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Valitsuse friis prantsusmaal.
Ajutine kabineti
Pari i s i st, 13. aprillil. Bnandiga
läbirääkimisel rõhutasid de-Monzie ja Ra
bineaux vajadust, et moodustatav kabi
nett peab oma otsekoheseks ülesandeks te

gema saadikutekogus ja senatis läbi viia

maa proletariaadile kriipsutab alla, et
kindral Hindenburgi kandidatuuri ülessead
mine presidendi kohale on selle järeldus,

seaduse eelnõu, mis reguleerib paberiraha
läbikäiku maal ja pääle selle peab kabinett

et sotsiaaldemokraat Ebert on seitse aastat

seda ettepanekut tõsisele arutusele võtta ja

Võimul püsinud. Saksamaa kodanlus ta
hab maksma panna sõjalist diktatuuri, et
Saksamaa rahvast maha müüa Rahvaste
liidule suurtüki lihaks Nõukogude Liidu
vastu. Praegu on veel enam kui kunagi
varem tarvilik luua ühist punast prole
taarset wäerinda, luid mida teevad selleks
sotsiaaldemokraadid. Nad teevad näo
nagu oleks nad ära müünud oma tööliste
Brauni kandidatuuri ministri tooli eest
Preisimaale ja nüüd kutsuvad Saksamaa
töölisi hääletama kodanlaste Marxi kan
didatuuri eest. Kuid Marxi programm
on samasugune kui Hindenburgi programm.

Marx viib seda läbi paremini, osava
mini ja ettevaatlikumalt. Mida tegiwad,
mis saavad tegema ja mida märkavad
teha Marx ja vabariiklaste parteid monar
kistide vastu? Kas saadavad nad laiali

ametist jälle lahkuma. Briand otsustas
pääle lõunat on temal selles asjas nõupi
damine parlamendi ja senati rahandus
kommisjonide esitajatega, samuti ka presi
dent Doumerquega.

Raske ott teostada ülesannet
Pariisist, 13. aprillil. Täna hom
mikul tegi Briand aruande president Dou
merquele oma läbirääkimistest Rabineaux,

de-Monzie ja Oriolega. Pääle Doumer
quega läbirääkimist teatas Briand, et
temal päeva jooksul on nõupidamine se
nati presidendi, rahanduskommisjoni aru
andja ja teiste poliitiliste tegelastega.
Kella 6—7 ajal õhtul läheb Briand
uuesti Doumerque juure ja teatab, kas
tema suudab oma pääle võtta uue walit
susi moodustamist. Kuigi tema tunnis
tab tarviliseks paberiraha väljalaskmise

suurendamise seaduse eelnõu kiiret läbiwii

mist, loeb tema siiski raskeks ajutisi va
litsuse teostamist.

On arvata, kui sotsialistid ära ütlevad
Valitsusest osavõtmisest, siis püüad Briand
keskendud valitsust moodustada.

A Briand
Aristid Briand asub nüüd kaheksandat
korda Prantsusmaa ministritoolile. Esimene

kord oli tema haridusministriks Clemen
ceau ministeeriumis ja viis läbi Combi
kiriku riigist lahutamise seaduse.

Oma paenduwuse tõttu ei tõmba tema
oma vastu erilist vihavaenu ei pahemal
ega pahemal tiival.
Populaarseks sai Briand 1923 a., kui
tema Canne konverentsil otsustas alata
rahupoliitikat Saksa ja Wenemaa vastu.
See ei meeldinud aga selleaegsele presi
dendile Millerandile ja Briandi asemele
asus valitsuse etteotsa Poincare.

Herriot saatis Briandi Rahvasteliitu,
kus tema Saksa ja Wenemaa Rahvaste
liitu vastuvõtmise pooldaja oli.
Saksamaa ajalehed nimetavad Briandi
raudseks rusikaks sametist kindas. Nemad

kardavad, et Briand ei pea Herriot luba
mist Ruhri augustikuuks vabastada.

monarkistide sõjaväe osad ehk kaitsepolitsei?

Kas konfiskeeriwad nad ära endisi keisri
perekonna varanduse? Kas panevad nad
türmi monarkistlikke wandeseltslasi? Kas
vabastavad türmidest revolutsioonilisi
töölisi ja kas suruvad nad maha monar
kisklikud ühisused? Mida teeb üldine amet
ühisuste ühendus kapitaali pääletungimise
Vastu? Ta teeb tegemist valimiste pro
pagandaga sotsiaaldemokraatide kodanluse
agentide eest selle asemel, et organiseerida

1. mai tööliste massilist meeleavaldust
sõjalise diktatuuri vastu.
Wiimast hoopi kodanlusele võib anda
ainult revolutsiooniline proletariaat kom
munistliku partei juhtimisel. Seda võit
lust ei tule viia mitte ümbervalimiste
kirjadega. Aprillikuu valimised sm. Thäl
manni eest lõpetab üleskutse, peab olema
teadusliku klassivõitluse näitajaks prole
taarse diktatuuri eest.

Tsherwonetsi kotiweerimine Itaalias.
Itaalia valitsus teatas ametlikult, et tservonets koteweeritakse Itaalia
börsidel.
Rongiõnnetus Rjäsani-Uurali raudteel.
10. apr. kell 22 Samaarast Moskva tuleval rongil nr. 5 oli õnnetus Suc a
jaama lähedal (Jusi raioonis). Wedur ja magamise vagun jooksid kõrgustikult alla.
Kaks vagunit on purustatud, mitmed vagunid jooksid vähemate vigastustega roo
bastest välja. On kolm surnut ja 8 haavatut, nendest kolm raskesti.
Walgekaardlaste pesa Hiina
maal.
Pekingist, 13. apr. S.N. W. Liidu
täiewolitustega saadik Hiinamaal sm. Ka
rahan näitas Hiina valitsusele, et Schang
hai läheduses asub Wene walgekaardlaste

rühm. Ta kuulub ühe Hiina kindrali väe
osasse.

WSitese Lntente konverents
Miinist, 13. apr. Opositsiooniline
walgekaardlaste häälekandja „Pnivda"
teatab, et väikse Entente konverentsil Bu
karestis võetakse esimeses järjekorras aru
tuse alla S. N. W. Liidu tunnistamise
küsimus. Kuid siiski selle küsimuse lähen

Hiina valitsus vastas, et „kõik selle
rühma liikmed on Hiina alamateks astu
nud".
Sm. Karahan näitas teistkorda, et sar
nane Wene walgekaardlaste üleminek Hiina
kodakondsusesse pole seaduslik. Ta nõudis,

et need kindralid saaks vastutusele wõe
tud, kes sarnaselt seadusewastaliselt Wene

damine ajalehe teate järele lükatakse ka see
kord edasi.

walgekaardlasi varustavad Hiina koda

Kõige tähtsamaks küsimuseks, mida aru
tatakse konverentsil, on Donau konverentsi

Sm. Karahan protesteerib kõige otsus
tawamalt selle vastu, et Hiina kindralid
jätavad eneste juure teenistusesse Wene
walgekaardlasi. Tema nõuab viibimata
walgekaardlaste rühma laialisaatmist, kes
kuuluvad kindral Tshan-Tso-Lini sõjaväe
hulka. Hiina valitsuse ülespidamine selles
küsimuses võib katkestada läbirääkimisi

loomise küsimus.

Sm. Karahan nõuab, et kuni konwe
rentsi avamiseni Hiina valitsus teataks

arutatakse konverentsil, on Poola astumine

temale, millal laialisaadetakse walgekaard

Väitse Entente liitu. Nähtavasti Poolale

laste rühm.

Sultani wiiiirtuste realiseeri
mine.
P a r i i s i st, 13. apr. Türgi valitsus
algas Prantsuse ja Ameerika pankadega
läbirääkimisi sultani koja väärtuste reali
seerimise kohta. Türgimaa esitaja hindab
neid 400.000 Türgi liiri pääle.
Lapsed tules hukka saanud.
New-Aorgist, 13. apr. SaintPaolo (Brasiilias) tsirkuses laste etenduse
ajal puhkes lahti tulikahju. Segaduste ajal
said hukka umbes 85 last.

hääli. Lõpusõnas kirjasaatjaga jutuvestja
teatas: Meie ei saa vahele segada sellele,
et wäljamaa arvustajad näevad Hinden
burgis vana korra kehastust.
Äraandmine kestab edasi.
New - N o r g i st, 13. apr. Ameerika
tööföderatsiooni esimees Green (keda valiti

surnud Gompersi asemele) kinnitas omas
kõnes Washingtonis föderatsiooni poliiti
kat, kusjuures teatas, et see organisatsioon

.tunnistab maksvat poliitilist ja majan
duslist korda ja ütleb otsustavalt ära
wastuwõtta ükskõik missugust filosoofilist
doktriini, mis tuleb väljamaalt".

nikkude dokumentidega.

