmis».
lamale. Nii!»
Krasnowi käes säras musta kolti pikk raud.
Teine pomm tabas oma sihi. Määratu, kin
del silla kogu wõpatas järsku ja puhkes puna Kuid raudteelased ei kawatsenud nähtawasti weel
kat-halli wärwi õiena. Ois laienes ruttu üles otsustawalt tegutseda. Nemad jätkasid kätega
poole ja külgedele laiali. Aeroplaan põrkas wehklemist sama kohale jäädes. Järsku täitis
järsul õhuwõnkumisel. Kui Krasnow il korda õhku kauge, metalline, kaswaw müra. Hallid
roobaste read hakkasid wähe wõbisema ja
läks pea ümberkalduwaid tiibu jälle otse saada
hundama,
neid waldas ikka suurenew wärin.
ja mõlemad lendurid uuesti alla waatasid,
paistis silla keskel suur auk. Sild oli rikutud. Lähenes kiirrong streigimurdjatega.
Raudteelased läksid weel ärewamaks. Uks
Wähemalt kaks päewa kulus selle parandami
seks.
neist wõttis wälja punase lipu, kinnitas selle
kõrge lati külge. Teine walmistas wilet häda
«Rong ei sõida siit läbi. Nemad peawad
tagasi pöörama. Kuid mida nemad ette wõta signaaliks. Kõma ja mürin suurenesid ja lähe
wad? Seda peame teadma». Jamesi hääl pea nesid. Ohku lõhestasid rida märguande wile
sid. Krasnow puudutas käel tema kõrwal
aegu laulis läbilõikawalt ja kärises kõnetorus.
lamawat Jamesi.
Krasnow noogutas pääd.
Jälle kaswasid piirjooned all rahuliselt
«Peter, neid hoiatakse. Meid ooiawad»
jooksis jõgi, wigastud sild, puud... All! Maa tor seltsimehed. Roomake minu järele aeroplaa
maks nagu pääle alt, kaswades piiramatult
nile!» (Järgneb).
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Punane söjawägi seisab T- N W
Liibu kaitsel
Punaväelane Ponomarew terwitab nõu
kogu N. divisjoni laiendatud punamäe
laste konwerentsi poolt.

„Meie loodame, et teie täielikult
täidate kõik käsud, mida teile andsid töö
lised punawäelased meremehed. Meie sei
same kindlalt S. N. W. Liidu kaitsel. Pu
nane sõjawägi õppuse kool. Meid õpe
tatakse ehitama ja tagasiminnes külasse
ehitama nõukogude wõimu. Kihutame mi
nema kulakud, kes paljudes kohtades küla
nõukogudesse pugenud.

Rootsima saadikute terwitusedRootsi ametühisuse sekretäär Andersen
annab edasi südamliku terwituse. Ta kõ
neleb: „Meie Wenemaale sõidu eesmärgiks

oli tutwuneda Wene tõörahwa uue ehituse
tööga. Meie maa kodanlus püüab teie tööd

igatepidi mustata. Meie tulime waatama,
kas see kõik tõsi on, mis kõnelewad ja kir
jutawad Wenemaa waenlased. Rootsimaale
tagasijõudes-anname edasi Rootsi töölistele,

mis nägime siin, ning et nad seda
kordaks, mis teie läbiteinud".
Astub üles ametühisuse esimees sm.
Matelen.
„Olles siin mõned päewad. Võime kin
nitada, et kodanlus Valetab kõige jultumal
wiisil. Töölisteliikumine, mis wõitnud
Wenemaal, on eeskujuks teiste maade töö
listele".
Nõukogu koosolek oma tööd lõpetades,
saadab tervitused kesktäidesaatwa komitee

presiidiumile. Punasele sõjamäele ja Pu
nasele meremäele.

Nõukogude maalt.
Wäljawedu läbi Murmani sadama.
Tulewal kuul tuuakse kohale Murmani
sadamasse Liwerpoolist kuni 5 miljoni
puuda Egüptuse ja Ameerika puuwilla.
Muu seas aga praegu jöuawad S. N.
W. Liidu jaoks Murmani sadama kaudu.
Norra heeringaid, teed, allumiuiumi, riisi
ja suhkurt. Weetakse wälja tooresainet, lina

seemneid, õlikooke j.m. 1924—25 a. tal
wel on läbi Murmani sadama wäljawee
tud 2.175 tuhat rubla eest kaupasid.
Hinnaline üleSleiduSlekaterinoslawist teatatakse, pros. Awer
tejew moodustas uue aparaadi, mille abil
wõib wilja hoida häwitajate eest. Katsed
andsid täiesti rahuloldavad tagajärjed.
Ukraina-Jda kaubapalati awamine.
Aprillikuu 20. päewade sees omatakse
Harkowis pidulikult Ukraina-Jda kauba
palat. Awamisele oodatakse tulema wälja
maa esitajaid, nende hulgas Türgi ja Per
fia saadikuid.
Õnnetus elektrijaamas.
Taschkendist teatatakse, et lumewall mat
tis Taschkendi lähedal elektrijaam oma'alla.

