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Eesti Vabariigi kaitsepolitseis.

Prantsuse mis walitsns.
Punkiiride käsul.
Pariisist. 17. apr. Walitsuse kriifi
lahendamisel on pääraskus rahanduse prob

leemi lahendamisel. Kunagi ei ole kapitaal
nii tugevat mõju avaldanud kui nüüd.
Cayot ja Briand jatkawad kogu aeg
läbirääkimist Prantsuse panga direktori Ro
bineaux ja teiste suurte pankade esitajatega,

püüdes leida sarnaseid rabanduse paranda

mise teesid, m's ei hirmutaks kapitaliste.

numisaatjaga juttu ajades, et Painlevel
läheb korda valitsust luua. millest Briand
ja Cayot osa võtavad. Edasi teatas Mal
vie, et tema ei võta. vastu siseministri
kohta, mida Painleve temale pakkus.

Oma jagu mõju avaldas parlamendi saa
dika Joueaux teadaanne, et temal oli pikem

jutuajamine Malviega. Räägitakse, et
Joueaux'le on pakutud tööministri koht,
mille vastuvõtmise kohta tema aga veel

Rahanduse ringkonnad toetavad Cayot kan
didatuuri rahaministri kobale, sest tema on
kapitaali maksustamise vastane.

kindlale otsusele ei ole jõudnud.

Teiseltpoolt- tõuseb küsimus, kuidas kSr
waldada raskusid ilma kapitaali huvisid rik

radikaal-sotfialistide parlamendi fraktsioon
Cayot seletust, kes ütles, et riigikassa seisu
kord on raske, kuid tema loodab seda lähen

kumata ja pahempoolset blokki purustamata,

mida sotsialistid ei toeta muidu, kui ei anta

neile kas või silmakirjaks mõnda rahuldust
nende maksude eelnõu asjus, mida nad juba
märtsi lõpul kirjalikult sisse andsid Herriot'le.

Asi muutub veel keerulisemaks üksikute
poliitikategelaste auahnuse tõttu. Uhke ja
iseseisev Cayot ei taba kergesti jagada oma

võimu Painlive ja Briandiga, eriti viima
sega, kes ka on harjunud esimest viiulit
mängima.

Kuid Malvie avaldas lootust, Rosta sõ-

Pankurid leidsid ninale kaitsja
Pariisist, 17. apr. Täna kuulas

dada. Lõpuks küsis Cayot, kas tema võib
arvestada fraktsiooni kaasabi rahandus
seisukorra jaluleseadmises. Fraktsioon aval
das Cayot'le usaldust, mille järele see sel?-

tas, et tema valmis on vasta võtma raha
ministri kohta.

Olete Teie Nuudipea?
Teie käsu pääle härra ülem!

Kabineti on kokk» seotudPariisist, 17. apr. Uus Prantsuse
kabineti on kokku seatud. Sinna kuuluvad
Painlcve, Briand, Cayot ja Loucherc.

Siin on Kominterni raha ja Paar pommi. Neid peate Teie täna

õhtul kommunist Harjase juurest leidma. Mõistate?
Teie käsu pääle, härra ülem!

Kurdlaste mäss mahasurutud.
Ägedad wöitlttsed
An g o o r a st, 16. apr. Türgi ja mäs
suliste vägede wahel. kes omad väesalgad
kogunud mägise Gendshi ümbruskonda, pee
takse ägedaid võitlusi. Walitsuse lennukitelt

visatakse alla lendlehti, milles rahvast
üleskutsutakse mägedest mässuliste juurest
endi elukohtadesse tagasi tulema.

Walitsuse väed võtsid uuesti enese alla
Drahani Gendshi läheduses. Saidi poole
hoidjad põgenevad korratuses. Ajalehed
kinnitavad kuulujutte, et paljud Siiria
scheihid Alepo raioonis pooldavad mäs
sajaid.

MäSsu PäämeeSte kiuniwötmine
A n g o or a st, 16. apr. Siseasjade kom
missar sai järgmise teadaande: Scheih
Said ühes 20 päämehega võeti vangi
walitsuse vägede poolt täna öösel Gendshi

linna ümbruskonnas. Saadi kätte esimese
järgu tähtsusega paberist ja rahasumma
sid. Said valmistas ette Persiasse põge
nemiseks.

Mõjuvate saadikute sõnade järele võib
Saidi kinnipidamist hinnata kui mässuliste
lõpulikku purukslöömist. Angoora valitsus
kavatseb Saidi Angoorasse saata.
Mässajad anuawad hulgawiisi allaAn go orast, 16. apr. Gendshi linn
on walitsuse vägede käes. Ühes Saidiga
saadi kätte 10 teist pää scheihi ja 25 juhti.

8. aastakäik

Laupiicwal, 18. aprillil 1925

Mässajad, kes juhatajateta jäänud, an
nawad alla hulkadena. Wabariiklik võim
on jalule seatud kogu piirkonnas. Said
ühes teiste scheihidega antakse jDiarbekiris
kohtu alla.

„Hakimilt Millie" kirjutab sel puhul:
ja välised vaenlased näevad
nüüd, et uut Türgimaad võita ei saa.
Said, kes töötas meie, vastu sõjariistaga,
on nõud meie käes vangis ja saab kandma
rasket karistust. Mäss on mahasurutud
lõpulikult.

Lordide ja bandiitide liitAngoora st, 16. apr. Türgi piiri

Uus partei Ungaris.
Wiinist, 17. apr. Budapestis oli
laialdane Üngari sotsialistliku tööliste par
tei organiseerimise koosolek. Aruandja
Weishaus teatas, et uus partei lööb end
ametlikult lahti sotsiaaldemokraatiast, ja
seiftlb klassivõitluse seisukohal.

tlue partei juht Wagi kujutas heledates
värvides sotsiaaldemokraatide äraandlitku
poliitika ja protesteeris laim duste vastu,
et uus partei on ühendatud tagurliste
gruppidega. Uus partei võitleb ühtlasi
wasturewolutsioonilise valitsuse, kui ka
ametliku sotsiaaldemokraatia vastu, kelle
dega töölisteklass peab igasuguse sideme

äärsetesse maakondadesse ilmusid Aisoride

katkestama.

banded, kes vägivalda tarvitavad ela
nikkude kallal. Praegusel korral on Aisorid
end tugevasti kindlustanud inglaste abti
Urmie ja Selmasi raioonides. Selle kohta
on inglased pidanud läbirääkimisi Persia
valitsusega. Selmasi raiooni saadetakse
perslasteks riidestatud aisorid ja armeen

Koosoleku resolutsioonides arvustatakse
sotsiaaldemokraatliku partei täidesaatva ko
mitee tegevust, näidatakse tema ühenduse

lased, kui kaubanduslisteks operatsioonideks.

eest.

Angoora valitsus otsustas sel puhul Jng
lise valitsusele protesti avaldada.

sid koosolekut nurja ajada, kuid ei suutnud

pääle kodanlusega, töötatööliste äraand
mist, ükskõiksust talupoegade vastu. Uue
partei ülesandeks kuulutati võitlus kodan
luse vastu ja proletariaadi ühendamise
Ametliku sotsiaaldemokraatia käsikud püüd
seda teha.

Mässajate karistamine.
Konstantinoopolist, 16.aprillil.
Diarbekiris mõisteti surma poomise läbi
20 kurdlasTmässajat. Kohtu otsus saa
deti täide.

Walimiste eelne wöitlus Sats
famaal.
Berliinist, 16. aprillil. Presidendi
valimiste eel on parteid alustanud äge
dat valimise hoogtööd.
Parempoolsed parteid 19. aprillil kor
raldasid meeleavalduse hüüdsõna alla:
„Jsegi Hindenburg ohverdas oma wana
duse rahu".
Saksa vähemlased kutsuvad üles toe
tama parajusmeelse kodanluse ühist kandi

daati Marxi.
Kubermangu taidesaatwa komi
tee presiidiumi walimised.
Kell 12, 25 minutit avati sm. Sinow
jewi eesistumisel Leningradi kubermangu
täidesaatva komitee täiskogu istang.
Kubermangu täidesaatva komitee esime

heks valiti ühel häälel sm. Sinowjew.
Asetäitjaks sm. Jewdokimov ja sekretää
rik sm. Komarow.
Jrtõschi jõgi üle kallaste tõus
nud.
Pää Geofiisiline observatoorium sai
Semipalatinskist eila hommikul telegrammi,

Mekfiko kommunistliku partei
kongress.
New-Aorgist, 17. aprillil. Mek

et Jrtõschi jõel liikus jää kiire vee tõu
suga edasi. Jää seisaku tõttu allpool sa
damat on üle ujutatud kõik madalamad
kohad. On inimeste ohvrid.

sifo kommunistliku partei kolmas kongress

Bulgaaria kuninga elu kallale
kiputud.
Wiinist, 16. aprillil. On avaldatud
järgmine ametlik teadaane Bulgaaria
kuninga Borisile elukallale kippumise
kohta. Kurjategijad valvasid kuningat,
ülesseades teele, mida i mööda kuningas
pidi Sofiasse jahilt tagasi sõitma, valvet.
Kui tee käänaku taga silmati kuninga
automobiili, avati viimase pääle tule
andmist.

Kuningas sai kergelt haavata. Kaks
inimest õuekonnast said surma. Wiibimata
moodustati 20 meheline rühm, kes ku
ninga Boris'iga eesotsas algasid jooksu
pannud kurjategijate tagaajamist.

Nüuksgu-Jaapani lepingu kinui
tuse wahetamine.
Pekingist, 16. apr. Eila vahetasid
sm. Karahan ja Joschisava lepingu
kinnituse kirja.

Sm. Karahan ja Joschisava aval
dasid lootust, et Jaapani ja S. N. W.
Liidu wahel seatakse jalule tihedad sõb
ralikud vahekorrad.
Kaitsepolitsei tungimine Rumee
nia ametühisuste nõukogusse.
Wi i n i st, 16. apr. Bukarestis peeti
unitaar ametühisuste päänõukogu koosole
kut esimese mai ettevalmistusteks.

Sissetunginud kaitsepolitsei. rühm ajas
koosoleku laiali. Nõukogu sekretäär arre
teeriti.

Ameerika laewastiku manööwrid.
New-Aorgist, 15. apr. San-Fran
ziskost teatatakse, et täna jõudis Ameerika
laevastik Hawai saartele manöövriteks
Waikses ookeanis.

Raadio Euroopast Ameerika.
Londonist, 16. apr. Katsed raa»

oli 8.—17. aprillini Meksiko linnas. Oli
ka saatkonnad Guatemalast ja Uhisriikidest.

Kongress otsustas propagandat suuren
dada Meksiko tööliste partei praeguse ju
hatuse vastu, keda kongress iseloomustas
kui Ameerika pankiiride ja naftatöösturite
sandarmiwalitsust. Edasi otsustas kong
ress nõuda põhiseaduse järele maa waran
duste natsionaliseerimist, luua rahvalik
talupoegade liit, kes peab ühinema talu
poegade Internatsionaaliga. Ka otsustas
kongress agitatsiooni teha usu vastu ning
suurendada võitlust imperialismi vastu.