Tshehi-Slowaakial ja Rumeenia! ei ole
midagi selle vastu tingimusel kui Donau
konverents loodakse majanduslikul alusel.
Jugo-Slaawia ei ole ametlikult oma
arvamist avaldanud. Kuid valgekaartlaste
juhtivates ringkondades arvatakse, et Do
nau konverentsi kava on vastuvõetav
Jugo-Slaawiale. Teiseks küsimuseks, mida
selleks takistusi ei tehta.

aasta 11 rbl.
Maal 1 kuu 50 kop.
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lelef o n i d: Toimetu? 533-85, trükikoda 171-41.

Sotsiaaldemokraadid walmistafid pinda
keisri käsikule kindral Hindenburgile.
Berl i i n i st, 13. apr. Saksamaa

Tellimine

esimesel lhk. 3 r.kul.

wiimasel „ 1 „ „
keskmistel. 6 „ „

Pöhja-Lääne büroo EeSti sekti, häälekandja.
«ttonrarpaa, 4>OHTaHKa 27. Awatud kella 10—7.

(nHaniuie MtaMhHMil.

Kuulutamine

eelseisvaks Nõukogude-Hiina konverentsiks.

Wilhelmi kiisu piiäle.
New-J o r g i st, 13. apr. Mulje,
mis tekkis siin pääle teate, et Hindenburg
on kandidaadiks ülesseatud, võib nimetada
otse katastroofiliseks.

Kõigis ajalehtedes trükitakse ära avarad

kirjatükid selle kohta. Wäljamaa ajaleh

Lõpp samagonnile.
17. kubermangu nüukodude kongressil
tähendas sm. Kamenew lõpusõnas muu
seas:

kas see õigus on, et varsti
lastakse välja 40 kr. joogid. Pean üt
lema, meie läheneme selleni, et tuleb
välja lasta 40 kr. kibedat."
Uks pääpõhjustest siin võidelda sa
mogonni vastu. Samogonn aga rüüstab
meie maad.

Kui meie wäljarehkendaks palju vilja
on läinud samagonni ajamise pääle siis
teeb see välja kümned tuhanded puu
dad. Samagonn kihvt. Ta aitab kaasa
rahva kõlbluse langemisele, tõukab või
mude eest varjamisele, röõwimistele ja
altkäemaksu wõtmistele, lõpuks kihwtitab
samagonn küla, alates vanakestest lõ

tede kirjasaatjad kinnitavad, et Hindenburg

petades küla noorema põlvega.

andis nõusoleku alles pääle endise keisri
Wilhelmi käsu pääle.
Jutuajamises ,Associetet Presse" esita
jaga, kinnitas üks Saksa valitsuse liigetest
kas Stresemann või Luther, et Hinden -

Arutades, mis parem kas läbi sõr
mede vaadata selle asja pääle, ehk asuda
avalikule võitlusele 40 kr. abil, otsus
tafime meie, et teine tee on õiglasem ja

burgi kandidatuuri seadis üles parempoolne

riigi eelarvele. 40 kr. lastakse välja

blokk, selles mõttes, et ta koguks hulga

kasulikum talupoegadele, kasulikum ka meie
oktoobriks.

8. aastakäik

Weolaew „Mongugai" tagasi
jöudmine.
l3. aprillil.
Schanghaist jõudis pärale sõjaväe veo
laev .Mongugai", mida üle andsid kahet
sewad Wene walgekaardlaste jäänused,
eesotsas ataman Anasimowiga. „Mongu
gai'ga" jõudis kohale umbes 70 endist
walgekaardlast.

Wabrik Splridonowi mälestuseks.
3 aastase tööliste kirjasaatja Spirito
nowi tapmise mälestusepäewaks peeti
Moskvas ära ülelinnaline tööliste kirja
saatjate koosolek. Koosolekul otsustasid töö

liskirjasaatjad paluda Tsindelewski wabri.
kut ümber nimetada, kus sündis tapmine,
Spiridonowi nimeliseks vabrikuks.
Mis andis autasumääramiue kaup'
lusteenijatele
Mõnes kohas viisid kaubanduse ette
võtted enese juures teenijatele autasu and

mise sisse. Mitmed Moskva trustid tegid
sellest algatusest järeldusi.

„Mosselpromil" kasvas faktiliselt ring
jooks 50 protsendi võrra.
Waatamata selle pääle, et teenijate töö
palk tõusis võrreldes ringjooksuga, langes
5 protsendi päält 4 prots. pääle. Seda
sama on märgata ka Moskva nahatöös
tuses.

Pääle autasu määramise sisseviimist
kasvas ringjooks 127 võrra. Nende kat
sete kordaminekut kinnitavad mitte ainult
need trustid, kellede valmissaadusid kiirelt

kaubaks lähevad, vaid ka metall-tööstus.
Punase lipu ordeni aumärgi anne
tamineNowonikolajewskist teatatakse, et kuber

mangu nõukogude kongressil annetati pu
nase lipu ordeni aumärk tuntud Siberi
partisaanile sm. Gromowile.
Pöiklewad körwale
Lätimaa välisasjade ministeeriumi sekre
täär vastas Nõukogude esitaja küsimuse
pääle Riia kindral-staapide konverentsi
asjus, et see konverents kandis rahulist
iseloomu. Konverentsil ei olnud vaenulik
kust S. N. W. Liidu ja Saksamaa vastu.
Sekretäär teatas, et Lätimaa püüab ka
edaspidi kindlustada sõbralikku vahekorda

S. N. W. Liiduga ja Saksamaaga. Muu
seas tähendas ta, et Rumeenia kellegi
poolt kutsutud ei olnud. Rumeenia kindral
staabi esitaja ilmus ühes Poola esitajaga
ilma kutsumata.

Wilja kokkuostmine muutub
elawamaksWilja kokkuostmised ulatasid märtsikuu
jooksul 15 miljoni puuda paalt umbes 23
miljoni puudani.
Wilja kokkuostmise elavnemine on sele
tataw ühelt poolt viljasaagi paremate
väljavaadetega, teiselt poolt on paljudes
rawonides alganud suveviljade külimine.
Talupojad kokku võttes majanduslikku
on wilja ülejäägid arvele võt
nud ja realiseerivad nad nüüd ära.

Eelolewad pühad.
Leningradi kubermangu tööosatvnd kuu
lutab, et reedel 17. aprillil töö kestab hari
likult. Asutustes lõunavaheaeg» ei peeta.
Laupäeval, 18. apr., puhkepäeval, 19.
apr., ja esmaspäeval, 20. apr. puhke
päevad. Töö seisab igalpool.
Ettevõtetes, kus tööd peab tegema, mii
oma iseloomu tõttu seista ei või, maksetakse
töötasu kahekordselt.
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Kõigil tööaladel kasvame meie ruttu
laiuses: nii puht majanduslikul alal,
algades walmistusest ja nõukogude polii
tiika ning nõukogude kultuuri laialilao
tamises üldse. Kuid kui meie oleme saa
wutanud juba tuntaval edu laiuses,
siis on aeg mõtelda ka töö väärtuse,
töö süvendamise pääle, paremate pro
duktide muretsemiseks, kõrgema wäärtu
sega produktide muretsemiseks.

Seda nõudmist tarwis üles seada
kõikide meie tööde väerindadel. Missu
gust kaupa valmistame meie oma vab
brikutes, missugust leiba laseme meie
oma leivaküpsetustest välja; missugused
ajalehed, missuguse väärtusega vihukesi
ja raamatuid laseme meie turule, mis
suguseid programme meie kokku seame,
missuguste õperaamatute järele õpetame
jne. vaat missuguseid küsimusi tuleb
meil nüüd paratamata üles seada.
Ja siin tuleb avalikult tunnis
tada ei ole meil asjad kaugeltki kõige
paremas korras. Meie ei ole õppinud
weel tähelepanu pöörama produktide
väärtuse pääle. Selle pääle tuleb seda
rohkem tähelepanu pöörata, et nagu selle
kohta ajakirjanduses mitte ükskord ei ole
tähendatud, wõib meie walmistuse ainu
õigust kergesti saata teatavad peatuse
püüded: võistluse puudus majanduslikul
alal, riigi eriline monopool võivad viia
ainuõiguslikule parasitismile. Seda meie
partei ja nõukoguwõim halvab oma
teadliku vahelesegamisega, orienteerides
töölisteklassi ja talurahva massiliste
nõudmiste rahuldamise pääl. Nende
nõudmiste survel viib oma joont läbi
meie partei. Ja kui meie teadlikult üles
seame selle küsimuse, väljendame meie
sellega valminud ühiskondlikku tarvidust.
Sedasama wõib ütelda ka kultuurliku
produktsiooni kohta.