Kolm inimest said surma ja tuus haawata.
Uuest korteri maksust
Ülewenemealine ametühisuste kesknõukogu

saatis S. N. W. Liidu rahwakommissariaadi
nõukogule oma otsuse ühenduses uue kor
terimaksu kamaga.
Ülewenemaaline ametühisuste kesknõukogu

tähendab lõpus, et korteri maksu suuren
damine üldiselt ei tohi tõusta üle 50°/„
praegusel ajal olemast maksust. Uhelajal
sellega peab kamast wäljajäetama punkt,
mis ettenäeb kõige tööpalga arwelewõtmise,

sest et see punkt teeb kindlaks korteri
maksu suurendamise paljudele isikutele, kes

töötawad tükitöödel ja saamad lisatasu,
niisama ka neile, kes ületunni tööd teemad
jne.

Edasi näitab ametühisuste kesknõukogu

tarwituse pääle wälja jätta punkti, mille
järele tahetakse kõigi perekonna liikmete
sissetulekuid tööpalga juure arwata.

Pimedate kongress.
Neil päiwil lõpetas Üleliiduline pime
date kongress oma töö. Kongressi algul
esines aruandega rahwuswahelise ja S.
N. W. Liidu sisemisest seisukorrast kesk
täidesaatwa komitee presiiidiumi liige sm.
Smidowitsh. Poppow palus kongressi ni
mel sm. Smidowitshi edasi anda kesktäide
saatma komitee presiidiumile pimedate pa
lawat terwitust ja teatada nende püüetest,

et nemad tahawad osawõtta üldisest loo
mast tööst. Sm. Smidowitsh teatas, et
walitsus teeb kõik, et pimedate tööjõudu
ärakasutada.
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Teiseks on kollektiivi sekretäär, keegi

Eestlased S. R. W. Liidus.

kahtlane isik, kes naabrikülast seawarguse

pärast wälja aetud ja alles hiljuti SuleKeS on süüdi?
lKunja wallast, W.-Luki kr., Pihkwa kub.).
5. aprillil pidi ära peetama Kunja walla
Eesti asunikkude konwerents, kus mõnedki

tähtsad küsimused päewakorral olid. Kuid
kahjuks pidi konwerents pidamata jääma,
sest asunikkudele sellest ette ei olnud teata

tud. Päew ennem konwerentsi ilmus küll
kohalikus Wene lehes kuulutus ärapee
tawa konwerentsi üle, kuid asunikud said
selle lehe ainult pääle konwerentsi kätte.
Tuleb küsida, uuk? ei saadetud konwe
rentsi üle kuulutust „Edasisse" kubermangu

partei komitee Eesti sektsiooni esitaja kui
konwerentsi korraldaja poolt.
Mutt.
Jõudu uuele nõukogule.
(Sülemis, Mustamere kub.).
Nõukogude valimised wiidi Sülemis 22.
märtsil suure hooga ja palju rahwa osaVõtmisel edukalt läbi.
Sülemi 400 elaniku hulgast leidus ai
nult 2, kel hääleõigus selpuhul puudus.
Walitud sai 5 isikut, nende hulgas 1 W.
K. P. liige, 1 komnoorsoo liige ja 2 naes
terahwast.
Jõudu nendele töötamiseks, ülesehitawale

tööle Lenini jälgedes. Sulew.
TarwiS asuda tööle ühisel jõul
ja nõul.
Ootawad ja kratfiwad törwatagust.
(Tikopesa asundus, Leningr. kub.).
Mineval aastal asutati suure waewaga
Kingissepa linna majanduslik krediit-ühi
sus. Umbes 30 inimest maksid 50 kop.
sisseastumise maksu ja mõni ka 3 rubla
lise liikmemaksu ära ning siis hakkasid
ootama, et selle eest peab ühisus neile kõik

kaubad muretsema. Muidugi, siis weel
ei toetada oma kooperatiiwi, maid paljudki
suurustawad, et erakaupmehelt on kraami
parem osta.

Praegu, kui jahu on ainult kooperatiiMil, kratsiwad kõrwatagust ja kurdavad,
et ikka maja liikmemaks ära õiendada.
Ei tea, kas on mujal sarnaseid armu
otsijaid, kes arwawad. et kui 50 kop. on
makstud, siis peab riik neile ühisuse kaudu
kõik muretsema. Liikmemaks olewat nende
arusaamise järele tigedast.