Kergendused talupoegade kaupluses.
Sisekaubanduse rahwakommissariaadijuu

res asuv nõupidamine tunnistas tarwili
kuks kergendada talupoegade kaupluse tin
gimusi raudtee jaamades ja sadamates oma
põllumajanduse saadustega niisama ka käsi

tööstusega. Talupoegi peab takistamata
laskma jaamadesse ja sadamatesse, milleks
Wäljaeraldada leotavad kohad kauplusteks,

et nad ei takistaks üldist jaama korda ja
ei oleks ees raudtee töölistele ametikohuste

täitmistel. Tuleb walwada seejärele, et ta
lupoegadelt, kes kauplevad jaamades, ei
võetaks mingisuguseid maksusid.

Doumerque ei taha Poolasse
soita.
Wars s a w i st, 16. apr. Sikorski
kutsus teist korda Poola walitsuse nimel
Prantsuse presidenti Doumerque tulema
Warssawi 3. mai eelseiswa Poola iseseis

Sm Kwiring kõrgema rahwa
majanduse nõukogu esimehe ase
täitjaks.
Rahwakommissaride nõukogu otsusel
määrati kõrgema rahwamajandusk nõukogu

dio kaudu kauge maa pääle läbirääkimisteks

wuse aastapäewaks.

andsid häid tagajärgi. Läks korda läbi
rääkida Londoni ja Ameerika wahel üle

Ühenduses kriisi ja Prantsuse üldise sei
sukorra tõttu lükkas Doumerque selle ette

esimehe asetäitjaks sm. Kwiring. Sm. Kwi
rtug on wana põrandaalune tegelane ning
alati kannud mitmesuguseid parteilist ja
nõukogulik kohustusi Praegu on ta Uk

Atlandi ookeani.

paneku tagasi.

raina kompartei keskkomitee sekretääriks.

Lauväewal, 18. avrillil 925 n. Rr. 8S
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Mis puutub Wene-Prantsuse wahekorda,

Läinud nädal.
Võitlus presidendi tooli pärast Saksamaal muutub järjest terawamaks.
Kolm üleskutset: monarkistide, sotside ja kommunistide poolt. Mille poole
püttawad monarkiStid. Kuidas wabandawad oma tegewust sotsid. Mida
tahawad walimiStest kommunistid. Ministeeriumi kriis Prantsusmaal.
Miuisteeriumi kokkuseadmine uueSti Painleve kätte antud. Mida tähen
dab Herrioti kukutamine. Kas uue ministeeriumi moodustamine WenePrantsuse wahekorda halwendab. Lõhenemine Inglise töölistehulkades kes»
tab edasi. Mac-Donaldi partei lagunemine. Mac-Donaldi ja Baldwiui
poliitika ei ole milleski lahkn läinud. Kui suur on Mac-Donaldi wastas
rind. Erakapitaali tegevusesse tõmbamise küsimus S. N. W. Liidus.
Milleks meil erakaubaudust tarwis. Rea kergenduste andmine erakaupmees»
tele. End. patriarh Tihoni surm ja testament. Endisest wasturewolntsio
näärist uöukoguwöimu kaitsja. Hoop nöukognwöimu wastaStele.
Wõitlus presidendi tooli pärast Saksa
maal on täies hoos. Awaldatud on kolm
üleskutset Hindenburgi (monarkistide
kandidaat), wähemlaste, kes toetawad Wil
helm Marxi mõõdukate kodanlaste parteid
ja kommunistliku partei üleskutse. Need
üleskutsed näitawad kolme wõitlewa grupi
tõsiseid püüdeid.

Hindenburg, Wilhelmi truu soldat, suur
kapitalistide ja monarkistide äss, teatab
awalikult, et praeguse! ajal ei ole walit
suse wormil otsustawat tähtsust. Hinden
burgi arwates olewat tähtis selle „õhu
taw waim", s. o. monarkistlik waim.
Wähemlaste üleskutse on üks tõendus,
kuidas need isandakesed töölisteklassi ära

annawad ning kapitaali truult teeniwad.
Wõis oletada, et kodanlikkude parteide
ühinemine, nende ühise wäerinna esine
mine, pidi leidma otsustawat wastupane
kut partei poolt, kes ennast „tööliste par
teiks" nimetab. Tõepoolest, wähemlased
ühinewad wõitluseks, kuid nad ei ühine
mitte tööliste organisatsioonidega, waid...
keskkoha kodanlik-katoliikliku parteiga ja
panga kapitaali parteiga (n. n. demo»
kraatlik partei).

Wähemlased wabandawad oma tegu
sellega, et nad ei toetawat mitte keskrühmi,

waid Wilhelm Marxi ennast. Suurepärane
wabandus! Ohwerdada 8 miljoni tööliste
häält selleks, et toetada seda, kes kogu
oma poliitikaga kapitaali pääletungimist
kõwendas, kes on Dawesi plaani äärmine
pooldaja, selle Dawesi plaani, mis Saksa
töölisi orjadeks on muutnud. Wähemlaste
üleskutse ei ole juhitud mitte kapitalistide,
waid kommunistliku partei wastu.
See on ka mõistetaw. Kommunistlik
partei ei ole sõnades, waid tegudes töö
rahwa parteiks. Kommunistlik partei seab
esimesele kohale töörahwa huwid. Kõmmu

nistid ei püüa presidendi toolile pääseda
kodanlikus wabariigis. Nende hüüdsõnaks
on klaSsiwõitlus. Nad teawad wäga hästi,
et ilma wöitlusteta kodanlus wõimu käest
ära ei anna. Kommunistliku partei üles
kutse paljastab wähemlaste järjekordset

äraandmist ja kutsub hääletama Thäl
manni eest mitte selleks, et walida teda
presidendiks, waid selleks, et näidata ko
danlusele oma jõudu Saksamaa prole
tariaadi eelwäge, kes ei karda klassiwõit
luse terawnemist, waid tahab seda just
saada. Ainult klassiwõitluse kaudu läheb
tee proletariaadi diktatuurini.
Ministeeriumi kriis Prantsusmaal ei ole
weel lõppenud. Ministeeriumi kokkusead
mine on uuesti Painlevele antud. Esimest
korda ei wõtnud Painleve ettepanekut wastu

ning president pidas läbirääkimisi juba
Briandiga, kodanluse grupi esitajaga. Sel
lega ei oluud aga neljast parteist koosnew
demokraatlik blokk nõus (blokki kuuluwad
muu hulgas ka wähemlased). Blokk wõttis
resolutsiooni wastu, kus teatab, et ta en
dise poliitika jätkamisest ei loobu. Ei ai
danud ka Briandi läbirääkimine blokiga,
kus ta küll teatas, et oma tulewases
töös tahab ta ainult pahempoolse bloki
pääle toetada ning kutsus ka wähemlasi
walitsusest osa wõtma, (seni wähemlased
Valitsuses ei olnud, waid ainult «toetasid"
seda). Briandi kriisi lahendamise katse ei
õnnestanud ning president andis uue wa
litsuse moodustamise pahempoolse bloki
esitaja Painleve kätte. Senised teated kõ
nelewad, et wiimasel korda olewat läinud
uut walitsust kokku seada, toodakse isegi
uue Valitsuse nimekiri jne. Kuigi uue wa
litsuse kokkuseadmine praegu veaks õnnes

tama, ei tähenda see weel seda, et Prant
susmaal ministeeriumi kriis „ õnnelikult"
lahendatud oleks. Kaugeltki mitte. Henrist
oli pahempoolse bloki üks silmapaistwama

test kujudest ning tema walitsufe kukuta
mine tähendas pahempoolse bloki lagune
miseprotsessi algust. Siin on käärimine al
gauud ja seda käärimist ei peata enne
keegi, kuni lagunemise protsess lõpuni ei
ole arenenud. Kui Painlevel korda peaks
minema praegu walitsust kokku seada, siis

ei ole selle iga aga kuigi pikk. Kodanlusele
on ära rüütanud pahempoolsete targutused,
kodanlased tahawad ise walitsuseohje oma
kätte wõtta.

JEsimene mai JEestis.
P. Peterson. S
Esimene aastakümme.
Wene sotsiaol-demokraatia wanaisa Plehanow
ütles II Internatsionaali esimesel kongressil, et
«rewolutsiooniline liikumine Wenemaal wõib
wõita ainult kui tööliste rewolutsiooniline liiku
mine», aga samal ajal pidi ta tähendama, et
praegu on weel meil töölisteliikumine õige nõrk.
Need tolleaegse rewolutsioonilise sotsiaal-demo
sõnad ei olnud ainult makswad Wene
töölisteliikumise kohta, waid ka kõigi ääre
maade kohta. Muidugi ka selle hulgas Eesti
kohta, kus tol ajal töölisteklass alles kujunes.
Eesti töölisteliikumises on Tallinnal alati ot
susta w osa olnud. Seda näeme praegu ja seda
wõisime tähele panna läinud wõitlustes. Aga
tol ajal ei olnud weel Tallinn tööstuse linn,
milleks ta oli käesolewa aastasaja algul kuni
Eesti «iseseiswuse» õitseajani. Läinud aastasaja
90-tel aastatel kujutas Tallinn pääasjalikult ai
nult käsitööliste keskpunkti. Selle kohta wõime
ametlikke andmeid leida üleslugemiste ja ameti
asutuste aruannetes, kus kirjutatakse, et 1890
aastal oli «wabrikute ja tehaste arw 29 ja töö
lisi 1.034 inimest». Juba see arw räägib isegi
enda eest. Rohkem oli juba töölisi Narwas,
kus isegi 1871 a. töötas Kreenholmi kalewi- ja
puuwillawabrikus 6000 töölise ümber, kelledest
2336 eestlast oli. Aga kuiwõrd Tallinn oma ela
nikkude arwu poolest kõige ees sammus, nii
word oli ta loomulikult ka tol ajal tähtsamaks
tuiksooneks Eestis.
Kui 1890 a. esimesi korda maikuus tööliste
rahwuswahelist päewa pühitseti, siis wõis laia
list liikumist näha ainult Wenemaa üksikutes
punktides. Nimelt paistab kõige rohkem silma
Poola, kus Warssawis streik tekkis, millest ligi

siis ei halwene see Painleve walususe ajal,
waid ümberpöördult wõib isegi para
neda. Painleve on tuntud S N. W. Liidu
sõber, kes Herrioti «Wene poliitikaga"
mitmes tähtsas küsimuses nõus ei olnud.
Seega ei tähenda uue walitsufe moodus
tamme Vahekordade halvenemist S. N.
W. Liidu ja Prantsusmaa wahel.
Inglismaa töölisteliikumine kaldub ikka
enam ja enam pahemale poole. Esimeseks
tähtsamaks tähiseks oli siin sideme loomine

Inglise rewolutsiooniliste tööliste ja We
uemaa ametiühisuste wahel, mille sihiks
Amsterdami ametiühisuste Internatsionaali

sundimine oma senisest reaktsioonilisest
poliitikast taganema. Teiseks tähtsaks sam

muks siin peab pidama Inglise iseseisvate
tööliste (Mac-Donaldi) partei konwerentsi.
Siin jagunesid saadikud kaheks lepitamata

pooleks. Pahempoolne tiiw arwustas te
rawalt Mac Donaldi Valitsuse tegewust,
seda hukka mõistes allakriipsutades, et töö

liste walitsufe tegewus ei erinenud mitte
põrmugi wanameelse Baldwini walitsusest.