Wõtame näituseks sarnase küsimuse
kui leninismi küsimus. Meie laseme wälja
määratu arvu raamatuid, lugemikke,
kogutöid, vihukesi, Lenini kirjatöid traa
geldatakse risti ja põigiti. Palju tehtakse
siin kasulikku. Kuid väga palju on ma
kulatuuri, enesetargutusi, hooletult ja
ruttu tehtut. On ka täiesti wäljakanna
tamatuid asju. Nõudmine on suur, mää
ratu. Ainuõigus täielik. Arvustus halb,
peaaegu puuduv. Seepärast sisaldab sei
sukord eneses teatud Imestamise häda
ohtu.

Samasugune hädaoht valitseb ka
„waimliku walmistuse" alal. Meil on
täielik monopool. Ideoloogilist võistlust
marksismiga meil ei ole: meie seda pea
aegu ei luba. Seda on tarwis marksist
liku üliwõimu alleshoidmiseks meie üles
ehitatavas sotsialistlikus ühiskonnas.
Kuid just samuti nagu walmistuse alal
meie kasutama peame walmistuse koon
damist valmistuslikkude jõudude tõstmi
seks ning seepärast peame ühendama seda

keskendust meie valmistusliku aparaadi
liikuvusega nii ka ideoloogilisel alal
ei tohi meie anguda, elust maha jääda,
muutes kivistuseks meie õpetust ehk

TSSlistirjasaatjak üles

Presidendi walimised ja wabriku-tehase
komiteede ümberwalimised Saksamaal.

Äwis nõfrlim toiürlifr
iile.
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(„Edasile" kirjutanud Saksa kommunist W. Torner).
„Rolleri", „Hinteri" tehastes valiti 23
Algades kodanluse kõige reaktsioonilisema
osaga ning lõpetades mitmet värvi sot kommunisti, 13 sots.-dem. ja 9 parteitut.
sialistidcga kõik pidutsevad. Pidutse Ruhri maakonnas on 21 ettevõttes vali
mise põhjuseks ei ole mitte see, et neil tud 128 kommunisti ja pooldajat, 51 sots.korda läks pettuse teel töölistelt wälja dem. ja 43 talupoega jne.
petta hääli (nad ei vaata ka 1.200.000
Kas need valimised ei kõnele kõmmu
hääle kaotomise pääle, millest sotsiaalde nistlilu partei kõvenemisest? Kuid see,
molraadid kaotasid 300.900 häält). Nad mis igaühele selge ja arusaadav on, ei
on lapselikult rõõmsad, et kommunistid ole seda mitte kodanlusele ja sotsidele. Ja
kaotasid 25—30 prots. hääli. „Leipzigi sotsid ei tea praegugi, mis teha saadud
Rahva Ajalehes" kirjutavad sotsid: „Kõige 8 miljoni häälega. Wõib juba ette ütelda,
weeltülendavam valimiste juures on kom? et need 8 miljoni häält sotsidele hukatu
munistide kaotus". Wohlmlaste hääle seks muutuvad, sest arenematud töölised,
kandja kirjutab .wõidetuist
andes oma hääled sotsidele, ei luba siiski
ja lüüasaonutest kommunistidest". Ulejook
et nendega mängitaks. Nad lootsid, et
sik Paul LtvY soovitab sots.-demokraati oma häälte sotsidele andmisega viimased
dele pöörata lahtise kirjaga tööliste-kom nende seisukorda kindlustavad. Sotsid ei
munistide poole, kutsudes neid ühisele tööle
mõtlegi selle pääle, vaid peavad läbirää
sots.-demokraatidega.

Nii lapselikult targutavad kodanluse sa
barakud. Kodanlikud ja sotslikud parteid
tugevnevad parlamentarismi pääle. Kom
munistid aga kasutcwad parlamenti ogi
tatsiocni abinõuna, nende päämiscks toeks

on tööliste hulgad, vabrikud ja tehased,
sulased ja kehvad maal. Ainult vabriku
test ja tehastest tulevad wälja proletaar
likud sõjaväed, ainult nemad päästavad
Saksamaad oma ja rahvusvahelise kodan
luse küünte vahelt. Seepärast tarwis sel
leks, et otsustada, kas kommunistlik partei

on löödud, teada missugune mõju on kom
monistidel vabrikutes ja tehastes. Mida
näeme meie siin? Waatamata igasuguste
katsete pääle kommunistide mõju vähen
damiscs ja kommunistide puhastamiseks
vabrikutest ja tehastest, omandab kõmmu
nistlik partei ikka rohkem ja suurema mõju

annetest.
Meie tööliskirjasaatjate ja ajalehe sõp
rade ringide tegevuses on elavust margata
ja nende arvud kasvavad. ->s"a tuleb
teateid linnast ja maalt kirjasaatjate ja aja
lehe sõprade ringide organiseerimisest. See

on ka väga loomulik ja terve nähtus.
Tööliskirjasaatjate tegevus paisub ja laieneb,

sellel on seltskondlik tähtsus ja see osa ala
tasa kasvab seltskonnas.

Seepärast poleks asjata, et lühidalt pea
taksime küsimuste juures, et kuidas tuleks
töötada tööliskirjasaatjate! ja ajalehe sõp
rade ringidel ja kuidas oleks kõige vilja
kam nende tegevuse metood. Kohe alguselt
pean tähendama, et minu ülesanne pole siin
kõiki peensusi arutada selles küsimuses, aga
katsun kokkuvõtlikult oma mõtteid avaldada
endisest tegevusest ja üleelamistest, et tule

wane tegevus kannaks meil rohkem vilja.
Weel pean tähendama, et selle küsimuse

rühm olewat vabariigi eest, kuna rahvus

juures peatas ka mõni kuu tagasi üleliidu
line tööliskirjasaatjate nõupidamine Mosk
was, kes tunnistas, et küsimus pole nii
väikse tähtsusega, et tema juures ei mak

lased monarkia eest on. Sots.-demokraadid

saks tulevikus peatada.

kimisi kodanlusega tööliste häälte nendele
üleandmise asjus. Põhjendades oma kokku
lepet keskkohaga, tõendavad sotsid, et kesk

peavad aga vabariiki toetama. Tõepoolest
on aga keskkoha kandidaat Marx ja rah
wuslaste kandidaat Jarres ning sotside
kandidaat Braun tööliste kurnamise lüsi
muses täiesti ühel arvamisel. Oli ju Jar
res siseasjade ministriks Marxi valitsuses
ning ühes president sots. Ebertiga nottisid

töölisi, hävitasid 8 tunnilise töö
päewa, alandasid tööpalka, aitasid Saksa
maad muuta Morgani asumaaks. Muidugi
oleks seda tööd teha võinud ka sots
Braun, kuid kodanlus vahetas sotside osa,
ta ei tarvita praegu timukaid, kõige mus
tcm töö on juba tehtud, kapitalistid on

Kõigepäält peab tähendama, et ma neid
organsatsioonisid (ringisid) ei mõtlegi nagu

iseieisvaid organsatsioonisid (ringisid), kes
juhivad ja organiseerivad kõiki tööliskirja
saatjate liikumist. See ülesanne ikka on
olnud ja saab ka nüüd olema ajalehe üles
andeks, kelle pääl pääasjalikult lasus töö
liste kasvatuse arendamise ja organiseeri
mise töö. Ajalehe stdemepidamine kõige
laiemate masside hulkadega ei sünni ringide

kaudu, vaid läbi talupoegade ja linnatöö
liste kirjasaatjate kaudu, kes ise lehes kir
jutawad. Aga ka see siiski ei vähenda
kirjasaatjate ja ajalehe sõprade ringide täht

tööliste laiemates hulkades. Näitusena
toome mõned tõeolud praegu käimas ole

oma võimu ajutiselt kindlustada ja sotsid

sust. Nende ülesanne ei ole vähese täht
susega, jääb ja on aitada töölist ja talu

peavad leppima oppositsioonilise partei osa

poegi nende töös, kes kirjuta.;, ad ajalehes,

wates wabriku-tehase komiteede ümberva

ga, takistada töölisi linnades ja kehwe
maid talupoegi maal kompartei ümber

tõsta üleüldse nende kultuurilist tasapinda,
laiendada nende waateringi, tõmmata kirja

koondada.