Millal hakkavad asunikud loomale tööle
ühisel nõul ja jõul. Oma mees.
Suured plaanid.
(Serodk-Luugast, Leningradi kub.).
Meie asunduses peeti hiljuti wäike koos
olek ära, kus arutati artelli asutamise kü
simust. Teda tahawad asutada 6 talupe
remeest, kel kokku 33 hinge, 9 tööhobust,
72 tiinu künnimaad, mõned tööriistad.
Loodame ühiselt paremini edasi jõuda.

Meil puudub põhikiri. Oleks soowitaw
kui meile keegi lähemat juhatust annaks.
Uks artelli liige.
Koorelahutaja murrab(Solotaja Niitvast, Kolotshinskikr., Omski
kuberm.).

Sõja ajal jäi siin piima-ühisus seisma.
Käesolewal aastal kutsuti ta uuesti ellu.
Liikmeid on 70. Said valitsuselt abi laenu
näol ja nüüd murrab koorelahutaja juba
mitmet nädalat.
Osteti ühisuse jaoks hoone.

Ainult kohalikud walitsuse asutused teemad

meile tõkkeid. Saimen.
Kõik talupojad masinatarwitajate
ühtsusse.
(Mendusi wald, Trotski kr., Leningr. kub.).
29. märtsil pidasid aktiiwsemad talupo
jad koosoleku, kus otsustati asutada masi
natarwitajate ühisus. Liikmeks astusid kõik

Wana-Puura talupojad. Koguti tormiline
summa raha kokku ja järgmisel päewal
osteti kõik laenupunkti masinad ära, mis
mööda malda hooletumalt laiali olid.
Nüüd juba on ühisusel mitmeid masi
naid: rehepeksu masin, lõikuse masin, kaks
külwimasinat, kultiwaator jne.

Paljud awaldawad soowi, et tuleks trn
gimata ka traktor osta.
Nõnda tõstawad puurlased oma maja
pidamist ja panemad aluse ühistööle, mis
sotsialismile wiib. N—ip.

Misse asunud.

Noorte elu.
Tahawad tööd teha, kuid on orga
uiseerimata.
(Sahkoni asundus. Trotski kreis, Leningradi kub.).
Hoolimata mustaronkade takistustest on

märgata viimasel ajal, et meie noored
püüawad edasi. Kolme kuu jooksul on mitu

pidu toime pandud. Nad tahawad edasi
tööd teha, kuid on alles organiseerimata.
Selleks puudub meie asunduses isik, kes
etteotsa astuks. Tuleks organiseerida pu
nane nurk, siis wõime enam tagajärjerik
kamalt asuda pappide wastu wõitlemisele.

Selleks jõudu. Sahkonlane.
warrude' pärast.
(Almesi asunduses, Põhja-Düüna kub.).
29. märtsil kanti siin ette wäga wilet
salt näitemäng „Hääl ja wastukaja", stst
näitlejad kütsid pead soojaks „sinistel war
rudel". Ka mõned noorte ühingu liikmed
wõtsid säält osa.

Igatahes oleks wist ka siin wiimane
aeg, et wabaneda winaaja jätistest, usust
ja tema pimestavast mõjust. Lugege aja
lehte, siis teate, kuidas mujal noored ela
wad. Igas perekonnas peab ajaleht käima,
mitte aga nii kui praegu: ajalehtede arm
kahaneb... Asunik.
Komnoorsoolased sammuwad ees
riuuaS.
(Punamäe asundus, Kingissepa kreisis.
Leningradi kub.).
Asuti Lenini nurga organiseerimisele.
Selleks muretseti tarwilist materjaali ja
wastawad kirjandust. Ilmub asunduse si
semise elu Valgustaja seinaleht.

Kuid just see wiimane on mustade ron
kabele niivõrd walus näha, et ta seinalt
rebitakse.

Ka paljud noored olles osalt wanemate,
osalt usu mõju all, takistavad noorte
ühingu tööd. Rikuwad pidudel korda, re
biwad seintelt hüüdsõnu ja ähwardawad
komnoorsoolasi.

Sülemi noored, nii ettewaatamatult ei
tohi töötada! Eestkätt tuleks teil ülaltähen
datud isikute pääle tähelpanu pöörata, ja
mitte wastaw element endist kõrwaldada.
Wirda.
Täiesti elust maha jäänud.
(Krukfino asundusest, Oudowa kreisist,
Leningradi kub.)

Meie noorte kohta wõib öelda, et nad
täiesti elust mahajäänud on. Pidu ajal
räägitakse mängijatele wastu, samogonni
mõju all õiendatakse „tvanu arweid". Wöe
takse platsi noad, nuiad ja wandesõnad.