Hädaoht Mac-Donaldile on seda enam
suurem, et pahempoolne oppositfioon su
gugi «tähtsuseta wähemus" ei ole, waid
umbes üks kolmandik saadikutest (MacDonaldi walitsufe tegewuse hukkamõistmise

poolt olid 139 saadikut, wastu 389).
Samuti heideti Mac-Donaldile ette ka, et
see «Sinowjewi kirja" loosse selgust ei
ole toonud. Siin hääletasid etteheite poolt
isegi konwerentsi enamus (poolt 286 saa
dikut, wastu 261).
Selle küsimuse ümber, kas meie peame
erakaubaudust kasutama oma kaupade müü

mise laiendamiseks, kuidas seda teha ja
missugusel määral on äge waielus
käimas.

Muidugi ei wõi juttugi olla riikliku ja
kooperatsiooni kaubanduse tähtsuse wähen

damisest. Endiselt terwitame ja toetame

kapitaali tegewus töörahwale ja riigile tõe
poolest kasulik oleks.

Selleks, erakapitaali organiseeritud ka»
sulamiseks riigi poolt, töötatakse praegu
terwe rida abinõusid wälja. Need abmõuo
on selleks määratud, et luua erakauban
duse kapitaali tööks sarnased tingimused,
mis temal wõimaldaks oma tööd teha,
ilma et ta kooperatsiooni ja riikliku zau
banduse kaswamist ja arenemist takistaks.
Üleelatawal ajal, kus rahwamajandus
järjest -kaswab ja kõweneb, peame mere
kõiki riigis olewaid abinõusid kasutama
sideme kõwendamiseks maa ja linna wahel.

Meie tööstuse saaduste lükkamist la:ema
tesse rahwahulkadesse tuleb Vaadelda selle
majandusliku sideme üheks löökülesaudeks.
Moskwas suri Wene reaktsioonilise kiriku

endine pää patriarh Tihon. Missugust
osa see mustamantli mees oktoobri esimes

tel päewadel etendas, on kõigil weel mee
les tema püüdis juhtida togu wastu
rewolutsioonilist liikumist. Wiimastel aas
tatel elas see «Püha isa" aga tõelist waim»
likku murrangut üle. Mitte ükskord eitea
tanud ta oma totaalsusest nõukoguwõimu
suhtes. Järele jäetud testamendist paistab,
et sarnased teadaanded tõepoolest tõsised

olid. Ei wõi uskuda, et inimene, kes ühe
jalaga hauas seisis, waletada oleks suutnud.

Tihoni testament annab hoobi näkku neile
laimdustele, mida Wene rahwa waenlased
laiali laotasid, nagu oleks nõukoguwõim
Tihoni kiriklikku tegewust takistanud ja
nagu oleks Tihoni praegune tegewus ai
nult wäliselt nõukoguwõimule sõbralik,
kuna tegeliselt Tihon ikkagi endiseks nõu
koguwõimu Vastaseks jäänud. Oma tes
tamendiga lükkab Tihon kõik need laim
dused ümber. Meie waenlastele on Tihoni
testament kahtlemata suureks hoobiks ja
nad katsuwad kahtlemata selle mõju iga
suguSte abinõudega wähendada, sest oli
ju täh. testament neile nagu löhkew pomm.

K. T.

kooperatsiooni, mis praegusel ajal 3(Xprots.

kogu kaubandusest oma käes peab. Kuid
waatamata selle pääle, et riiklik kauban
dus ja kooperatsioon õige kiirelt kaswa
wad ja oma mõju turul suurendawad, ei
jõua nad siiski nõudmisele järele.
Kooperatsioon ja riiklik kaubandus ei
suuda weel meie kaubanduskapitaali nõr.
kuse juures järjest läienewa tööstuse saa»
duši tarwitajani lükata. Täiesti loomulik,
et laiemate rahwahulkate huwides, töös
tuse edaspidise arenemise huwides, peame

meie turgu enam laiemalt, täielikumalt ja
kiiremalt oma kätte haarama. See põhjus
sunnibki meid erakapitaali kasutama neis
kohtades, kuS kooperatsioon ja riiklik kau
bandus seda teha ei ole suutnud. Kogu
küsimus seisab ainult selles, et selle era-

10.000 töölist osa wõtsit. Teistes linnades nii
laialist liikumist ei olnud. Pääle Warssawi lasti
weel lendlehti wälja Peterburis ja Lodsis. Ees
tisse ei ulatanud liikumine.
Aasta-aastalt kaswab üle Wenemaa osawõt
jate hulk 1. maist. Wiie aasta pärast, aga ni
melt 1905 a. wõime näha laialist osawõitu Pe
terburis ja mai pühitsemist ka teistes tööstus
likkudes keskpunktides. Eestis ei näe ka tol
aastal weel mitte 1. mai pühitsemist. Alles aas
takümne lõpul, 1898 ja 1899 a. wõime tähele
panna liikumise edasinihkumist Eestisse.
Eelpool tähendasime, et 1890 a. oli Tallinn
pääasjalikult käsitööliste keskpunktiks. Seda
sama wõib öelda ka Tartu kohta. Kuid see
aasta oli teatud määral pöördepunktiks Tallinna
arenemises. Tallinna tööliste arw hakkab kii
remalt kaswama. 1895 a. loetakse Tallinna töös
tuslikkudes ettewõtetes juba 1984 töölist tööl
olema. Kiire, õigemini järsu sammu teeb Tal
linn edasi järgmistel aastatel. Ehitatakse wa
guniehituse tehas «Dwigatel» (1898), Balti puu
willa wabrik (1899), Maieri keemiawabrik
(1896 a.) ja Wolta elektrotehnika wabrik (1900 a ).
juba need wabrikud ja tehased tõstsid tunta
walt tööliste arwu, aga pääle selle suurenda
sid ka kõik waremalt ehitatud wabrikud oma
tööd. Tööliste arw tõuseb Tallinnas 7268 tööli
seni 70 tööstuslikus ettewõttes.
Kuiwõrd ei olnud 90-tel aastatel Eestis weel
mitte sots.-dem. organisatsiooni, niiwõrd oli ka
töölisteklass wabrikuiöölised ja käsitöölised
tol ajal oma suures enamuses organiseerima
tus seisukorras, öksikud sotsiaaldemokraadid,
kes Eestis juhtusid töötama, nagu Wene seltsi
meeste grupp Tartu ülikoolis, ei olnud seotud
tööliste ringkondadega ja sellepärast puudus
nende juhtiw käsi isegi Tartu käsitööliste hul
gas. Ei olnud ka weel mitte neist hiljuti maalt
linna tulnud töölistest oma arenenud eestwe
dajaid. Aga eestwedajad kaswasid ja tööliste-

MMi West Mi lochWi».
Mopri täidesaatev komitee pööraS S. NW. Liidu kohaliste organisatsioonide poole
ettepanekuga energiliselt osa wõtta Esimese
Mai pühitsemisest, sidudes seda Mopri loo»

sungitega. Mopri Esimese Mai loosungid
on: 1. mai on proletariaadi kindel wõidu
püba. Awliage türmides waewlejaid wõit
lejaid. Täna ei unusta meie türmides istu
waid.wendi, kes 1. maid läbi wiiwad üle»
ilma kodanluse niisketes piinakongides. Ka
pitaali wangid saadawad 1. mai päewaks
oma tcrwituse S. N. W. Liidu töörahwale
üleilmlise rcwolutsiocni eelmäele.

klassi arusaamine oma klassi ülesannetest suu
renes.

Eelpooltähendatud aastakümne lõpul näeme
ka Tallinna, Narwa ja Pärnu tööliste hulkades
klassiteadwuse kaswu. Meie ette kerkiwad
üksikud streigid, mis olewate andmete järele
otsustades seotud on 1. mai pühitsemisega.
Näituseks 5. mai hommikul 1899 a. ei alganud
Dwigateli wabriku ehitustöölised mitte tööd,
waid nõudsid omale palga kergendust 75 kop.
päält 1 rublani. Üleüldse jätsid töö seisma
391 töölist. Kui tehase peremees tööliste nõud
mised täitmata jättis ja walju rusikaga püüdis
tekkinud streiki maha suruda, siis ei annud
kõik töölised alla ja 35 meest olid paremini
walmis hundipassi wõtma, kui nälja kopika
eest töötama. Samal aastal laotati 1. mail ja
hiljem maikuus Tallinna wabrikutes lendlehti
laiali, kus kutsuti üles palka juure nõudma.
Samuti oli streik ka Pärnus ja Narwas, kus
pääpunktiks nõudmistes oli palgakõrgendus.
Esimese aastakümne wäitel, kui juba teistes
linnades Wenemaal töölised 1. mail isegi polii
tiliste nõudmistega esinesid, näeme Eestis töö
liste hulkades streikisid käsikäes mai pühitse
misega üksikutes wabrikutes ja enamuses olid
isegi need ainult osalised. Andmed, mida
nende streikide kohta leiame, on liig katkendi
lised ja meie ei saa täielist pilti kõigist üksik
asjadest. Aga need katkendilised teatedki
räägiwad meile, et mai pühitsemine, kui rah
wuswahelise tööliste päewa pühitsemine, on
edasinihkunud Eestisse. Eesti tööliste
klass, mis aastakümne lõpuks 20.000 tööliseni
ulatab, hakkab oma klassi ülesannetest aru
saama ja Wene töölistega sammu pidama.
Suureks tõukajaks oli siin klassiteadlikkude
tööliste-wenelastc asumine Tallinna, kes sinna
tulid kas politsei walwe alla wõi lihtsalt omale
leiwakanikat uuesti asutatud wabrikutes! otsima.
(Järgneb).
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Leningradi kubermangu rahanduslik ma
japidamine seob ikka rohkem ja rohkem
linna külaga. Esimeses järjekorras peegel
dub see vastu walla eelarvetes ning üldse
kohalise eelarve kasvus. Elanikkude mrbete
rahuldamine suureneb aast-aastalt.

Uhe elaniku väljaminek teeb välja 7
rub. 83 kop., läinud aasta 4 rub. 73 kop.
asemel. Nii kasvas ta enam kui IV- korda,
üksikutes kreisides isegi 2—27» korda.

Kohaliku eelarve üldine summa nähti
ette 71 000.000 rubla arvus, kusjuures
kulud on tuludest 3.000.000 rubla suure
mad. Kuid juba nüüd lubavad sissetule
kud jagu saada, mitte üksi puudujääkidest,

vaid isegi kulude summat suurendada kuni
79.000.000 rublani.
Kiiresti kasvavad kulud ühiskondlisteks
kultuurlisteks nõueteks, sääl juures kulud
küla tarvis suurenevad kiiremini kui liu
nade kulud.

Päämured küla kohtades keerlevad rah
vahariduse ümber. Koolivõrgu lagune
mine pandi seisma. Laste õpetamine on
ulatanud ennesõjaaegsete piirideni. Kuid
siiski ei rahulda koolide võrk veel kõiki
lapsi. 100 kooliealisest lapsest käivad koo
lis ainult 66 last, maakohtades isegi 60
ümber.