saatjaid seltskonna tööle ja tõsta nende aja

Kuid asjatud on kõik need wigurid.
Töölised saawad juba praegu neist aru.

kirjanduslikku kvalifikatsiooni jne. Kirja
saatjate ja ajalehe sõprade ringid aitavad

limistcst Saksamaal. Limburgi tööstuse
raioonis on 17 suurema ettevõtte wabri
ku-tehose komiteesse valitud 72 kommu
nisti ja 9 parteitut. Heimnizi raioonis on
13 ettevõttes valitud 52 kommunisti, 32
sots.-dem. ja lv parteitut, Stopenbergi,
Hanenbergi, Wiktoria-Matils kaevandus
tes valiti: 18 kommunisti, 3 demokraati,
6 parteitut, 5 talupoega. „Freidenbergi".
„Wainhami" nahavabrikutes valiti 10
kommunisti ja 4 sots.-dem. „Osrami",
mis weel halwcm wäljendades seda
halvasti, kirjaoskamatult. Marksismi
üliwõimu peab saatma kogu ideoloogilise
elu kiire veresoone löök. Ja siin on
meil tarwis ühelt poolt nõudmiste kasw,
teiselt poolt meie enda halastamata
arw ustus. Ilma selle arwustuseta
ei saa meie sammugi edasi astuda.
Ilma selle arwustuseta sünnib meil pa
ratamata „komkõrkus", mis nii halasta
matu hukkamõistmist leidis sm. Lenini
poolt, kes selle piitsutamises tcrawate
sõnadega kokkuhoidlik ei olnud. Eriti
hädaohtlik on see „kommunistlik" kõrkus
meie noorsoo juures. Iga tööd peame
meie nüüd järele proowima, silte ei
tohi uskuda, neid silte tuleb waa-

Ameerika fascisfid.
D. Tumannõi juhusterikas jutustus.
Tõlkinud W. R.
XV.
Kuidas 3 000 töölisest said Klu~Klux~
Klani liikmed.
Wähe eemal Townsherre poole wersta kümme
rikutud ja purustud sillast, oli sootuks teistsu
gune etendus. Suures sõlmjaamas kõrwuti
wagunite ridadega tagawarateil kustunud sema
foridega, magawate weduritega pimedas de
poos, kogunesid ettewaatlikud inimestehulgad,
kes sinna sõitnud weoauiomobiilidel. Igaüks
hoidis neist walge komsukese kaenla all. Pal
judes neis wõis ära tunda Townsherre öösis
test miitingutest osawõtjaid need olid Town
sherre streikiwad töölised.
Kogune des salkadesse, lamades rohus ja
lonkides puude all, ootasid nemad midagi.
Samal aj ai kogunesid jaama ülem wäike
wanamees wormikuues tema abi ja kolm
teedewaata jad wahituppa asjaliseks läbirääki
miseks. O odati weel teede ülemat. See oli
ka jaama ko gu teenijaskond töölised strei
kisid, aga kontoriieenijad lasti streigiajaks
kodu.

suutnud sots.-demokraatlikkude timukate abil

Mabriku-tehase komiteede ümberwalimistel

kõik ühiselt ja väsimata süstemaatliku tööga.

näitasid töölised, et nad oma partei

Mõni sõna kirjasaatjate ja ajalehe
sõprade ringide koosseisust.

ümber ridasid tihedamaks tõmbavad. Kom

munistliku partei juhatusel suudab Saksa
proletariaat kõiki neid tõkkeid purustada
ning jõuab kord wõidule.
belba kui pettust, kui ueube all ei
ole wäärtuslikku probukti. Täiewäär
tuslik tööline, täisväärtuslik kaup, täie
väärtuslik raamat ja mihuke, hää määr
tuslik töö igal pool, peawab olema meie
järjekordseks hüüdsõnaks. On möödunud
need ajad, kui paljugi andeks anti ainult
seepärast, et ~ta on ju kommunist".
Nüüd ei wõi kommunist kindlustada
mitte ainult töö sihitust, maid ka töö
wäärtust.

Seda põhimõtet tuleb nüüd ellu Miia
erilise jõuga ja erilise jõuga wõidelda
eneseülistusega, kõrkusega, alatusega,
korratusega, kirjaoskamatusega, mis tihti
õige häbematult warjawad endid kõmmu
nistliku lipuga.

Ukselt kuuldus ettewaatlik koputus. Arwa
tawasti teede ülem!
«Sisse!»
Uks prahwatas lahti ja madalasse ruumi
sammusid kolm meest mustas näokattes, hoides
laskewalmis kolme suurt rööwlirewolwrit.
«Käed üles!» esimene maske pani rewolwri
raua jaamaülema rinnale, kes käed tasku suru
nud.
Wiie minuti pärast lamasid kõik wiis seotult
toa põrandal. Neile toodi juure weel kuues
teedeülem. Wahitoa uks lukustati. Ja nüüd
algas töö.
Wedurite depoo laiad wärawad awanesid.
Weduriie kateldes tekkis aur. Mitukümmend
osawat inimest waatasid järele ja ketiisid külge
wagunisi. Aga teised toimisid õige weidrat tööd
nad awasid oma komsud ja tõid säält esile
weidrad rüüd ning pääkotid. Warsti lõppes
haruldane ümberriiestus. Kolme tuhande strei
kiwa töölise asemel koondus walmisolewa
kiirrongi juure määratu salk süngeid olewusi
walgetes rüüdes, mis täpselt olid sarnased
Klu-Klux-Klani liigetele Ameerika linnade
äikesele.
Kuid rong ei sõitnud minema. Kedagi oodati
weel. Neid ei tulnud kaua oodata.
Hallil pilwisel taewal helkis kiiresti lähenew
aeroplaan. Weel mõned minutid ootust ja Kras-

Kirjaiaatjate ringide organisatsioonide esi

mene töö oleks kõigepäält seinalehe wälja
andmine. Sest seinaleht on esimene töö
põld, kus iga uus algaja wõib oma kätt
proowida.
Nende ringide koosseisu kohta wõiks ütelda,

et ringi liikmeks wõib igaüks olla, kes kir
jutab seinalehes ja trükitud lehes, ühesõnaga

ütelda: iga tööline ja talupoeg, kellel aga
selleks oleks soowi olewat ja huwi selts
konna tegevusest osa wõtta. Ringidesse
mingisugust ja „wäljäheit
mist" pole tarwis ja ei maksa ka kõnelda
mõnest raudsest distsipliinist ringi töödes.
Igaüks, kes käib igakord kirjasaatjate ringi
koosviibimistel, on täieõiguslik ringiliige.
Kõigis kirjasaatjate ringide organisatfioo
nides ja praktilistes töödes peab kõige roh
kem hoidma bürokratismi kalduvuse eest.
Mitte iialgi ei tohi unustada 13. partei
kongressi resolutsiooni, et kirjasaatjate lii
kumine toetab ennast vabatahtlikule alusele.

now ühes Jamesiga hüppasid maandunud aero
plaanist, lahtinööpides nahast kiiwrid ja suru
des kümneid nendele igalt poolt wastu sirutud
käsa.
«Sild on purustud, seltsimehed, rong streigi
murdjatega peab tagasi pöörama. Aga teie...
«Aha!» Jamesi pilk libises rahuldustundel juba
wõiduks walmis olewale rongile.
«Tähendab, teie sõidate. Pidage meeles, ja
ärge unustage, keda teie kujutate! Klu-KluxKlan saab waewalt enne homset päewa teada
silla purustamisest. Ei tohi sellest kellegile tea
tada. Oma töö peame täna lõpetama. Noh,
All-rigt.»
Rong töölistega, kes riiestud oma waenlaste
wormi, liikus ja kandis neid Townsherre poole.
Kell 7 sama päewa õhtul oli pidulikuks tun
niks Townsherre kapitalistidele ja KiuKlux-Klani kohaliku osakonna liigetele. Jõudis
kohale oodetud abi 3.000 terwet meest, kes
sõitsid rongil linna pääjaama. Tööle pidi asuma
hommen, aga täna öösel... Tänast ööd pidi
kasutama ühiseks kallaletungimiseks siinsetele
mässawaiele töölistele, kes walmistasid nii
palju pahandust oma isandale trustile. Pidi
nendest wäljapeksma neetud mässuwaim. KiuKlux-Klani juhid õõrusid omal käsa mõnutun
del eelseiswast öösisest rüüstamisest.
(Järgneb).
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Sellepärast ei tohi olla kirjasaatjate ringide,

wokatfiooni eest!

on ainult seltskondlik mõttrjõud. Seepärast
ei ole kohane kirjasaatjat sundida kirjutama.