Muidugi segab see kõik kultuurset tööd.
Weel teewad haridustöö kibedaks usklikud
endi alaliste hirmutamistega maailma lõpust,
põrgust ja kommunistiks tembeldamisega.

Krukfinlased, mõtelge järele, kas ka teil
ei ole tarvis hakata elama teistmoodi, kas
ei ole aeg ütelda lahti samogonnist ja aru
saada, kui palju kahju see teile teeb. Tar
wis on meil ära kaotada „pimeda nurga"
nimi, mille all oleme meie kuulsaks saanud

üle Oudowa kreisi. Jään ootama ja lootma,
et kreukstnlased saavad sellest aru ja hakka

wad elama uut moodi. Nõges.
Tulewiku jõud.
(Abdresäki asundus, Baschkiirias.)

Mõni aeg tagasi korraldati meie asundu
ses koolilaste piduõhtu. Pidu sissetulek oli
wäike, ta läks kooli bääks. Õhtu jättis
järele hää mulje.
Oleks soowida, et laste wanemad laste
tegewusest rohkem huwi tunneks ja kooli
õpetaja tulevikus weel sarnaseid pidusid
organiseeriks, kus lapsed harjuksid ühiskond

likust elust osa wõtma. On ju lapsed meie
tulewiku jõud. M et e o r.
Õiendus.
„Edasis" nr. 40 kirjutab keegi Sülemi
asundusest Mustamere kub., mis sugugi
tõele ei wasta. Sääl öeldakse: kodanline
kiht wannub nõukoguwalitsust, usukihutus
töö wõtab hoogu, klubi eestseisus on
vanameelne ja aitab kaasa. Need andmed
seisawad täiesti ebatõelistel alustel. Kuller,

Punamäe asunikud! See on wäärnähtus,

mis mujal möödunud. Loobuge pimestata
matest usu kütketest, ning sammuge ühes
teistega parema tulewiku poole.

Noored, koonduge end kui üks mees W.
L. K. N. U. lipu alla, ning aidake ak
tiiwselt, ühisel nõul ja jõul kaasa Nõuko
gude ülesehitawas töös. M. P.
Töö edeneb
(Jablonja-Eesti asunduses, Nowgorodi
kuberm.).

22. jaanuaril s. a. organiseeriti meie
asunduses ümber endine Rõkowi nimeline
poliit. klubi lugemistoaks, kuhu loodi järg
mised ringid: näite, poliit., laulu, spordi
ja ajalehesõprade ringid. Nende lööwilja
kust wõib juba nüüd näha.
Pääle selle organiseeriti 29. jaanuaril
meie asunduses W. L. K. N. U. ringile.
Praegu on W. L. K. N. U. liikmeid 14,
kes wõtsid lugemistoa juures olewale rin
gide juhatuse ja töö eneste kätte ning kor
raldawad iga kuu kord pidu ja koosole

kuppu, Flooreni ja teiste asunduste tund
jäte kirjatöödes ei ole midagi sarnast leida.

Ei wõi ka ütelda, et meie K. N. IX. liik
med „wananaiste jutuloba" usuksid. Ka
wiina juures istudes ei ole meie oma
noori näinud. Et „peiub" „neiusid" saa
dumad, selles ei näe meie midagi kombe
wastast. Meie noored on pääle K. N. U.
asutamise kombeliselt palju edenenud. Et
leigus ja loid olek noorte kui ka klubi
liikmete keskel valitseb, tuleb läinud külma

talwele süüks anda; see tegi läbikäimise
Võimatuks, sest meil puudub kohane rah
wamaja. Niisuguste male andmetega ei
parandata asju. Pangem käed wirgalt
tööle uue ehitama rahwamaja külge.
Püüame, et tulema! talwel uues hoones
oma kultuura tööd edasi wiia wõiks.
Sülemi naisorganisatsiooni nimel
Lilli Puu man.
Leningradi teated.

kuid kohaliku kooliõpetaja kaasabil.