Koolile järgnevad haigemajade kulud.
Arstimise asutused, kubermangudes ei ole
küllalt ühetasaselt ärajaotatud. Paremini
on varustatud Leningradi ja Trotski
kreisid: siin on 3000 inimese pääle üks
arst. Kuid puhtküla maakohtades on 1
arsti jaoks ligi 7.000 inimest. Paljusid
tervishoiu kulusid rahasummade puudusel
ei suudetud küllalt arendada. Kuid põhi
küsimusele anda külale arsti abi
meie läheneme ikka rohkem ja rohkem.

Põllumajanduse kuludeks on kuberman
gus ette nähtud 1.217 000 rubla. Umbes
pool sellest summast läheb agranoomilise
abi pääle. Agro-abi punktide arv on vii
dud 38 kuni 45.
Keskmiselt tuleb ühe sarnase osakonna
pääle üle 3.000 talupoja majapidamise.
Selkombel on väga raske rahuldada kõiki
talupoja nõudeid. Wäikesed on ka looma
arstimise kulud.

Eritähtsuse omandavad kõik need wäl
jaminekud kreisides ja valdades. Rahva
haridus, tervishoid ja põllumajandus
teeb välja tervelt pool kogu kreisi (4.158.000

rub.) ja walla (1.603.000) eelarvest.
Leningradi kubermangus on walla eel
arve võrreldes läinud aastaga kasvanud
enam kui kaks korda ja läbiviidud täiesti
puudujäägita. Walla eelarved on pääas
jalikult rajatud maksude pääle. Siia kuu
luwad pääasjalikult lisamaksud ja muud
mahaarvamised riikliste maksude päält.
Kohalikud maksud ja korjandused on väi
kesed.

Walla kulud lähevad pääasjalikult ad
ministratiiwseteks tarbeteks ja rahwahari
duse pääle. Keskmiselt tarvitatakse walla

Leningradi kubermangn nönbpik 15. kongress.
KolmaS Päew.
Hommikusel istangul astus üles sm.
N. Ivanov kub. kommunaal majanduse

kommunaalosakonna ja kreiside vahel on
kõvenenud. Läinud aastal peeti siin üks
ühine nõupidamine, kuid sel aastal juba 4.

osakonna tegevuse kohta aruandega.

Kuidas töötas rahwa haridus.
Õhtusel istangul astus välja aruandga
rahvahariduse kohta sl. Lilina.
„©el ajal, kui läinud aastatel pidime
Vähendama meie õpeasutuste arvu, käes
oleval aastal läks meil korda laiendada,
iseäranis mis puutub külakoolide võrgu
kohta. Wiimasel poolel aastal kasvas
kooliõpetaja palk kuni 48%.
Leniugrad S. N. W. Liidu
eesotsas.
Rahvahariduse suhtes sammub Lenin
grad S. N. W. Liidu eesotsas. Linna
koolides õpivad 93 prots. lastest, külakoo
libed 63 prots. Kooliskäijate üldine prot
sent 86 prots., samal ajal kui isegi
Moskvas see arv üle 72 prots. ei tõuse.

Uue weewärgi ehitustööd.
Üheks päämiseks küsimuseks on praegusel

ajal korda seada veevärk. Leningradi
veevärk seisab täiesti mädanenud wunda
mendil. Selle pääl seisab meie puust vee
värk.
Meie ülesandeks on ehitada betoonist
vundamenti veevärgile. Kuid selleks, et
seda teha, on tarvis 120 miljoni rubla.
Kuid kogu seda tööd võime korda saata
12—15 aasta jooksul.
Seepärast jäime peatama puu veevärgi
remonteerimise juure. Seda on tingimata
tarvis teha, sest läinud aastal juhtus
kuni 2000 sisselangemist.

Paljudes kohtades, näituseks Wassiili
saarel asusime uue betoon veevärgi ehi
tusele. Selle ehituse pääle oleme saanud
kub. täidesaatva komitee poolt 21h mil
joni rubla. Pääle veevärgi remonteeri
mise asume uulitsate sillutamisele ja sildade

parandamisele. Selleks on meil ettewal
mistatud 7.000.000 jalga metsamaterjaali,
tsementi ja betooni.
Teiseks tähtsaks küsimuseks oli

elumajade ehituse
küsimus. Moskva-Narwa raioonis on alla
1 sülla elamise pinda iga töölise jaoks.
Meil on vaja tingimata luua hääd kor
teriolud töölistele.

Tööliste elumajade ehituseks on meil
2.250.000 rublaline fond. Pääle selle
andis kub. ametühisuste nõukogu selleks
otstarbeks 2 */» miljoni rubla.
Wöitlus tulekahjudega külas.
Uleminnes töö juure külas tähendab
sm. Ivanov, et kommunaal majanduse
tuletõrje osakond on järele uurinud meie
külade Praegu teame, millises elukorras
asuvad majad. Nad kujutavad endist
kõige hirmsamat tulekaitse seisukohalt waa

dates. Pole ka ime, kui suve ajal põlesid
maha korraga 30 maja. See on seleta
taw ehituse plaaniliktuse puudumisega meie

külades. Uhes kreisi ja walla täidesaat
wate komiteedega tuletõrje osakonnal läks

toime korda seada 734 meeskonda, kuid
tarvis on neid 993
Teede kordaseadmisest.
1923—24 a. teede osakond töötas üle
programmi, ta täitis seda kuni 116%.
Muretsetud on seni 20.000 palki, muna
kive ja muud sillutamise materjaali. Kõik
on selleks tehtud, et tööle asuda pääle
pühi otsekohe.

Sm. Ivanov kriipsutab alla, et side

asutuste ja küla nõukogude ülespidamiseks

50—60 kopikat hinge kohta. Rahwahari
duse kulud kõiguvad ühe hinge kohta tub
listi. Ainult päälinna ümbruse Leningradi
ja Trotski kreisides kulutatakse kooli hääks
1 rub. 30 ja 80 fop. hinge päält.
Tihedas sidemes walla eelarvetega on
põllumajandusliku maksu küsimus. Uue
määruse järele ühisest põllumajanduse mak

sust kolmandik osa läheb walla nõuete tar
beteks. Üldist maksude summat Leningradi

kubermangus saab tingimata alandatud.
Rahanduse tervenemine Leningradi ku
bermangus, puudujäägi ärakaotamine, an
nab lootust, et uuel 1925—26 aastal,
väljaminekuid küla elanikkude päämiste
nõuete pääle läheb korda suurendada. Esi
meses järjekorras peab see wäljenema
valla eelarvete osa suurenemises.

Abinõusid selleks, võib loota, leidub.
Meie majandus kasvab vahetpidamatult,
kasvavad ka meie sissetulekud. J. K.

Keskkäfitööstuse kooperatsiooni plaani jä.

rele kavatseti hooajal valmistada 2000
sirpi, kuid suurte nõudmiste tagajärjel suu
rendatakse programmi kahekordselt.

Praegusel ajal on müüdud Tataari vaba
riigi põllumajanduse übisusele, Baschkiiria
ja Moskva tarvitajate ühisusele 360 tuhat
sirpi. Uute nõudmiste tagajärjel sirpide
pääle võttis keskkäfitööstuse kooperatsioon

kiired abinõud tarvitusele nõudmiste rahul
damiseks.

Tööliste hulgas kirjaoskama
tuid ei ole.
Sel aastal likvideerisime täielikult kir
jaoskamatuse organiseeritud tööliste keskel
Leningradis.

Wabriku-tehaste koolides ja õhtustes
tehnikumides õppisid 1923—24 a. 22.000
alaealist. Käesoleval aastal on pääle
nende veel tõmmatud 3000 alaealist kut
sehariduse koolidesse.

Poliithariduslikkude asutuste arv kas
was aasta jooksul 368 päält 419 pääle.
Umbes 400.000 last ja täiskasvanut saa
wad haridust kubermangu hariduse asu
tustes.

Koolid talupoegadele.
Kooli põhinormiks maal tuleb lugeda
talurahva noorsoo koole. Lähemal ajal
peame looma samase tüüpuse taolised koo

lid. Neis koolides peavad olema töökojad,
mis tarvilikud talurahva majandusele.
Talurahva noorsoo kool peab valmistama
kirjaoskajaid ja kultuurseid talupoegi.

andis rahanduse rahwakommissariaat nõu,
et kreisi maksukommisjonid jagaksid maks

jäid kolme liiki:
Esimesse liiki kuuluvad kehvikute, les
kede, vaestelaste, punasewäelaste, inwalii
dide majapidamised, kellede majapidamised
kannatada saanud looduslistest hädadest.
maksta ei suuda.

Ja kolmandaks need majajapidamised,
kes maksujõulised, kuid katsuvad sellest
eemale hoida.

Esimeselt grupelt, s. o. kehvikutelt
maksmata jäänud osa, trahviraha ja
trahwiprotsenti (peni) enam ei nõuta.
Teise grupele, s. o. kesktalupoegadele,
kes praegu pole suutelised maksma, piken.

datakse käesoleva aasta põllumajandus
likku maksu maksmata jäänud osa trahvi
raha i« trahwiprotsentide sissenõudmine

täidesaatva komitee.

Igaüks, kes ei ole oma osa ära maks
nud, peab meeleS pidama, et maksukom
misjoni otsus märgitakse ära maksulehtedel.

Pääle maksukommisjoni readaandmist tu
leb maksuleht viibimata saata valla täide
saatvasse komiteesse märkuste tegemiseks.

Et ei oleks asjatuid palveid ja kaeba
misi, tuleb meeles pidada, et kreisi maksu
kommisjonid mingisuguseid kaebamisi ühte

ehk teise grupesse kinnitamiseks vastu ei
võta. R.

Nõukogude maalt.
Wanade enamlaste (weteraauide)
ühisuse osakonnad.
Manade enamlaste ühisuse poolt on avatud
järgmistes kubermangudes osakonnad: Astra

hani, Wjätka, Wladimiri, Jekaterinoslawi,
Kaasani, Kostroma, Kuubani, Pensa, Ea
maara, Saraatowi ja Tuula.
Kewade soodsad tingimused.
Aegamööda arenev kevade loob kohtade
teadete järele soodsad tingimused külvi hoog
tööks.

Nime muutmise makS.
S. N. W. Liitu rahanduse rahvakommiS
soovitakse oma ees- ja perekonna nime muuta,

erilist maksu võtta 5—3 rublani.
Põllutööde alguS.
Aprillikuu esimese poole soojad ilmad või

maldasid põllutööde algust. Pihwa kuber
mangus algasid kevadised tööd. Küntakse
juurewilja maad. Sarnased teated tulevad
Leningradi kub. Luuga kreisist ja teistest
kohtadest.

Kõrgemad koolid töörahwa
lastele.^.
Linnas püüame koolile anda töoiseloomu.