See võte on nüüd täiesti mitteajakobaseks
tunnistatud ja tuleb kolikambri heita. Kõik,
kes tabavad kirjutada ja kirjutavad, võta
wad osa ringidest vabatahtlikult.

Kaks kõige tähtsamat silmapilku, mis
oleks kirjasaatjate ringide praktilisel töö
põllul. Esimene õieti hinnata iga elu
olu fakti ja seltskondlisi nähtusi, õieti osata
hinnata neid proletaarlisest vaatekohast ja
välja heita väikese tähtsusega peensused;
teine on kirjasaatjale natuke vähema täht
susega osata kirjeldada, kujutada, välja
ütelda sarnases vormis, et kõigile lugejate
massile oleks kergem aru saada.

Seepärast tuleb kirjasaatjate ringides
päevakorda võtta terve rida küsimusi, mil
lest kirjutada ehk kutsub lehe toimetus
kirjutama. Kirjasaatjale saab antud näpu
näiteid, millest kirjutata, mis on huvitav
ja millega võiks tutvustada seltskonda ja
äratada avalilku arvamist lugejate keskel.

Põllutöökooli asutamisest Simiititsas.
Ümberkaudsed asundused aidaku ettewõttele kaasa.
Simiititsa põllumajanduslik ühisus Le
ningradi kub. on avaldanud oma tege
wust ainult kahel alal võtab „Trud
sojusi" jaoks piima vastu ja avas poe
Tshirkowitsa külas.

Tänavu oli ühisusel võimalus maja
osta ja sellega avanesid temale ka või
malused oma otsekoheste ülesannete teos

tamisele asuda, et laiali laotada teadmisi
pöllutöö, piimatalituse ja majapidamise
alal.
Seda eesmärki teostab ühisus kõige ots
tarbekohasemalt sellega, et nõuab asunduse

1. asime kooli ümbernimetamist seitsme
astmeliseks põllutöökalduvusega kooliks,
andes kooli viimastele kolmele klassile,
kui otsekohe põllutöö klassidele, ruumid
omas majas.
See kool ei ole tarvilik mitte üksi Si
miilitsale, vaid ka teistele ümberkaudsetele

Teisest küljest: ringist osavõtjad ise seavad
üles küsimused: kas see ehk teine kirjeldus
on kohane meil ümbruses, külas, asunduses

kaugemad ümberkaudsed asundused kohus

asundustele. Seepärast on ka teised, isegi

ehk vabrikus jne. Asunduste kirjasaatjate

tatud selle kooli ja maja ülesebituse kulu

ringidel on sarnased küsimused t>ngimata

de st osa võtma, sest pääle klassi, kabinet

tarvis ringide koosviibimistel arutada, et

tide ja laboratooriumi ruumide on nende
lastele tarvilikud ühiselu ruumid.
Kooli juures on ligi 10 tiinu põllu- ja
heinamaad, mis kooli katscpõllu, näitliku

kirjutada sellest, millest veel pole kirjutatud,

(et mitte igakord pole vaja kirjutada samo
gonni ajamisest ja usuhullustusest).

Suur tähtsus on ka sellel, et avalikult
arvustada kirjasaatja kirjeldusi ja märku
seid. Sarnane võte oleks väga kasuandlik
ja annaks laiemat võimalust iga kirjasaat
jale puudutada seltskondlisi väärnähtust,
millest veel pole kirjeldatud ja mida tu
leks tingimata kirjeldada. Ühes sellega jääk

sid ka ära väikese väärtusega peensused,
mille kallal praegu väga palju aega ära
viidetakse.

Sarnased avalikud arvustused võivad
sündida mitmet moodi, kuidas seda aga
ringid ise soovivad. Kõige esiti võib lu
geda, lühikesed loengud, teatud ainetes, ehk

lihtsalt läbirääkimistel, võib juhtida ennast
kirjasaatjat, aga selleks peab enne ette wal
mistama.

Pääle selle peab veel tähendama, et
kirjasaatjate ringide ülesandeks pole tarvis

neid küsimusi arutada, mida arutatakse
poliit- ja leninismi rindides. Kirjasaatjate
ringidest osavõtjad liikmed võivad teiste
ringide tööst osa võtta ainult eraldi oma
ringi tööst. Kirjasaatjate ringides peab ai
nult arutama neid küsimusi, mis on seo

Töölised, hoidke pro

Eestlased S. R. W. Liidus.

töös mingisugust keelamist ja sundimist,
vaid ringrde mõju oma osavõtjate pääle

majapidamise, juurewilja ja viljapuude aia,

mesilaste pidamise ja muu sisseseadmist
võimaldab.

Pääle selle on Simiititsas juba nüüd
olemas enam-wähem väljaarenenud pii
maasjandus, kontrolli all iolew karjasööt
mine ja sugukarja kasvatamine olemas.

Lähemas tulewikus on keskmeierei ja
turbatööstuse tegevuse avamist loota.

Kõik see kokku võimaldab ja kohustab
ühtlasi ka Simiititsat sarnase kooli ava
misele.

Loota on, et Simiititsas põllutöö ühi
suse juhatus asja tähtsusest ja oma üles
annetest õieti aru saab ja kõik teha suudab,
mis selle ettevõtte teostamiseks vaja.

Esimeses järjekorras tuleb ehitusel olev

maja nii korraldada, et see pääle klasside
ja õpetajate korterite la tulewikus tarvis
minevate teiste ruumide juure ehitamist
kergesti võimaldab.

Nii on võimalus Simiititsa koolile ja
ühtlasi ka kogu ümbruskonna edenemisele
praegu õige alus panna. Loodame, eüseda

Võimalust tarvitamata ei jäeta.
Terve ümbruskond aga on üldise pa
rcma tuleviku ja oma järeltulijate nimel
kohustatud sellele ettevõttele igasugust toe
tust ja abi, keelamata andma.

Asja tähtsus laseb oletada, et üksmeel
ennast laiemas ulatuses avaldama saab.
O— ha kas.

Ümberasumine Samaarasse.
(Opaarino, Põhja-Düüna kub.)
Neil päiwil sõitsid Opaarinost välja 12

Aeg oleks arusaamisele jõuda(Kulnewa asundus, Kingissepa kr., Lenin

perekonda eestlasi ja lätlasi ümberasumisele
Samaara kubermangus, Buguruslani kreisis

oleva põllutöö artelli „Kultuura" maadele.

Siin on üle 30 pere, kes majanduslikult
kaunis jõukal järjel on, kuid kultuuriliselt
on nad ajast ja arust maba jäänud.

kult lugeda karmi kliimat, mis peaaegu ku
nagi ei lase Põhja-Düüna asunikul kõige

kui „kommunifilikku tonti".
Aeg oleks ka meil tähele panna, mida

Ümberasumise põhjuseks võib pääasjali

jõuga anduda põllutööstusele, kuna see ha

rilikult iialgi mitte nii palju saadusi ei too,
et sellest võiks ära elada.
Leiwawaesus oli siin alatiseks nähtuseks.

Teeniti kõrvalt leiba metsatööstuses.
Kuna metsatööstusest sissetulek viimastel

aastatel rahuloldav olnud ei ole sünni
tab see kõikuvusi, mis viis ümberasumisele
mõnedki rühmad asunikke juba enne seda.
Tung ümberasumisele on veel paljudel asu

gradi kub.)

Igasugust ühiskondlikku tööd kardetakse

naabriasundustes tehakse ja nendelt mõndagi

hääd eeskuju võtta.
Kõigepäält mõtelge oma laste pääle, kel

lel tuleb koolis käia 4—5 versta taha,
kuna mõned ilusti kodu istuvad.
Meie, kulnewlased, ehitagem kõigepäält

kool. Seda võiks väga hästi teha samo
gonni joomise vähendamise arvel.
Noored, astuge töö etteotsa!

Pimeduse tõrvaja.

nikkude rühmadel olemas. K. Wal g e.

tud ajalehe kirjasaatmisega.

Teine küllalt tõsine silmapilk on ringide
töös see küsimus, et kuidas kirjutada, et
see kirjeldus oleks kirjanduslikust küljest
rohkem välja arenenud.
Algajad kirjasaatjad küsivad tihti pääle
loimetusest nõu, et õpetada neid hästi kir
jutama ja ütelda, kuidas kõige rutemini
omandaks kirjutamise viisisid jne.