22. märtsil korraldasid W. L. K. N. U.
liikmed lugemistoa juures maksuta pidu,
kus ette kandsid kaks näitemängu. Pidu
õnnestas wõrdlemisi hästi.
Weel on organiseeritud noorte pionee
ride rühm, kus 29 kooliskäijat last. Nende
tööd juhatab üks W. L. K. N. U. liige
test kooliõpetaja abiga. Noored pioneerid
organiseerisid laste ringe: näite, laulu,
spordi ja üldhariduslise ringidega ja kor
raldawad laste näitemängusid, mille sisse
tulekuga muretsewad kooliraamatuid, kirju

tusmaterjaali ja kirja wihke.
Kohalik kooliõp. E. Eiche.
Wäärnähtused noorte ühingus(Sülemi asundus, Kaukaasias).
Minema aasta sügisel komandeeris Su
lewi N. U. kollektiiw Eesti tööliste fakul
teeti õ oma liiget, keda ta
nimetas. Talwisel õpewaheajal anti selt
simeestele wõimalus oma kodukülla sõita,
kuid nemad sõitsid kodu ja pooled neist ei
tulnudki enam tagasi, ilma et oleks sellest
E. T. U. juhatusele teatanud. Näha et
seltsimeeste eesmärk ei olnud mitte õppi
mine, Maid nad tulid lihtsalt suurlinna
waatama.

Wäljamaa soola asemel Nõu
kogude soolSeni kasutasid Pühja koldade kalapüügi
raioonid sisseveetavat soola. Wene soola
madal sort ei konserweeri tormilisel mää
ral kala ja liha. Pohja-Lääne ühisus ot
süstas esimesena tarwitama hakata sisse
soolamisteks Krimmi soola. Ta ostis esi
mese saadetuse Krimmi soola 30.000 puuda

ja saatis selle Murmani kallastele.
Uus kommutaator 5.Ö00 tarwitaja
pääle
1. aprilliks on Leningradi telesoni Mor
gul 23 tuhat tarwitajat. Silmaspidades,
et Manad kommutaatorid on täielise koor
mawusega, seatakse kiires korras üles uus

kommutaator 17 tuhande tarwitajale. Uhe
kommutaatori ülesseadmine lõpetati 5 tu
haude tarwitajale. 1. mail lõpetatakse tööd

Meel ühe kommutaatori ülesseadmiseks,
mis määratud 5.000 tarwitajale.
Wäeteenistusesse kutsutute
wanadusLiidu rahwakommissaride nõukogu tegi
kindlaks, et järgmise kutse alla peavad
kuuluma need kodanikud, kes 1. jaanuariks
21 aaastat manaks saanud.
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Uus tramwai marssruut.
15. aprillist avatakse uus tramwai
marssruut nr. 20, mis ühendab Lassali
platsi Politehnikumi instituudiga.
Marssruut läheb politehnikumi insti
luudi juurest kuui Malaja Spasskaja
uulitsani, siis Aleksejewski uulitsat mööda
kuni Lesnoi prospektini ja edasi kuni
Botkinski uul. üle Sampsouiewski silla
Tereweuskoi Bednoiõi uulitsat mööda
üle Rawenstwa silla kuni Lassali plat
sini. Tariisi jaoskonnad on järgmised':
1) Politehnikumi instituut, Votkinski ja
Nishegorodski uulitsa nurgani, 2) 1-se
Murmanski prospekti ja Lesnoi pros
pekli nurgalt kuni Revolutsiooni platsini,
3) Botkinski ja Nishegorodski uul. nur
gast kuni Lassali platsini.
Ühtlasi muudetakse lramvai nr. 21
lõpujaam Politehnikumi instituudi juurest
Ümariku tiigini.
Käesolewa aasta ehitused Lenin
gradiSPraeguse ehituse hoogtöö ulatust pil
distawad järgmised andmed.
Kõik ehitusetööd nii Leningradis kui
ka kubermangus, arvates juure elektro
fitseerimine, on arwatud 64.000.000 rubla
pääle. Sellest summast läheb tööjõu
pääle 15 miljoni rubla.
Uute hoonete väärtus on kindlaks
määratud 21tuh. rbl., hääkstegewaks ots
tarbeks jne. 9 miljoni rubla. Töödeks
läheb vaja 25 miljoni vana ja 18 mil
joni uut telliskivi. Savi 400 tuhat
puuda. Kivi 21.500 kubikut, metsamater
jaali 11 miljoni kubikjalga. Katuseplekki
600 tuhat puuda. Wärwi 80 tuhat
puuda ja klaasi 8 tuhat kasti. Kõige
rohkem wõetakse töölisi tööle juuli- ja
ja augustikuudel majanduse orgaanide
väljaarvamise järele üle 35 tuhande
inimese ja ehituse ühisuse arvamise järele

isegi kuni 60 tuhat inimest.
Uus kaualisatstoon.
See nädala laiendatakse uue betoon
kanalisatsiooni ehitamise töösid. Tööd on
juba alganud Wassilisaarel Prole
tarski Pobedõi prospektil ja Aerutamise
sadamas, siis weel Rahvusvahelisel
prospektil, Liigowski uul. ja Kronwerski
prospektil jne. Töödel töötavad kuni
400 inimest. See nädala suurendatakse
tööliste arvu kuni 1.000 inimeseni.