Leningradis on kõige rohkem 2. astme
koolisid (12 prots. kogu liidu koolidest).
Tarvis on anda rohkem kohti kõrgemasse
kooli astumiseks 2. astme kooli lõpetaja
tele. Keskkoht lubas meile 100 kohta,
sama! ajal kui meil õpivad 2. astme koo
lides 2936 tööliste last ja 369 talupoja
last. Kub. täidesaatva komitee kaudu
saatsime keskkohta selles asjas protesti.
Meil on tarvis omad insenerid, arstid ja
agronoomid.

1. aprillist jäi ara sunduslik põllumajandusliku maksu sisfenöud
mine.
Käesoleva aasta viimane maksu täht
aeg üle Liidu on juba kätte jõudnud.
Mõned on täielikult kõik maksud ära
maksnud, kuna teised ei ole suutnud seda
veel maksta.
Maksjate keskel on ka sarnaseid, kes
teadlikult pikendavad maksu äramaksmist
ja arvavad, võib olla arvatakse fee
maha. Et väljaselgitava, kes maksta ei
jõua ja kes kuritahtlikult maksta ei taha,

1. aprillist jäi sunduslik maksu sisse
nõudmine trahviraha, trahwiprotsentide
ja varanduse müümine maksu mittemaks
mise korral ära.
Pääle kõigi maksmata jäänute nimekir
jade läbivaatamist ja maksjate jaotamist
gruppidesse annavad kreisi maksukommis
jonid neile teada oma otsustest läbi walla

sariaat otsustas teadaannete päält, milledes

Ainus põllumajanduslik maks.

Teine liik on need, kes praegu ajutiselt
Sirpide valmistus.
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kas osakaupa ehk kuni tuleva aaSta hoog
töö alguseni.
Osakaupa sissenõutava maksu maksmata

jäänud summa päält uusi trahwiprotsente
rohkem ei nõuta.

Kolmandamalt grupelt, s. o. jõukatelt,
kes kuritahtlikult maksust kõrvale hoiavad,
nõutakse maksmata jäänud osa sunduslikul
teel sisse.

Et kohtadel ei oleks kuritarvitusi ja et
ilma vigadeta jagada maksmata jäänuid
kolme liiki: näitas rahanduse rahwakom
missariaat maksukommisjonidele, et nad
tähelepanelikult järele vaataksid igat maja

pidamist, kes sattunud maksmata jäänute
nimekirja, ja ei laseks sündida vigu ma
japidamiste eraldamise t juures ühte ehk
teise gruppi.

Iseäranis tuleb ettevaatlikult toimetada
majapidamiste eraldamisel kolmandamasse

gruppi, sest et tihtigi juhtub, et majapida
mine isegi suure arvu maa ja kariloo
made pääle vaatamata maksu kohe ära
maksta ei suuda, puudub raha, kariloomi
maha müüa ei või ja varsti on tarvilik
algada põllutöödega pääle. Kolmanda
masse gruppi peavad maksukommisjonid
viima neid jõukaid maksmata jäänuid, kes
toimetavad kuritahtlikult ja katsuvad igat
moodi maksmisest kõrvale hoida.

LomonoSsowi mootor weduri sõi
dust
Kiievi jõudis kobale Lomonossovi moo
tor-wedur. Ta sõitis Moskva—Harkowi—
Bobrinski—Snamenka teed mööda ja we
das enese järele 34 vagunit 72.000 pd.
raskuses.

Elekter talupoegade majadesseArtemowskist teatatakse, et Kremeni kü

las avati elektrijaam, mis valgustab 130

talu.

Dooni söekaewandusteSKäesoleva walmistuse aasta esimesel
poolel saadi Dooni söekaevandustest 300
miljoni puuda sütt, mis teeb välja 96
prots. walmistuse programmist. Sel pool
aastal oleme saavutanud suuri tagajärgi.
Kütte kulud oma tarbeks alanesid 18
prots. päält 14 prots. pääle, töölise töö
viljakus aga oktoobrist—aprillini tõusis
10—21 prots. Küttetagavarad on kasva
nud ja teevad välja 116 miljoni pd.
Uus era aktfiouSSr ühifuS.
Sisekaubanduse kommissariaat kinnitas
Wene kaubandus-tööstuse aktsionäär ühi
suse. Ühisuse asutajateks on eraisikud. Ühi

suse kavitaal 20 tuh. rubla. Ta or
ganiseeritakse kiutööstuse tooresainetega ja

muude toores ja pooltoores vabriku saa
dustega kauplemiseks.

Nafta saak
Bakust teatatakse: „ASnefti" tööstuse
ettevõtetes märtsikuus töötati välja
23.513.000 puuda naftat 20.625.000
puuda asemel veebruaris.
Grosnõist teatatakse, märtsikuul saadi
10.528.000 puuda naftat, 9.101.000
puuda asemel veebruaris.
Esimene linnanönkogu Molda
waniS
Valtas awati pidulikult esimene Mol
dawani linnanõukogu. Tervitustega as
tusid üles Moldawani valitsuse liikmed,
kes oma tervituskõnedes tähendasid, et
linnanõukogude ees seisavad keerulised
majandusliku elu ülesehituse küsimused,
eriliselt üleSanne ülesehitava Molda
wania ajutine päälinn, mille lõhkusid
walgekaardlised banded.
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Leninlane, perekond

Eestlased S. N. W. Liidus.

ja usk.

Põllumehed peawad ajagu sammu.

Ainult kollektiiwne töö wabaStab
uaisterahwa
Lugedes «Leninlane, perekond ja usk" ei
taha uskuda, et see on tööliskirjasaatja kir
jutatud. See kirjatükk meeldib küll pappi
õele, kes kirikus kuulutavad, et „mces on
naise pää ja iga naine kuulgu oma mehe
sõna kui issanda sõna."

Sm. W. tahab näidata, nagu oleks me

(Koidula asundus, Kaluuga kub.)
Orased on ilnsad Põllupidamine laieneb. Tarwis asuda ühistegewusele
Tänavune halb talv pani mõnegi talu üles ja on*hakatud ristikheina pi
mehe ohkama, arvates, et leivast ilma jääb.
dama, mis sõja ojal päris ära unustati.
Kuid nüüd, kui loodus oma talvise vaiba Peab ju ajaga sammu pidama.
Kõige suurem sissetuleku allikas on kari.
maa paalt ära võttis, paistab asi teisiti.
Rukkiorase taimede juured on täitsa ilusad,
Kellel n ole karja, selle maa jääb vaeta
ainult mõnes kohas ou nendest 8—12% mata, ja kellel puudub loomatoit, see ei saa

hed üksi leninlased ja naised kõik kiriklased.

ära rikutud.

karja pidada.

See on eksiarvamine. On perekondi, kus
lugu ümberpöördud: naine leninlane ja
mees kiriklane. Kas peab siin naine meest
sundima oma vaadetele alluma. Ei. Keda

Wihma tuli lume sulauuse ajal vähe,
maa on praegu kuivapoolne. Kartes kuiva

Kuid et oma majapidamist tcsla, tuleb
mõtelda asunikkude ühinemise paale, sest
ühistegevus on tugev jõud, mis hääd lõi

sunniteel kirikust eemale hoitakse, jääb ikka
usklikuks ja kiriku poolehoidjaks.

Andke naisterahvale rohkem vaba aega
õppida proletaarset kirjandust. Las' selgib
udu naiste silmi eest, siis kaob ka usk ja
kirikud tühjenevad.

Naine, iseäranis maanaine, on koduse
perekonna külge köidetud, nagu keisriaegne

vang käru külge.
Ainult kollektiivne töö vabastab kodust
perenaist naisterahvast.
Ranna Rõõt.
Sm Wälil ott õigus.
Sm. Wäli on täiesti õigel seisukohal.
Nõnda peab iga leninlane tegema. Mis on
niisuguse naisega pääle hakata, nagu minu

ühel tuttaval on. Elawad juba mitu hääd
aastat ühes; wiimaks said ka lapse, mees
käis ja registreeris lapse, nagu peab lenin
lane seda tegema, aga naine ei ole sellega

rahul, nutab ühtelugu, ct laps on kui koera
poeg, ei ole ristitud ega kirikusse viidud.
Läks paar päeva mööda, teisest korterist
elanikud rääkisid mehele, et naine on käinud

kirikus last ristimas. Muidugi see mehele
ei meeldinud ja ütles, et see olgu wiimane
kord, seda ka naine lubas.

Elasid jälle paar päeva ilusasti ära.
Kord enne palgasaamist ei olnud raha, mees

sai laenuks 3 rbl. ja andis selle laupäeva
õhtul naise kätte, üteldes, sellega tee tiuüd
homseks süüa; ise aga läks ööseks tööle.

Tuleb mees koju ei ole naist ega ka
midagi süüa tehtud. Mees küsib, mispärast

ei ole süüa, saab aga wastuseks, et ei ole
raha. Raha on naine annud papile, ku
sagilt on tulnud võõras papp, sellele on
tarvis anda reisiraha. Nõnda siis, mees
teeb tööd ja nälgigu.
Sel ega on sm. Wäli seisukoht õige. Seda
peab tegema iga leninlane, niisuguse naisega

on ka võimata ühes elada.

Kuristik.

WaStuseks sm. WSlile.
Oige revolutsionäär ei pea tarvitama
survet, waid häätahtlikku, järjekindlat kihu
tustööd selle idee hääks, mida meile päran

das Lenin.
Siis on võit kindel, olgu aeg pikk wõi
lühike. Külakirjasaatja G. Wäts o n.
Sundida ei wöi.
«Edasi" nr. 69 avaldatud J. Wäli seisu
koht leninlaste, perekonna ja usu asjus ei
wasta täiesti Lenini ideedele. Kui J. Wäli
nõuab, ct naine peab usu asjus mehele
alluma, kuhu jääb siis usuwabadus? On
mees ja naine ühcõiguslised, siis on kum
magil õigus «oma" usku avaldada, kuidas
keegi seda õigeks peab. Mis lastesse puu
tub, siis las' käivad kirikus las' ema
õpetab lastele usku oma moodi, isa oma
moodi. Kui lapsed suuremaks kasvavad
ja iseseisvalt mõtlema hakkavad, küll siis
igaüks leiab omale usu. Lubamata on las
tele mingit usku pääle sundida. Sunnib
ema lastele oma usku, siis kui see usk ei
wasta isa nõuetele, on tema kohus wastu
* seletustega sundimise mõju wähendada. Et
aga usu pärast mehest ehk naisest lahku
minna, on juba isiklik asi, mida ei ole soo
witaw üldiseks kohuseks teha.

T. Lukk, Samaara kub.
Telefonijaama tööliste waruSta»
mine riietega.
Sideühisuse juhatuse palwe pääle andis
posti ja telegrafi rahwakommissariaat Le
ningradi telefonijaama tööliste riidestami
seks 30.009 rubla. Riidestamine viiakse
läbi kolme kuu jooksul sellega, et juuli
kuul oleks tõik Leningradi telefonijaama
õölised riietega Varustatud,
t

aega, tegid meie naabriasundused juba märtsi

lõpul külviga proovi.
Meil künti sügisel palju sööti

kust annab.

Lnuküla asunikud õigele teele asunud
(Remda vald, Oudowa kreisis, Leningr.

sele. Nüüd aga ei ole enam midagi kuulda
ja keegi asunikkudest ei võta vaevaks jä
rel kuulama minna. Asunikud, maha üks

kuberm.)