Niisuguseid püüdeid peab tervitama,
aga ühes sellega peab ka ütlema, nii
sugust kunsti pole veel ilmas olemas,
mille järele võiks lühikese aja joolsul õpe
tada välja, arendada hää kirjasaatja, ehk
ajakirjanik. Nii nagu iga töö, amet, nii
ka kirjutamine nõuab teatud ettevalmistuse

aega ja palju energiat, hääd tahtmist ja
armastust töös. Kui need üleval nimeta
tud omadused on, siis ei ole iseäranis
raske saada eeskujuliseks kirjasaatjaks. Rin

gide ülesanne on ka see, et kasvatada
oma liikmeid selles sihis ja valgustada
neid ecskujulisteks kirjasaatjateks.

Et mitte ühekülgseks minna, ei too ma
siin näitusi, kuidas kirjutada. Selle kohta
on ajalehe veergudel juba mõned näpu
näited olnud. Tähendan ainult seda, et
niisama kui ainete valikuga on igakülg
sed, laadi võtted tarvilised, niisama ka
ainete kokkuseadmisega on mitmesugused

Võtted, algates liht kirjast, kuni sölje
tonini. Kuiv protokolli toon, mida praegu
suurem osa kirjasaatjaid tarvitavad (nagu
näit.: wäiksctest maja tülidest jne.), on
kardetav kirjutamise viis. Ringid peawad
selles küsimuses suurt tähelpanu pöörama
kirjasaatjate pääle, et eemale hoida iga
nenud ükskõiksusest.

Samuti pole soovitav ühekülgsus kõigis
ringide töödes. Ringides enam kui kusa
gil peab olema algatusvõime ja enesete
gewus uute töömetoodide otsimises. See
pärast on soovitav, et juba organiseeritud
ringid vahetaksid kogemusi teiste ringi
dega jne.

Mitmed seltsimehed küsivad kirjasaat
jäte töö programmi. Niisugust kõigekülg
set programmi Wene seltsimeestel ei ole
(on küll vabriku elu-oluga seotud pro
grammid olemas) ja ma arvan, et ka
meile pole paremat vaja. On küllalt, kui
ring ise seab kokku teatud töökava pää
joontes ja peab oma töö sihti selle järele.
Ringi töö ise secb küsimuse üles, mida
olev elu päevakorrale toob.
Palju seltsimehi, iseäranis asundustest
kirjasaatjad tähendavad, et kuidas on
praeguste teravate vahekordade juures
kirjasaatjatel võimalik ringi tööle astuda.
See tähendab ju enese avalikku äraand
mist. Küsimus on teatud mõõdul põhjen
datud.

Ei wöi ütelda, et iga varjunime all
kirjasaatja on kohe avaldatud. Ja kui ka
see ilmsiks tuleb, siiski on ringil kergem
liikme eest kosta, kui eraldi üksiku seltsi
mehe eest. Ringid aitavad kirjasaatjatel
põranda alt välja tulla, kus tema omas
olekus oli aktiivne nõukogudewalitsuse
kaitsja. Tuleb aeg, kus kirjasaatjal ei tule
encm võõra nime all ennast varjata.
Wõites omale autoriteeti kehvikute hulgas

leiab kirjasaatjate ringist igakord omale
abi võitluses igasuguse elu väärnähtuste
vastu.
Meie partei ja kultuurilised organisat
sioonid peavad tähelpanelikult ja tõsiselt
riigidele appi tulema kvalifitseeritud jõu
dudega ja ka teisiti toetama. Partei on
sellel alal välja annud kindlad juhtnöörid
ja need peame meie ellu viima. Kirjasaat
jäte liikumine on lai massiline liikumine,
et teda juhtida, arendada ja laiendada, on
tarvis palju tähelpanemist, jõudu ja ener
giat meil kõigil arusaajatel töölistel.
Seltsimehed, asuge tööle!

Laborist o.

Tööliste elu.

Mõni aeg juba lastakse tööliste hulgas
kuulujutte lendu, et oleks tarvis „Gdast"
lugemisest ja tellimisest eemale hoida.
Eestlane ei võivat ju lugeda lehte, mis
on pühendatud nõukoguwalitsuse ülesehitu

sele, mis aitab luua tööliste-talupoegade
majapidamist ja kultuuri, mis lasub täie
liselt leninismi põhimõttel ning kindlustab
sidet tööliste ja talupoegade vahel, et
kergemini ja kiiremini uut kommunistlikku
ühiskonda ülesehitada. Eestlane ei või
lugeda lehte, mis ilmub W. K. P. juhti
misel ja kodanlise korra paiseid ja sellega
ka pisikese „Eesti" kodanluse korra mäda
mülkaid paljastab ja arvustab, mis ko
danlikule korrale kahjulik ning töölistel ai
tab klassilist seisukohta võtta.

Paljud töölised on arusaamatuses ning
nõuavad asja selgitust. Siin palju rääkida
ei ole tarvis, sest iga klassiteadlik tööline
saab aru, et iga samm sarnaste kuulujut
tude laotamises on sihitud töölisklassi vastu
ning kodanliku klassi kasuks.

Eesti „demokraatlik" valitsus on juba
mitmed ametlikud märgukirjad saatnud
Nõukoguvalitsusele nõudmisega „Edasit"
kinni panna, sest et ta „Eestit" küllalt ei
austavat.
Kui nüüd sarnaseid juttusid laiali lao
tatakse, siis on selle allikaks ainult üks

Eesti kodanluse nuuskurite ja prowokaa
torite soov „Edafi" vastalist tööd amet
likkusest masside hulka tuua.

Töölised, hoidke provokaatorite eest!

Leningradi teated.
P W- Woikowi nimeline meteo
roloogiline jaam
Ülikooli juhatus otsustas meteoroloo
gilist Ülikooli jaama ümbernimetada tun
tud õpetlase meteoroloogi P. W. Woi
kowi nimeliseks jaamaks.

Karjala Murmoni maa arenda
miseks
Murmani raudtee ja Põhja riigi kala
trust tegid Põhja-Lääne riikliku kauplusega

lepingu neil väljamaalt ostmiseks pääas
jalikult Norrast partii tööriistu, tehnilisi
materjaale kalapüügi varustamiseks jasis
seseadmisteks. Niisama ka toitaineid, ligi
rubla summas.

tX ' Linna aedade awamine'
Kõik linna aiad ja pargid ühenduses
lume sulamisega avatakse uuesti lähema
tel päevadel. 15 aprilliks kawatsetatakse
avada sissepääs kõikidesse aedadesse. Sel

Ajalehtede asi Sheljäbowi wabrikus
Juba mitu kuud kestab Sheljäbowi ni
melises kudumiscwabrikus suur segadus
lehtede kättesaamises ja lehetellimise raha
maha arvamises.

Lehetellijad käivad küll kontoris, küll
kohalises komitees, aga selget aru ei saa
kuskilt kätte. Mõned tahavad isegi lehe
tellimisest ära ütelda, sest oli juhtumisi,
kus võetakse 2 rubla kuus, aga on ka juh
tumisi, kus inimene saab juba paar kuud
lehte ilma rahata ja võtab seda rahuga
vastu.
Olgu siin seletuseks, et see segadus ei
ole mitte üksi Eesti lehe tellijatel, vaid
üle vabriku, kus üle tuhande lehetellija
on. Selle segaduse sünnitaja oli lehetelli
miste korraldaja, kes kui teatud partei
seltsimees selle vastutava koha pääle oli
määratud.

Selle asemel aga, et korralikult oma ko
huseid täita, oli ta alatu karjerist ajas
kõik nimekirjad segamini, raiskas suurema
summa ajalehtede raha ära.

See isik on küll parteist välja heidetud
ja vastutusele võetud, aga segadust ei
ole veel jõutud korda ajada, kuid ligemal
ajal lubab kohalik komitee sellele lõppu
teha ja lehetellijaid, kellel rohkem maha
Võeti, peavad oma raha tagasi saama, ehk
küll komitee päöd murrab, kust selle summa

võtta.

ajal algavad ka aedade tööd.
Laen linna töödeks.
Wassiili-Saare raiooni täidesaatev ko
mitee sai laenu 35 tuhat rubla raiooni
spordiplatsi ehitamiseks.

„Filcrmooniale" avati laen suvise
teaatri sisseseadmisteks „Puhkeaeda".