Sport.
Jalapalli hooaja eel.
15. aprilliks peawad kõik ametühisused
teadaanded liiduwahelise kohalise kultuuri

jalapalli sektsiooni ja Leningradi kuber
mangu ametühisuse kesknõukogule sisse
andma enese jalapalli mängudest, platsi
dest, ringidest, kes arendawad jalapalli
jne. Selleks ajaks peab sisseandma ka
teadaanded käepalli ja baskettpallide män
gimise kohta.

Jalgratta sport
Jalgratta sektsioon Moskwa-Narwa rai
ooni kehalise kultuuri raiooni nõukogu
juures suurendab tööd jalgratta spordi
arendamiseks tööliste keskel. Praegu regist
reeritakse jalgratta sõitjaid. On kawatsetud

jalgratta wõistlused ja ekskursiooni vastas
pool linna.
Sanitaarne omaabi
Kubermangu tervishoiu ja kubermangu
nõukogu kehalise kultuuri poolt on korda
seatud sanitaarne omaabi rin
gides. Ringid said väikesed apteegid. Pääle

selle tehakse spartaklaste kestel tööd, kui
das tarwitada arstiabinõusid õnnetuste
korral.

Kõigis „Spartaki" ringides wiiakse läbi
arstiline läbiwaatus, et wäljaselgitada
möödunud hooaja saawutusi ühel kui tei
sel spordiharude alal.

Purjekad töölistele.
Lähenevat spordi hooaega lahendatakse

tööliste massidele. Suurem osa ametiühi
susi saamad teatama määra purjekaid, mida

wõiwad üksikud töölised ja naistöölised
kasutada mitte wähem kui kaks korda nä
dalas. Purjekate ja inwentaari remontee
rimiue on täies hoos.
1. maiks Malmistatakse 36 suuremat ja
wäiksemat purjekat.

Lma elanik, Solkinost. Kellegil ei ole
õigust nõuda kirjasaatjalt ta sõnumi „tsen
tseerimist." Iga sõnumisaatja saadab oma

Wäike följeton.
Ain Raunaleet, kõrgest kultuurist ja muudest samataolistest
asjadest.
Ja, ja. Kõik liigub ühes ajaga. Kui
Meil leidub noorte, eriti õppiva noorte
omal
'ajal .Edasi" nii .kuri" oli ja mürina
hulgas ikkagi weel neid, kes ühe silmaga
üle Narocwa piiluvad, säält .Eesti kul Eesti vabariigile ütelda julges, et see ei
olevatki demokraatlik vabariik, waid ainult
tuuri" sisse wedada soovitavad. Toogu kas
või kontrabandina S. N. W Liidu eest kartuli vabariik, siis pistsid kõik Eesti dip
lastel olevat seda tarwis. Ütelnud ju lomaadid huluma ja märgukiri lendas Tshi
isegi Trotski, et töörahval oma kultuuri tsherinile et nii ja naa, „Edasi" tar
ei olevat ja ega saawatki olema. Seepä wis ikka .päris kinni panna". Ei tea,
rast ainuke pääsetee: kodumaa (ilma mida teevad nüüd Eesti diplomaadid pääle
Eesti noorsoo karskuse liidu poolt kirjasta
jutumärkideta) aita!
Kes vähegi viimaseid waielusi „Edafi" tud „Noor-karsklase lauliku" ilmumist. See
veergudel „Säde" küsimuse ümber tähele on otse pärtite" rida, kuid kõige parem on
pani, pidi tunnistama, et seda „Eesti kui sääl kahtlemata Weske „Kodumaa laul",
muidugi ajakohaselt puendet". Ja kuidas
tuuri" otsaga isegi noorte ajakirja tahetakse
viia. Kas ei paista see silma Ain Ranna siis muidu saabki: Wcski luuletas siis, kui
leeti ohkamistest, mida ta püüab küll war oli .Estljändskaja gubernija", kuna nüüd
jata isegi Marxi hüüdsõnaga! Miks tirida sama maalapike .Eesti vabariigi" silti kan
välja Marxi, kui traageldus valge niiti nab. Muutuvad ajad, peawad muutuma
dega on tehtud ja see liiga silmatorkavalt ka laulud. Ja „Kodumaa laul" kõlabki
välja paistab. Kui Rannaleetile tõepoolest uues redaktsioonis järgmiselt („Noor-karsk
(vähemalt ta ise tõendab seda) koor täht lase laulik"):
Kas tunned maad: Sibula saartest
sam on tuumast, siis hääd teed sinna,
kus seda targutust „ kultuurseks tunnismär