Kui meie vilku tagasi heidame ja waa
tame, mida sisaldas enesest Luuküla asun
dus ennemalt ehk kõige hiljem veel möö
daläinud sügisel, siis näeme, et ta surma
und magas. Puudus kool, puudus puna

Õpilane.

kõiksus, asuge kõik ühisel jõul ja nõul juure.

Ainult ühistegevuse läbi võite oma
lagunud majapidamist tõsta. Ainult ühis
tegevuse läbi sammute paremale tulevikule

wastu. K o i d u l a n e.

ne nurk, puudus igasugune seltskondline te

gewus. Ainumaks ajaviiteks oli kirik.
Kuid Oktoobripüha mälestamine möö
dunud aastal lõi ka uue aluse Luuküla
ühiskondlikule elule. Avati kahe õpejõuga
kool, mis võimaldas 47 lapsele kooliskäi
mise. Pääle selle asutati punane nurk, näi
tering, käsitööring ja wiimaks «ajalehe
õprade ring".
Iseäranis huvitava pildi annab meile
2. aprilli juhus, kus ühelajal ringide te
gevust ja palvetundi peeti (kool on kiri
kuga ühe katuse all).
Ringi tegevusest võttis osa 27 naisie
rahvast, 8 noort ja 4 meesterahvast, kuna
aga «püha mehe" manitsust kuulma olid
läinud ainult: 2 taati, 7 eite, 2 last ja
1 poisijõmsikas.

Ehk küll Raudmund ja temasugused
mehed igasuguse lõbustusele wastu seisa
wad, noomivad ja hirmutavad, luid nende
äri ei õitse ja pole kaugel aeg, kus nad
„prii pirukast" ilma jäävad ja ise tööle
peavad asuma. Lepalind.
Emade toetamisest
Palun järgmisele parandusele ruumi
lubada.

Keegi „Teps" kirjutab Oudowast „Eda
sis" nr. 82 „Kuidas kergendada töö
tavate naisterahvaste seisukorda" ning on
omas sõnumis järgmised wead teinud, mis
parandada tuleb:
Esiteks punkt 1 avada koopera
tiivide juure riiul «Ema ja laps" mitte
selleks, et säält vaesematele emadele mak

suta toitaineid wäljaanda, waid selleks, et
tutvustada emasid, kuidas teaduslikult last

toila tuleb see on avada näitlik riiul
«Ema ja laps".
Teiseks punkt 3 all tuleb lugeda, et
100 kuubiksülla puude asemel antakse kolm

sada kuubikut puid wälja.
Pääle selle on kreisi tervishoiu osakond
kohustatud haigemajades suurendama sün

uitajate jaoks moodide arvu, niisama ka
ametisse kutsuma paremaid ämmaemandaid

ja rohkendada nende võrku kreisi ulatuses.

G. Wiuk.
Plaanid on tarwiS ellu wiia.
(Eesti Abdresäk, Baschkiirias).
ÜHLspöld seltsimaja ehitamise hääks.
29. märtsi oli meie haridusseltsi üld
koosolek, kus päewakorda järgmised küsi
mused arutuseks üles wõeti:

1) seltsimaja ehituse otstarbets ühiselt
wilja maha külwamine, 2) spordiringi or
ganiseerimine, 3) kirjanduse sektsiooni tege
wuse kawa wäljatõötamine.

Koosolek oli wäga elaw ja asjalik. Kõige
enam peatati esimese küsimuse juures maie

lused, mis kestsid üle kahe tunni. Wiimati
otsustati organiseerida Vabatahtlik külma
jäte kollektiiw. Teine küsimus jäeti lah
tiseks, sest noored, keda asi kõige enam
puutus, olid koosolekult ära läinud. Kir
janduse sektsioonile tehti ülesandeks korral

dada poliitilisi ja teaduslike kõne-ja waie
luse koosolekuid. U u r a l l a n e.
Maha ükskõiksus!
(Koidula asundus. Kaluga kub.).
Kooperatiiw asutadi meie asunduses juba

paari kuu eest ja põhikiri saadeti kinuitu-

Noorte elu.
Ain Rannaleet seletab. *)
Austet „Edafi" toimetus.
Palun järgmiseid ridu lehte mahutada.
Olete niipalju avaldand kömutükke minu
suhtes, et olen kohustet asja selgitama.
Kõik see lärm ja puru, mis lendu wisat
sarnase uisapäisa hooga, et isegi kodanlus

maa ajakirjanikud kadedust võiksid tunda
meie waidlusosawuse üle, kõik see oli
päris asjatu ja mittemillegil põhjenev.
Mind süüdistatakse: 1) et asetan keeleküsi
muse „Säde" ainukeseks eluküsimuseks, 2)

et minu artikli lugemisel («Edast" nr. 79)
peab tõesti sõnaraamatut tarvitama, 3)
et olen modernismi palavikus, 4) et pre
tendeerin keeleuuendaja kohale, 5) et pii
lun üle Naroowa ja 6) et vean sisse ko
danlist «Eesti kultuuri" kontrabandina.
Wlimane ollagi aina ainrannaleetlik.
Nii, nii. Nüüd olen küll saanud? Pehme
nagu tallukas, mis? Kahjuks on aga kõik
nooled viltu lastud, nii ct nende samade
nooltega nüüd ütlemata mõnus oleks lask
jäid ennast tabada. Kahjuks on ruumi nii
vähe, et pean sest loobuma.

G. T. kirjutas asjaliselt. Eksis ainult
veidi. Ma valgustasin keeleküsimust ainult
«Säde" küsimuse «puhul," mitte koguni
„Säde" eluküsimusena. Kahtlemata puutus
see siiski ka «Sädet." Sest mille abil teeme

oma poliitkaswatuslist tööd kuukirjas?
Keele ja ainult keele abil. Kas ütleb sõ
dur kunagi: «mis läheb mulle korda mu
sõjariist, mulle on tähtis ainult vaenlast
võita."
Ei, G. T.! Mitte pärast, s. o. kunagi
hiljem ei asu me keeleküsimuse juure,
vaid kohe, paralleelselt. Muidu on
hilja. Wötke ainult ilmuvad seinalehed
maal. Olen ise maanoor ja tean, et neis
on tihtt sarnaseid sõnu, mis «Edast,"
«Noorte Kommunaaride" jne. kaudu
maale wilksatand, mille tähendust õieti ei
teata ja mida niiviisi umbropsu
(huupi) tarvitatakse.Tungiw, põlev vaja
dus on ses suhtes midagi ette võtta.
Mida? Sõnad ära seletada ja seega rah
väliseks teha.
Nüüd, millisest seisukorrast wälja minna?

Mul on öeldud «Edasis" nr. 79: «koerast
tehakse elewant, keeleparanduse all moel

Sellele lõpp! loeme keelemoonutuseks.
Kogu teie kirjutus, sm. Luukas, on pal
jaste sõnade virn ja ernehirmutuste te
gemine. Ilma tõendusteta süüdistus on
null. Sõnaraamat minu artikli lugemisel!
Kus põhjendused? Pretendeerin keeleuuen
daja kohale! Kus põhjendused? Teiseks,
pole mingit juttu «uuendusest" kui sarna
sest, waid olemas oleva keele organiseeri
misest, grammatiseerimisest.

Olen hää tervise juures, ega mõtle
saada mingisugust rabandust.

Ain Rannaleet
„Zäde" küsimus. *)
Selle aasta jooksul, mil «Säde" ilmunud,
pole ta veel kaugeltki suutnud saavutada
eesmärki: kujuneda talurahva noorsoo
hulkade kuukirjaks.
Kui põhjuseid otsime, siis igatahes üheks
põhjuseks tuleb lugeda nõrka organisatsioo

nilist propaganda tööd laialilaotamise möt
tes, kuid pääpõhjuseks on ikkagi asjaolu,
et ta pole suutnud veel kujuneda sisu
mõttes talurahva noorsoo huvitavaks
kuukirjaks, mis ärataks neid lugemisele,
tellimisele, mis annaks neile vastavat
materjaali igapäevaste elunõuete kohaselt.

Muidugi ei suuda siin maanoored ük
sinda oma jobudega toime saada, waid
loovale tööle tuleb hakata ka maa noortel.
Et «Säde" wäljakujuneks lugupeetud
kuukirjaks talurahva noorsoo hulgas, peab
talle andma enam ja enam kalduvust küla
poole. Kui ta seni püüdis teenida ka oma
artiklitega kooli noortsugu, siis seda osa
konda tuleb kitsendada, sest 400—500 koolr

noort olles iga päev seotud igasuguse kir
jandusega, viibides teistsugustes töö ja
elu tingimistes ja arenemise astmetes,
nende kohta käivad artiklid on kasutad
küla komnoorsoole.

Järjekindlalt tuleb mahutada sarnaseid
kirjatöösid, mis otsekoheselt puudutavad
neid ühiskondlikke küsimusi, millede ümber
keeb küla komnoorsoolaste igapäevane elu

ja võitlus. Kuid seda kõike lihtsal keelel,
sest ainult siis võib küla komnoorsoolane
neist kirjatöödest omale selged ettekujutu
sed ja näpunäited saada.

Tõsi on Ain Rannaleetil: keel on puu
dulik ja segane, tarvis klaarida. Kuid
selle juures ei tohi aga talurahva noorsoo
kuukiri esijooksjaks kööberdajaks olema.

«Säde" praeguseks järjekordseks ülesan
deks on—seada oma sisu enam vastavamalt

küla nõuete järele. Kümned tuhanded maa
noored, kes pimedates maanurkades on
ärkavaks jõuks uue ühiskondlise elu loo
mises, vajavad oma häälekandjaks hulkade

organisaatori, propagandisti. Kirjandus
likud noorte jõud linnas peavad püüdma
oma ajakirja sisu sarnaseks luua, mis kü
lasse tungiks, maanoori kaasa tõmbaks
oma kuukirja ehitamisele, sest maal peitub
palju jõudusid, kes kõige paremini oskak
sid ümbritsevat elu kirjeldada. Tarvis on
ainult hooratas käima panna.
K. Linkholm.
*) Mõttewahetuse järjekorras.

Teaater.
»Kasfijaht',
E. RosenoMi lõbus talupoja jant tuleb
esmaspäeval, 20. apr., tcistkorda Harmaja
teaatris etendusele. Sotsiaalse põhja pääle
ehitatud pilkenali on kohane pala läbusa
pühade iüju tõstmiseks. Pidule kõik nalja
armastajad.

dakse «Siurulist sääsehelinat." Ainus samm

waja nihkuda: panna kord maija!"
Ma olen just selle Naroowa taguse keele

Sport.

uuenduse wastu, mille sissewedu püütakse

minu (üldse õppima noorsoo) kaela meere
tada. Teatawal määral oleme seda kõik
teinud. Tuleb meele sm. Raua ütelus;
„mrie keel on feodaal keel, kuna Eestis on
kodanlik keel. Kumma peab nüüd proleta
riaat võtma?"

Komnoorsoo lihawötte Pühadeks.
„Spartaki" ringid wõtawad kõige tuli

Arusaadaw, wiimase, temast halastamata
wäljaheites kõik seda, mis meile külbmata.