Esimesel mail algawad tööliste
kooperatiiwide ümberwalimisedKäesoleval aastal on otsustatud koope
ratiivide tööde juure tõmmata 30 prots.
naisterahvaid ja 10 protsenti komnoor
soolast. Juhatuste, rewisjooni kommisjo
nide ja volinikkude nõukogude koosseisu
laiendatakse tuntavalt. Ühenduses tööliste
kooperatiivide osanikkude arvuga koosneb

kooperatiivide juhatus 9 kuni 15 liikmest,
volinikkude nõukogud 100 kuni 200
inimeseni.

Umberwalimise hoogtöö algab asutus
test ja ettevõtetest, ja viiakse üle üksikute
kooperatiivide konverentsile ning lõpeb
ülelinnalise kooperatiiv konverentsiga.
Umberwalimist juhivad valimise kommis
jonid, mis koosnevad Leningradi tarwi
tajate Ühisuste liidu esitajatest ja 6 kõigi
Leningradi raioonide saadikutest.

Walimise hoogtöö lõpeb 1. juuniks s. a.
Wene wöi wäljawedn
„Trudsojus" märkis ära meie wöi wäl
jaweo plaani väljamaale, pääasjalikult

Lehe tellijad aga ei tohiks lehetellimisest

Saksamaale. Woi kokkuostmist toimetatakse

seepärast ära ütelda, waid peavad aktiiw
selt kaasa aitama et tulewikus niisugused

Tsherepowetsi, Novgorodi ja Waldai

kuritööd tööliste keskel ei korduks.

vöid valmistavate tehaste sisseseadmise
töösid ja eraldatakse välja erilised artellid
körgewäärtuslise võiga varustamiseks
väljaveoks.

Tööliskirjasaatja A. L.

raioonides. Neis rajoonides tehakse praegu

Kesknädalal, 15. avrillil 1925 a. Nr. 86
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Lastehoidjate kursused
Neil päiwil avati ema- ja lastekaitse

Sm. ID. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste Haridnsmaja.

mi Ml- |l inmnqi|M|«i[ »inwu»i

instituudis kubermangulised lühikeseajalised

lastehoidjate kursused. Kursustele sõitsid
valdadest naistalupojad. Kursused avati
kubermangu side-ühisuse ja kubermangu
tervishoiu osakonna kulul.
Õö-Päew.
Pää telegraafi osakonnas ja kõigis
linna posti - telegraafi osakondades, kus
võeti telegrammisid vastu öö-päewa jook
sul, on avatud markide müük, kinnitatud
ja liht-kirjade vastuvõtmist toimetatakse
24 tundi vahetpidamata.
Kiir-tirjasaadetused
Leningradis on sisseviidud kiir-bande
rollide vastuvõtmine. Kirjasaadetuste eest,

mis lähevad kiir banderolli all, tuleb
maksta kahekordselt ja saadetakse minema

esimeses järjekorras, rahalise ja kiir-kirja
saadetustega.

Tööliste söögimajad puhkepäevadel
Kõik Leningradi tööliste söögimajad su
lmakse ainult üheks päevaks s. 0. puhke
päeval, 19. aprillil. Esmaspäeval antakse

Reedel, 17. aprillil s. a.
Köne-öhtu.
Aine:
Leena sündmused 19J2 a.
Kõneleb Jkmelt.
Pääle köne kinopilt meie
tööstusest, „Sm Woskowi nime
liuc zoabrit" ühes selgitustega.
Algus kell 8 õhtul.
Osawött waba kõikidele. Pää

nõupidamine
Ä—4 maini Leningradis
PSemakord:
1. S. N. W. Liidu seesmine ja wäline olukord. .
2. Töölis- ja talupoegade kirjasaatjate liikumine ja selle orgam,eertmtse wormto.
3. „Edasi" toimetuse aruanne ja töölis-talupoegade kirjasaatjate järjekordsed ulevanded.

4. Talupoja kirjasaatja ja nõukogude ülesehitustöö.
5. Talupoja kirjasaatja ja põllumajanduse jaluleseadmine. t
6. Talupoja kirjasaatja ja poliit-hariduslik töö maal (lugemistuba, setud ajaleht, p
nane nurk jne.).
7. Rahwuswähemuste raamatute ja ajalehtede laialilaotamine maal.
8. Töölis talupoja kirjasaatja õiguslik kaitse.
9. Jookswad asjad.
Pääle päeyakorra läbiwõtmist seminaarlik loeng: „Kuidas ja millest kirjutada".
Nõupidamisest osawõtjatele on katselehed kätte saadetud. Osawõtjatele külakirja
saatjatele maksetakse Leningradis edafi-ragasi raudtee sõidukulud kinni ja antakse nõu
pidamise kestwusel prii korter. Toidu eest tuleb igal saadikul ise hoolitseda.

setähed kinole 10 kop.

Sm. w. Uingissepa nimeline
(Eesli tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 15. april. s. a.
Efimese astme
markfiftlit-leninismi ringi
jörjetordne istang.
Algu» kell 8 õhtul.
W. K. P. Lening. kub- agitpr. osak-

W. K. P. Pöhja-Liiiine büroo agitprop. osakonna
Eesti sektsioon.

söögimajadest toitu välja nagu harilikkudel

Eesti sektsioon.

puhkepäevadel.

Saadud Põllumajanduslik maks.
1. aprillil möödus viimane pöllumajan
dusliku maksu tähtaeg. Üldse saadi selle
aja jooksul Põhja-Lääne obl. 10.123.474
rubla. Rahanduse kommissariaadi ülesan
dest on täidetud üle oblasti 98,3 prots.
Esimesel kohal on Pihkva, kes täitis üles
andest 102,2 prots. teisel kohal Kar
jala vabariik 100,3 prots. kolmandaks
Tsherepovetsi kubermang 96,7 pr.

Neljandamal kohal on Leningradi kuber
mang 94,3 pr. ja viimasel kohal Nowgo
rodi kubermang 90,9 protsenti.

Teaks ja tehnika.
TelemeeterInglismaal leiti üles katseriist nimega
„telemeeter". Selle riistaga võib elektri
abil materjaalide tugevust mõõta. Ta
koosneb terve rea ümargustest söe korda
dest, mille vahel isoleeriv kord. Kordade
paksus on x/2 millimeetrit ja wäline dia
meeter 15 millimeetrit.

Neid kordi on 60 ja nad asuvad tera
sest raamis, milles võib neid tugeva
rõhumisega üksteise vastu suruda. Wäline
rõhumine antakse kordadele edasi, selleko
hase erisisseseade kaudu raamis. Rõhumise
muutus mõjub nendest elektri läbijuht-mise

Sport.
Ümber Euroopa mootor
jalgratastel.
Grupp Leningradi spordimehi - moo
torjalgratta sõitjad lähevad see suve moo
torjalgratastel teekonnale suurematesse
Euroopa linnadesse: Soomemaale, Rootsi
maale, Norrasse, Saksamaale ja tulevad
läbi Poola S. N. W. Liitu tagasi.
Reis on ära kinnitatud kehalise kultuuri
kõrgema nõukogu poolt ja kestab kuni
2 kuud.

Timukate Eestist.
Kui sõrmed ulatawad juba Põhja?
Pühade eel, eriti veel Lihavõttepühade
eel on kaupmeestel kõige suurem lõikuse
aeg, siis tikuwad kaupluse ruumid kitsaks
jääma ostjate suure tungi tõttu. Sarnaue
lugu valitses ka Eestis ennem. Nüüd on
aga maa niivõrd wäljaimetud ja vaeseks
kurnatud, et inimestel enam võimalik ei
ole endile kevade pühadeks midagi soetada.