Käib wiinaweo saarteni

Nii. Sõnasõnalt, juure arwatud ka orto

Ja Mõru puskaripruulijatest
Wiib Wiru vabrikuteni?
See on see maa, kus muidu ei saa,
Kui igaüks peab trimpama!
Sest laulgem nüüd ja ikka ka.
See vahva maa on minu kodumaa!...
Sest laulgem nüüd ja ikka ka
See Eestimaa on ja jääb Wiinamaa.
WLib olla paistab see Ain Rannaleetile
..kultuuri tunnismärgina" keel on pu
hastel". (Egas Ain Rannaleetile viga tee,
kui sisu vähe puskarist haiseb!) Meie aga
hoiame taskuräti nina ees (kui taskurätti
ei ole, võib kahe sõrmega nina õige prak
tiliselt kinni hoida) ja läheme sellest „kõr

graafilised ..kaunistused", nagu see on awal

gest kultuurist" võimalikult rutemini mööda.

giks" peetakse. Sä ä l oskavad luuletajad
tõepoolest sarnaseid „pärle" luua, mida meie

ainult eemalt vaadelda võime ei oska,
tõepoolest ei oska kuidagi sarnaste pärlite"

lihvimisega valmis saada. Teie ei usu?
Hüva. Toome selle kõrge kultuuri taime
lavast ainult mõned õiekesed. Esiteks kas
või sarnane:
„Käsikäes sõprate-naabritega, me oleme kui
kalju;

Las' möiraku maru olgu tuuled kui valju
Ei kustuda tohi meie vabaduse päike

Ei tumestuda iial tema kuldne läike."

datud „Wabadusalbumis". mis ilmub kord
aastas 24. veebruaril, Eesti vabariigi

Meie kultuur on küll alles madal
ainult alusmüür, kuid, kas siis keegi ütelda

aastapäewal. Olgu mõttega kuidas on, kuid

julgeb, et meie kunagi tööd oleme karwud?

keel otse ainrannaleetlik!
See ongi see mida meile

Ikka edasi! Kes meiega kaasa jooksta
tahab tulgu, kuid ärgu jäägu mitte jalgu!
K. Dixi.

kontrabandina sisse wedada soovitatakse!

Timukate Eestist.
HallParunid muretsewad oma kaar
diwäe, popsid tasuwad aga kulud.
Töörahwa ja üldse kehwemate kihtide
wõimule pääsemise wastu wõitlemiseks
asutati Eestis „Kaitseliit" (sascistide ühen
dus), kuid selle hallparunite ja tõusikute
kaardiväe ülespidamise kulud lükatakse selle

kanda, kelle wastu tema asutatud. Kaitse
liidu hääks wõetakse kõigilt elanikkudelt
sunduslikku maksu, kusjuures see maks nii

jagatud on, et kehwemad kihid suurema
maksukoorma alla langemad. Kuidas see
maks tõepoolest jagatud on, selle kohta
toob „Waba Maa" sõnumi:
„Toon siin näiteks oma koduwalla:
Wald koosneb kuni 700 kinniswara üksu
sest, millest suur osa popsikohti. Popsiko
had koosnewad soldatikohast ja selle juure
mõisast antud riigirendi i—2 kohast, nõnda

et üks koht seisab koos 2 3 üksusest
selle juures aga ei tõuse kogusuurus üle
10 tiinu, missugused igaüks eraldi maksu
nimekirjas seisavad. Kaitseliidu maksu sea

duse ja otsek. maksude pääwalitsuse ring
kirja põhjal määratakse igale kohale eraldi

maks, kusjuures see, kui ta alla 200 m.
on, 300 marga pääle tõstetakse. Nõnda
tuleb igale popsile 400—600 marka kait
seliidu maksu. Selle wastu ei tõuse aga
30-tiinulise põlise taluomaniku kaitseliidu
maks palju üle 300 marga, waid mõnel
isegi alla. Ka tulumaks ei ulata viimas
tel 1000 margani, mispärast ka selle päält
maksu ei tule. Sellega maksab 10-tiinulise
popsikoha rentnik kaks korda rohkem kait
seliidumaksu, kui 30-tiinul. põlise talu
omanik".

Nii on siis maksude süsteem Eestis
„ õiglaselt" jaotatud. Ori, sina pead oma
orjasmsabinõud ise tasuma. Isandal ei
ole tarwis muud kui käsutada.
Eesti rahwas sõjariistu
Eesti sõjaministeerium esineb lähemal
ajal uue wäljatöötatud „kaitsewäe Leenis,
tuse kohuse täitmise „seaduse" eelnõuga.
Uue seaduse järele tõmmatakse ka naiste-

sõnumi otsekohe toimetusele. Teie kirja saat

sime vastavasse asutusse.
Ärataja. Wäga segaselt olete ülestähen
danud oma mõtte, seepärast ei saa tarwitada.