See töö nõuab aastakümneid ja plaani
kindlust, nagu iga teinegi ülesehitaw töö
Nõukogude maal. lialgi ei saa meie edasi,
kui sarnast asja, nagu: Lõpp sellele!

Üldised mängu seadused.
Palju tegi kehalise kuultuuri tegelastel
tõkkeid mitmesugused mängude seadused
(jalgpallis, basket.pallis jne.) Moskwas ja
Leningradis. Nüüd on kehalise kultuuri

*) Mõttevahetuse järjekorras. Kirjawiis

lepitud. Põhialuseks on wastu wõetud

muutmata.

semalt osa komnoorsoo lihawõtte pühadest.

Ringid wõtawad osa ka usuwastalistest
lawastustest.

kõrgemas nõukogus mängu seadused kokku
Moskwa seadused.
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Esimese astme töökooli öperaamatutest.

Kolm tähtsamat ülesannet.
Nagu läinud aastal, nii on kawat
sus ka tänawu õpetajaid üleliidulises
ulawses Leningradi kokkutõmmata, et
wastastiku aru ja nõu pidada, kuidas
tulewal õpeaastal kooli ja õpetööd
tõsta, parandada ja terwendada. Kui
meil läinud aastal sootu uute küsi
mustega tuli kokkupuutuda, millede
lahendamine küllalt waewa ja ener
giat nõudis, siis tuleme tänawu juba
enam-wähem rikkama" tee paunaga,
teabes, et hulk uusi kogemusi ja kat
seid keerulisematestki küsimustest üle
aitawad saada.
Pääküsimusena jääb igatahes ka
tänawu Riigi teadusliku nõukogu pro
gramm oma uue õpesüsteemiga, mille
ümber kõik järgnewad küsimused keer
lewad. Aasta praktikat on meid selles
palju juhatanud, on meile kogemusi
annud, on meid puuduste ja wigade
pääle juhtinud, mis niihästi oludest
kui ka meist enestest olenewad. See
praktiline aasta peab nüüd küsimusi
lihtsustama ja teed näitama, kuidas
neid soodsam tegelikult läbi wiia.
Meil ei ole teada, kui laias ula
tuses kompleks süsteem meie koolides
aset on leidnud. Kuid, et see süsteem
aasta wältel siiski ikka laiemale ja
laiemale on lagunenud ja nõukoguli
ses koolis, kus õpetuse põhialuseks töö
on, omale täieliku eluõiguse omandab,
peab järjelikult see küsimus ka tänawu
kogu ulatuses päewakorral olema. Kõik
muud küsimused, mis koolitööga ühen
duses, olenewad sellest pääküsimusest.
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Et eesmärki tabada ja sellele laie
mat ulatust anda, on kawatsus ühel
ajal ligi sada õpetajat Leningradi
kokkutõmmata, et ühiselt konwerentsi
pidada, ekskursioonisid korraldada ja
osa õpetajatest, kes warematel aasta
tel täiendawatest kursustest osawõtta
ei saanud, kursustele jätta. Praegu
on eeltööd käimas.
Et aga ettenähtud kawatsused ju
huslikud ei oleks, waid kohtile tagasi
sõitwatele õpetajatele tegelikult midagi
kaasa annaksid, siis peawad õpetajad
juba waremalt küsimusi wälja tõukama
ja nende kohta ajalehes oma arwamisi
awaldama. Kui see minewal korral
meile weel uus ja wõõras oli, seega
eeltöösid raskendas, siis ei ole see tä
nawuste kawatsuste kohta enam mak
sew. Küsimused on elulised. Tingimu
sed, kuidas neid ühel ehk teisel pool
teostatakse wõiwad olla ja on wäga
mitmesugused. Meie ei saa kogu tööd
algusest lõpuni ainult konwerentsi pääle
weeretada. Wõimalusi on olemas, et
oma arwamisi juba enne konwerentsi
kokkutulekut awaldada. Ja mida laiem
mõttewahetus waremalt, seda wilja
kam wõib konwerentsi töö olla. Õpe
tajatel jääb igatahes kõik teha, et
wiimane kui küsimus reaalset otsus
tust wõiks saada. *
Meie loodame, et tänawuse kon
werentsi, ekskursioonide ja täienda
wate kursuste kaudu tulewal õpeaas
tal suurema sammu edasi wöime as
tuda. - —er.

Õpetaja ja klubitöõline!
Oled sa oma ülesanded ajalehe wäerinnal täitnud? Kui meel
mitte, siis on sinu kohus otsekohe tööle asuda.
Õpetaja ja klubitöõline, kes ajalehele maale teed ei oska tasan
dada, on nörk sõdur hariduswäerinnal.

Et see küsimus tõesti tarwiline on ja
rutulist elluviimist nõuab, siis peab terwe
kooliõpetajaskond seks niipalju kaasa aitama,
kuipalju meil seks kogemust ja teadmisi on,

et tingimata tulewaseks õpeaasta alguseks

üks osagi nendest laiali asuwatesse Eesti
koolidesse kobale saaks.

Kuid siin seisabki see surnud punkt, mil
lest üleminekut oodatakse kohapääl olewatelt

kooliõpetajatelt. .Edast" veergudel G. T.
kavandi kohta pole ma rohkem leidnud, kui
üheainsa koolitöõlise sõna wõtma.

- Mina siin tahan oma arv mist awaldada,
mis oleks peatselt kokkukõlas koolitöölise
J. M. (Odojcwos) arvamisega. Esimeseks
oleks siin tingimata tarwilik .Noor
Põllupitaja". See raamat oleks just tar
wilik seepärast, et eestlased Wcncmaal enam

jagu kõck põllupidajad on ja laps sellega
enam seotud ja see tööstusharu, mis lap
sele kõige lähemal on, on talle kõige pare
mini arusaadav. Raamat peab aga kokku
seatud olema nii, et õppust tegutsevalt ja
katsete varal saaks toimetatud, kokkukõlas
kõige kliimade ja maakohtadega.

Teiseks võtaksin ma .Oleme tugevad ja
terved". See raamat on kommisjoni peolt
juba ette nähtud kui lugemik I—41—4 õpe
aastani. Sest tingimata on meil hügienat

Ümbruskonna tundmaõppimisel on õpe
taja kohta määratu suur tähtsus.
Wöib öelda, et ümbruskonna tundmi
seta, tema looduslikkude ja majanduslikkude

iseäralduste uurimiseta Niigi teadusliku
Nõukogu (ITC) programmi wõimatu on
koolis teostada. Kuid selle tähtsus ulatab
weel kaugemale ja ühe ainsa asunduse ehk

külaümbruskonna põhjalikul tundmaöppi
misel wöib koguni üleliiduline tähtsus
olla, näit. walmistusjõudude tõstmise,
loodusrikkuste kasutamise ja planeerimise
mõttes. See kahesugune tähtsus sunnib
meid ümbruskonna tundmaõppimise pääle

selle järele peegeldab ka kohalik ühiskond

likkus. Sellest järgneb teine punkt.
Kolmandaks peame teadma kultuuraja
loo. Mis puutub esimesesse, s. o. ühis
kondlik-majanduslikku vaatlemisesse, siis
peab silmas pidama, et siin põhieesmär
giks pääasjalikult rahvamajanduse arene
mine ja selle siht peab olema. Nimelt
missugused on arenemise tõukejõud ja mis
suguse hoosihi ta enesele omandanud.
Selles omandawad esimese tähtsuse töös

tus- ja kaubandusalade ja harude uuri
mised, niisama ühenduswõimalused teiste
kohtadega (wee-, raud- ehk maanteed).

olenewad. Alles siis, kui need iseäraldu
sed teaduslikult selgitatud, wöime me üht
kui teist ühiskondlikku nähtust wõrdlewalt
ära seletada. Missugused looduslikud
tingimused majandusliku tegewuse aluseks.

tarwitusele wõtmisega eluliseks on saanud,

niipalju peame ka tegelikult parem täna
kui homme ta kallale asuma. ite—

elu seda nõuab ja kuidas ta arenemise aja
järk on.
Kõik koolitöölised, iseäranis maal, vcak
sid rohkem sõna wõtma ja seda walgustama,

sest et suurem osa raamatutarwitajaid on
ikka maal olemas. Siis peaksid kõik kooli
töölised weel järeljäänud andmed kokku kor

mitte hiljemaks, sest et kohaliste haridus
osakondade ettekirjutuste järele peawad koo

lid kuni 1. juunini tingimata käima

mat peaks täitsa kokkukõlas olema esimesega,

mõnes kohas ei ole isegi kewadist waheaega.

sest kui meie juba põlluga tegemist teeme,

Kui see aga maikuus saab olema, siis wõib
olla, et paljudel kooliõpetajatel ei ole wõi
malik sõita, wõi ei anta seks kohalistest

siis tuleb meil tingimata taimede ja looma
dcga ka tegemist teha.

Neljandaks oleks .Wabrikud ja tehased",

ettenähtud juba J. M. arvamistega. Wiien-

haridusosakondadest luba.

Kaukaasias. A. Tuul.

Rahwahariduse kommissariaadi Eesti kesk
büroo informatfiooniline kiri.
Kolmandal wäerinnal see on hari
duse väerinnal läheb tegewus, minewa
sügisest saadik ikka enam ja enam elawa
maks. Hakata!se jõudusid koondama selle
wäerinna õigeks ajamiseks ja töö näib ka
suure eduga edasi nihkuma. Üleliiduline
1. astme rahwakooliõpetajate konwerents
näitas, et meil on olemas õige suur ja
ustaw tööwägi hariduse wäerinnal.
Materiaalsest küljest oli selle tööwäe

kümne kuu jooksul ainult üks kolmandik
täidetult tagasi saadetud. Waatamata
kõigi jõupingutuste pääle ei ofe weel korda

läinud taielikku pilti saada hariduse tööst
kõigi eestlaste hulgas.

Kindla sideme loomise küsimus tuleb
esimeses järjekorras ära lahendada. Kõik
kohalikud asutused peawab keskbüroole oma

olemasolekust teadustama ja oma wajadus

test, kas kubermangu ehk kreisi hariduse
osakondade kaudu ehk otsekoheselt keskbü

mis kolmandama wäerinna pääle wälja
lastakse. Kõigi riiklise apparadi, niisama

roole. Ja keskbüroo peab kõik abinõud
tarwitusele wõtma, eestkätt walusamate
küsimuste lahendamiseks rahwa hariduse

ka ühiskonna tähelpanemine kalduwad ikka

suhtes, eestlaste keskel.

enam hariduse töö tõstmise poole. Täie
julgusega wõib ütelda, et teatawate jõu
pingutuste juures haridustöö mitte ainult
päästetud ci saa, waid ligemas tulewikus
juba määratu suurte sammudega edasi
minna wõib.
Niisugune on üldwäljawaade haridustöö
edenemises. Kuid selles üldpildis eralda
wad endid mõned üksikud osad, kus wälja
waade mitte paljutõutaw ei ole. Kultuur
hariduslik töö rahwuswähemuste keskel,
muu seas ka eestlaste keskel ei ole mitte
weel nõnda korraldatud, kuidas seda nõua
wad üldine seisukord ja elulised nõudmised.

seisabki püüdmistes, lahendada neid kõige
walusamaid küsimusi.
Selleks, et lahendada seda ehk teist küsi'

eestkätt kohtadel makswatest iseäraldustest

Need oleksid siis minu näpunäiteid. Wõib
olla, paistawad nad teistele iseäralised, kuid
mina seadsin nad nii kokku, kuidas kohalik

jagu maakoolidega tegemist on. See raa

maõppimisel põhjeneb.