.Kaja" kurdab ahastaval näol:
.Jälle on rõõmsad kevade pühad ukse
ees, kuid igalpool vaikne, tagasihoidlik lii
kumine. Ei mingit elevust ega ruttu. Kõik
nii harilik igapäevane elutu askeldus.
Näod tõsised, nii liiguvad inimesed uulit
satel ja ei anna õieti millegagi tunda, et
kulurikkad pühad ainult päeva paar veel
kaugel. Ärimehed ja kaupmehed, kes suuri
lootusi pühade-eelse elavama kaupade läbi

müügi pääle panid ja selleni ka mõnesu
guseid väljaantud võlakohustusi pikenda
sid, peavad samuti kui ostjadki rusutud
meeleolus pühadele vastu minema. Kau
pasid olid nad riiulitele küllaldaselt muret
senud, ka vaateaknad olid nad kuidas kord

ja tohus ära ehtinud, kuid ostja, see jäi
kõigile sellele hoolitsemisele külmaks
ja tuimaks. Olid kauplused varem tühjad,
siis suuremat ostjate tungi ei ole ka nüüd,
pühade eel sääl näha. Katsutakse kuidagi
läbi ajada ja ostetakse ainult kõige häda
tarvilikumat."
Tõölme ei suutnud kogu
Eesti" olemise ajal muud kunagi osta,
kui kõige hädatarwUisemat. Aga nagu

pääle. Wiimast harilikul teel mõõtes,
võime wäljarehkendada rõhumise suurust.
Uut katseriistu tarvitatakse edukalt sildade

osade tugevuse väljaarvamisel.
Suure mahutawusega elewaator
Ameerikas.
Kanaadas alustas tegevust suur tera
vilja elewaator, mis võib iga päev pääle
laadida 1.200.000 buscheli (buschel
ligi tshetweriku suurune) teravilja. See
elewaator kaalub teravilja kaaludel, kuhu
korraga ühe kaalu taldreku pääle võib
panna 75 tonni. Elewaatori juures võib
ühe korraga klaarida 5 laewa. Aidad ma
humwad endasse 10.000.0)0 buschelit
teravilja. Tema väärtus 3.000.000 dol
larit.
Laewad. mis Põhja ei waju
Bregentzis (Badeni järwel) tehti hästi
kordaläinud uue aparaadiga katseid, mis
boiab laewu uppumise eest. Katsed tehti
4 meetri pikkuse laevamudeliga. Wnmane
lasti 14 meetri sügavusele põhja, kus
laewa mudel pidi tunni aja järele wee
pinnale tõusma.

64 minuti järele tõusis mudel iseseisWalt Veepinnale. Selle ülesleiduse tähtsus
on hiigla suur. On kindlaks tehtud, et
suured ookeani laewad, millel 15— 20 sar
nast aparaati, mida juhitakse kapteni sillalt

on täielikult kindlustatud põhjawajumise
eest.

Kellad õlgedest
Hiljuti näidati Müncheni wäljanäitusel
kellasid, mis Valmistatud õlgedest. Nad
näitawad täpselt õiget aega. Nendes ei
ole midagi pääle õlgede. Kellad töötawad
juba 17 aastat, ega ole parandust nõud
nud. Mehanismus koosneb 200 grammi
lisest (poole naela) pommist, mis töötab
oma raskusega ja 8 pendelist, mis on ha
rilikkude rataste asemel.

Suhkur leiwast
Kesk-Euroopas ja ka meil saadakse suhk

rut harilikult peetidest. Möödunud aasta
sügisel awaldas Põhja-Ameerika Ühisriikide
põllutöö ministeerium abinõu, kuidas saada
suhkurt rukkileiwast. Suhkru Väljatöötamine

ei ole laboratoorne ja praktiline elluwii
mine annab suurt kasu.

S«sti>!l-Sl>i!li>!

laste"kohta käivad, avaldamata, seda enam,

19. apr. Simanowi asunduses
ja 20. apr. Kordanowa asund.,
Plüssa wallas, Luuga kreisis
Pidu eeskawa:
1) Kõne linna- ja maawaheli

et nendel suurem tähtsus puudub. Kirju
tage sellest, kuidas töötab kooperatiiv uue

eestseisusega ja missugune vaade ta kohta
on asunikkudel.

Sulev, Sulevist. Teie teete ainult üle
vaate kooperatiivi likvideerimise üle. Siin
tuleks rõhku panna nende põhjuste üles
otsimise pääle, mis viisid kooperatiivi
hingusele, et sellest õppida ja tulevikus
sarnast juhtmust ära hoida. Oleks soovi
taw, et teie Saksa-Eesti kolonistide koo
peratiiwi hingusele minekut kirjeldaks
just sarnasest seisukohast. Seda avaldaks
meie häämeelega. Oleks ka huvitav teada,
kas Sulevis on praegu kooperatiiv olemas.
Kui ei ole, mis tehakse siis ta ellukutsu
mise alal?
Kwiitung.
W. K. P. Novgorodi kubermangu Eesti
sektsiooni sekretäärilt sm. Karaskilt vastu

sest sidemest.

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

Eesti Kirjastuse Ühisuse
Põhja-Düüna osakond
Opaarinos.
1) Wötab wastu tellimisi „@bafi",

gv Zga ajakirjanduse tähtsusest arusaaja kodaniku kohus on..Edast" tellijate arwu suurendamiseks kaasa aidata!

KirjawaStused.
Kod. Wall, Gubanitsast. Sarnast kuulu
tast meie ei awalda.

„Orase", „Säde" ja „Pöllumehe",
kui ka igasuguse eestikeelse kir

janduse pääle;

2) wötab wastu Eesti Kirjastuse

võetud sm. W. Kingissepa nimelise lennuki

Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu:-

kapitaali hääks 2 J rbl. 52 kop , Eesti laste
maja hääks 13 rbl. 10 kop. ja edasi antud

nata otsekohest juriidilist abi, annab

alamosakonda.

Palwekirjasid ja kõiksuguseid järel
pärimist walitsuslikkudesse ja selts

Leningr. kuberm. harosakonna rahwusvähem.

W. K. P. Leningr. kubkomi Eesti sektsioon.

Gilane kärje:
Keskkassa kohustused tsherv.
. . maiks 6 kuu p. 101 b/s „
» h n 3 „ „ 1097* ~
. „ juuniks 6 „ „ 1007* .
" " , it 3,, ~ 983/4 ~
. „ juuliks 6 ~ „ 98*/ 4 .
. . august. 6 „ „ 977 s „
. „ septembr. 96 „
Naelsterlingid 9 rbl. 29 kop
1. vöidulaen 3 . 23l/a.
3 . 24 „
Teadaanded.
Haridusmaja kirjandusringi järjekordne
koosolek on kolmapäeval, 15. aprillil.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Kesknädalal, 15 aprillil,
kell 8 .Põhjas" 2. Vaatus.
~ V2IO ,Föhutöbi".

(Palutakse ilmuda kõik tegelased, kes endis
test ettekannetest osa Võtsid).

Neljapäeval, 16. aprillil
kell 8 .Kasfijaht".
Wast. instruktor-organisaator

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«HeTpymKa» «lüoneHaHa» «JKap-ÜTHija»
Akadeemiline riiklik draama teaater
„,Zl,2ceHTejii>MeHa

Akadeemik riiklik wiiike ooperi teaater
Lerrepch^sö".

Riiklik suur draamateaater
„3arosop Hnuspaipsnu"

Rahvamaja
«1881 roa»

Teaater wHJhmx 3pHTeneft".
cKoHeK-ropõyHOK».

Muusikaline komöödia

näha, tikuwad ka kodanlaste! nüüd sõrmed

tasku Põhja ulatama.

L. T. K. Ülikooli

Seltsimeestele, kes kirjutasid Nurme
kuude kooperatiiwift. Et asi uurimisel, siis
jätame need sõnumid, mis endiste „tege

.Napana."

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
WSljandaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

Tinorpa<t>KH Kombstoph, rocyaapcTßeraoe »gA., Ew«epiHro4>CMi np. 87. JleairpajaKvt ry6in M 8552

3) annab „Edasi" tellijatele hin

nõuandeid ja kirjutab maksuta
kondlikkudesse asutustesse, saadab

büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
ja teistesse asutustesse;

4) annab seletust ja nõuandeid

kohalikkudele hariduslikkudele asu
tustele ja haridustegelastele kõiki

des kultuurharidusliku elu küst
mistes;

5) juhatab ajalehe ringide tööd
ja warustab neid tarwilisre juht
nööridega.

On wöimaldatud ajalehtede ja
kirjanduse tellimine järelmaksu
pääle ja wölgu.
Kõigis oma elus ettetulewates
küsimustes wõib asunik pöörata

osakonna büroo poole, -kus ta tar
wilist seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja

E- K. U.täieõigusline esitaja
K. Walge.
Büroo liikmed: Ed Ub a,
M. Eibach, Fr. Ruus.
Sekretäär: Osk. KeelusNr. muun

Wostanije (end.

2 nr. 2,25.0kt0bri

prosp. nurgal, tclef. 562-3" Wasw
wöte päew kella 9—12 a kella
4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisadinöud.

Snguorgaanide igakülgne arstimine,

HHWMMWF
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Stfitts MhaiUi. tripper.
WaSwwötte tunnid erialadel hom.k. 8
kuni öh. k.9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Kllsuetski haigemaja nö^7netf&
lef. 180-52. WaStuwõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
15 homm. kuni kella 15 öht. Alalised woo«
did (naistehaigused ja sünnitamine). RaS«

mt. esrt
Ä AsUi- {JJ ttiH» taasta
hamb. ArStide kutsust, lodu.