L Puuman. Äää oleks, kui teie meile
kirjutaks, kuidas teie pool edeneb töö naiste
hulgas.

Teadaanded.
Haridusmaja kirjandusringi järjekordne
koosolek on kolmapäeval, 15. aprillil.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord
Teisipäeval, 14. aprillil,
kell 8 ~Mass-inimene .

(Ilmuda tuleb kõigil teaatri liigetel).
Kesknädalal, 15 aprillil,
kell 8. „Löbus talupoeg'.
WaSt. instruktor-organisaatm

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Aiua»
Akadeemiline riiklik draama teaater
„repofi"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
.Hnnia.tHOH"

Riiklik suur draamateaater
~3aroßop IlamepaTpimbi"

Rahvamaja
«1881 roa»

Teaater,,K)hmx 3phteneä"
«KoHeK-ropõyHOK*.

Muusikaline komöödia
„Mapima."

Waslutaw toimetaja: K Treuseldt
Wäljandaja: EeSti Kirjastuse Ühisus

rahwad sõjawäeteenistusesse. Meeste tee
nistuse aeg kestab 17—55 eluaastani.
Et sõjawägi walitsusele rohkem sõna
wõtlik oleks ja poliitiliselt pime tööriist,
siis on sõduritel igasuguste po
liitiliste erakondade, seltside ja ühisuste
liige olla ja nende koosolekutest ning mii

Sm. W. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 15. april. s. a.
Esimese asime
marksisilii-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtulTeifipäewal, 14. aprillil, s. a.
Teise asime
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtulW. K. P. Lening. kub. agitpr. osakEesti sektsioon.

tingutest osa wõtta".

Muidugi, pääle selle on weel Eesti wa
litsusel oma ..kaitseliit" (fascistid), kes ta
hawad ja peawad poliitilistest erakonda
dest osa wõtma, muidugi ainult parem
poolsetest, marurahwuslikkudest, sest nende

ülesanne on ju wõidelda tööliste „wõi
muwõtmise" wastu.

Nii paneb siis Eesti kodanlus end ham
buni sõjariistu.

L. T. K. Ülikooli
Ä"|iiiiMW:
19. apr. Simanowi asunduses
ja 20. apr. Kordanowa asund.,
Plüssa wallas, Luuga kreisis
Pidu eeskawa:
1) Kõne linna- ja maawaheli
sest sidemest.

ÄllKs jll tefjnifö.
Miks tunneme kewadel wäsimust.
Soome õpetlane Ehrström seletab ini

2) Usuwastaline näitemäng.
3) Nalja ettekanded.
Waheaegadel mängib puhk
pillide koor. Lõpuks kollektiivsed
mängud.

mese kewadist wäsimuse- ja loidusetunnet

„Prager Presse" põhjal järgmiselt:
Kas peame kewadel inimese pääle tule
wat rammetuse- ja wäsimusetunnet sele
tama päikese mõjuga, mis kogu muu loo
dusele kewadel uut elu annab. Mitte päi
kene pole süüdi selles loiduses, maid just
asjaolu, et inimene talvekuudel liig mähe
päikest tunda saab. Witamiinid, millistel
nii määratu tähtsus inimlikus organismis
ja milliste kogumiseks iseäranis soodne on
suvi õhu ja päikese rohkusega, kaowad
kevadeks peaaegu täiesti. Sügisel ja tal
wel elab inimene meel endiste witamiini
tagawaradega. Kewade algusega langeb
aga ühte ajajärk, kus witamiinide taga
warad inimese organismis peaaegu täiesti
lõpule on jõudnud. . Ja siis annabki end
wäsimuse näol tunda rööwmajapidamine,
mida inimene witamiinide suhtes sügise
ja talwe jooksul ajanud.
Kirjawastused.
Wilets tööline Kui teil sarnased näh
tused olemas, et töölisi ei lasta eestuksest
käia. siis pöörake asja lahendamiseks maja
komitee poole.

Tinorpa<t)HH Komhhtbpb, focyaapcTßeHHoe ssz., EsaTepHHrcxpcKiiH np. 87. JleMarpaflCKHÜ lyõJiHT Jö 8551

MrfinkralÄ^:
2 nr. 2,25.0kt0bri

prosp. nurgal, telef. 562-31"7 Wastu
wöte iga pitew kella 9—12 h a kella
4—B õhtul; uaidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Kiilis >°
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

lõkke-, hamba-,
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9

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

Kasaetski haigemaja
lef. 180—SL. Wastumõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella

10 vomm. kuni kella 10 ödt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

"«äff simmitel met. ~
Ä Mi, SS tripper « ",*>
Su,»in«et>,
hamb. Arstide kutsum. kodu.