Iga ümbruskond pakub määratumat ma
terjaali, mida tarwis ainult osata koguda
ja uurimiseks äratarwitada. Ja niipalju,
kuipalju see küsimus meil uue programmi

korras edasi.

loomade elu" just seepärast, et meil enam

kuste otstarbekohane kasutamine just sellest

seks ümbruskonna tundmaõppimises, peame
ühtlasi aluse komplekssüstcemi elluwiimisele.

10) „Noor pioneer", 11) .Uus ja wana
küla", 12) .Nocr maateadus" ja siis järje

saaks edasi lükatud juunikuu keskpaika

Kolmandaks wõtaksin ma .Taimede ja

ühiskondlik-majanduslik, ilma milleta
tundmaõppimisel igasugune reaalne alus
puuduks. Nagu ülemal tähendasime, on
Walmistusjõudude tõstmine ja loodusrik

Wöltes neid kolme pääpunkti põhialu

kui wõimalusi on, 9) .Me?e konstitutsioon",

jaoks.

Kooliõpetajate ettewalmistamine rahwus

tingitud, kuidas neid kohtadel on asatud
ja suudetud arwesse wõtta. Kuid wähe
sellest. Meie teauie, kt iga ühiskondlik
eluawaldus tema tuhandetes erandites

6) .Mängude ja laulude kogu", 7) .Kui
das inimesed waremalt elasid", 8) „Opi
lase sõnastik", mis kohe ka tarwilik oleks,

ja sanitaariat rohkem tarwis. Raamat peab
jälle kokku seatud olema wastawalt katsete

Teine osa looduslikud tingimused
määrawad aluse, millele kogu rahwama
jandus põhjendatud, kuid annawad üht
lasi wõimaluse täielikult tundma õppida
ümbruskonna maapinna omadusi, kliimat,
taimede ja loomade ilma jne.
Kolmandamaks kultuur-ajalooline osa,
mis ümbruskonna minewiku ajaloo tund

suuremat tähelpanu andma, kui seda seni
oleme teinud. Tegelikult tuleks selleks kolm
Wäljamineku punkri üles seada, s. o. katsuda
ühe hoobiga mitu kärbest tabada. Esimene

ära tüütada.
Järgmised raamatud oleksid siis järjekorras:

jama ja neid konwerentsile kaasa tooma.
Haridnskomiss. Eesti osakond peaks aga
rohkem kaasa aitama, et laialisem ja mas
filiscm kooliõpetaskond kokku saaks tulla.
Soovitav oleks weel, et see konwerents

seisukord siiamaani küll kaunis wilets, kuid
wiimasel ajal suurenewad ka raha summad,

WMm tunbmaöppiinine ja kaal.

daks oleks .Meie maakera olcwikvst ja mi
newikust" ühes sellega ka Atlas, mis pää
asjalikult lapse silmaringi laiendab. Mis
sugu.:e kasu on meil sest, kui laps weel
looduse ajajärkusid ei tunne ja kobe talle
arusaamata juhtnööride järele sotsialismi
poole hakkab püüdma. Teda wõib see pea

wähemuste koolidele, nende koolide warus
tamine õperaamatutega ja õpeabinõudega
emakeeles, kooli hoonete küsimus, rahwus

wähemuste koolide järelwaatus hariduse
osakondade inspektuura poolt jne. Kõik
need küsimused nõuawad rutulist otsusta
mist. Eesti keskbüroo töö päaasjalikult

must, peawad käepärast olema kõik selle
kohased andmed. Kuid nõrga sideme järel
dusel kohtadega ei ole tarwilik materjaal
meil mitte käepärast. Küllalt, kui meelde

Selle aasta jaanuari- ja weebruarikuude
sees oli keskbüroo metodistil sm. Wardjasel

wäljasõit Pihkwa ja osalt Leningradi ku
bermangudeese kultuurharidusliku töö seisu

korraga tuiwustamiseks kohalistes Eesti
asundustes.

Tuli ilmsiks, et haridustöö ülemal tä
hendatud raioonis kaunis wiletsas seisu
korras on. Kooli töö tutwunemise juures
paistis kõige püält silma materiaalse aluse
puudus. Nõrk warustus õpe- ja kirjutus
abinõudega, kooli mööbli puudus, kooli
majade wilets seisukord jne. see kõik mõjub

halvavalt kooli töö paale. Riigi teadus
lise nõukogu uute programmide elusse
wiimisest ei maksa rääkidagi. Tarvitusel
on weel üksikasjade õpewiis. Kompleksi
läbitöötamise püüdeid wöib m tte korda
läinuks lugeda. Ajakohane ümbritsew elu
näib ennast wäga wähe peegeldama kooli
töös. Tundub kooli eemalolekut kohalisest
ja ajakohasest elust üleüldse. Pääle selle
teeb ka poliitilise, kunstilise ja füüsilise
kaswatuse puudumine koolitöö kuiwaks ja
wähe sisurikkaks. Niisugused on umbes
Pihkwa ja Leningradi kubermangudes läbi
sõidul saadud wäljawaated. Ka mõnede
muude, teistest kubermangudest saadud tea

tete põhjal, leiawad need wäljawaated,

tuletada meie püüdmisi, ankeetlehtede kaudu

haridustöö kohta eestlaste keskel, kinnitust.

arwele wõtta kõiki Eesti asutusi, mitte
ainult sotsiaalse kaswatuse, waid ka poliit

Peab tunnistama, et üldjoontes Eesti
koolide seisukord teistes kubermangudes

hariduslisi, kuid kõigist neist ankeetidest on

samasugune on.
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Mis on Eesti keskbüroo selles suhtes
seisukorra parandamiseks teinud?

1) Keskbüroo võttis terwe rea abinõu
sid tarvitusele koolide varustamises õpe
raamatute ja pedagoogilise kirjandusega.
Käesolewa õpeaasta algul läks korda ema
keelsete õperaamatute ostmiseks saada 4200

rubla. Selle raha eest ostetud raamatud
said juba sügisel koolidele laiali saadetud
10— 15 raamatut koolile. Pedagoo
gilist kirjandust, suuremalt osalt Venekeel
set, on ostetud kooliõpetajate raamatuks
gudele ja. ka laiali saadetud. Lähemas tu
levikus loodame veel 1500 rbl. eest koo
liraamatuid osta. Ekskursioonist osawötjad
ja konwercntsi saadikud-kooliõpetajad said
kõik Väikese pedagoogilise raamatukoguga

varustatud.
2) Kooliõpetajate puudusel sai käesole
«a õpeaasta algul üks jagu üliõpilasi
Eesti Pedagoogilisest Instituudist ära wõe
tud ja maale I-astme töökoolidesse prak
tika pääle saadetud. Selle sammuga likwi
deerisime osa õpetajate kriisist. Pihkwa,
Leningradi, Novgorodi ja weel muudes
kubermangudes tulid ilmsiks saktid, kus
Eesti koolitöölised paigutatakse Wene koo
lidesse, mõnikord isegi kohalikkude Eesti
haridustööliste teades. Niisugune nähtus
on lubamata sel silmapilgul, mil kooliõpe
tajate puudusel paljud Eesti koolid kinni
tulewad panna. Kohalikud Eesti töölised
peawad sarnaste ebamääraste juhtumiste
pääle hariduse osakondade tähelepanu juh
tima

3) Koolimajade ehitamise ja paranda
mise küsimus näitab weel raskem lähen
dada olewat, esiteks, et Eesti asunikud
maal Väga laialipillatud olewad teeb
kooli piirkonna liig suureks ja Vastavate
Ühiselu ruumide puudus, paljudes kooli
bes takistavad teatavat osa lapsi koolis

jõuab, pääle kauaaegset jaamades vedele
mist. Ülemal ettetoodud nähtused käivad

võtmise tingimised ja ncrmio kõrgematesse

kahjuks peaaegu kõikide poliit-hariduslikkude
asutuste kohta. Pääle selle peab tähendama,

töölistel tuleb juba aegsasti selleks kihutus

et poliit-haridnslik töö külas ei arene tihti
pääle vilunud ja aktiivsete töötegijate puu

varakult selleks üles anda saaksid.

duie pärast.

Üldise täieliku poliit-hariduslikkude asu
tuste nimekirja kokkuseadmisel põrkab Kesk-

Büroo weel suuremate raskustega kokku,
kui sotsiaalse kasvatuse asutustega. Wäga

tarvilik on, et kohalikud keskasutused ehk
klubid ja lugemistoad ise oma tegevusest
aru annaksid. Ilma kindlate andmeteta on
raske keskkohas midagi otsustavat läbi viia.

Kõiki Eesti klubisid ja lugemistubasid
üleliidulisel territooriumil arvatakse umbes
125 ümber.
Esimesis poolesaastas said peaaegu kõik

need klubid ja lugemistoad varustatud aja
lehe ja ajakirjade „Säde" ja
„Orasega", kui ka poliit-haridusliku ja
põllumajandusliku kirjandusega keskmi
selt 10 rbl. ümber igaühele.
Rohkem plaanikindla ja edukama töö
läbiviimiseks asunduöte klubides loodame
eeltuleval suvel Leningradis avada ühekuu
lised kursused klubi töötegijatele. Kirjaoska
matuse tiiremaks likvideerimiseks algawad
tulevaks õpeaastaks umbes 200 punkti tööd.

Kõigi punktide varustamiseks on trükist
välja lastud ja laiali saadetud „ Aabits ja
esimene lugemik täiskasvanutele" 4000

majade katastroofilise seisukorra pääle pöö

raund ja Võib olla läheb ehk ka wlewiknS
korda mingisugust materjaalset abi anda.
Senikaua tuleb aga kooliõpetajail endil
kihutustööd asunikkude hulgas teha, et nad

ise kooli ülesehitamisest ja Varustamisest
rohkem osa Võtaksid ja jõudu mööda abi
annaksid.

4) Kooliõpetajate ettewalmistuse nõrka
külge ära nähes, mis suuresti takistab
uute programmide täide miimist, saamad
meist ärarippuvad abinõud EeSti kooliõpe
tajate kvalifikatsiooni tõstmiseks tarwitu
jele Võetud. Käesolewal aastal organisee
ritakse Leningradis: 1) 2 tuulised kooli
õpetajate täiendawad kursused 40 ini
mese tarwis ja 2) ühekuulised kirjaoska
matuse likwideerimise kursused 40 ini
mesele Miinustele kursustele tuleb saata
kohtadelt, kooliõpetajaid ja noorsoo ühingu

liikmeid. Mõlemad kursused algawad um
bes 20. mail s. a. Umbes selsamal ajal
kutsutakse kokku ülevenemaaline Eesti ha

ridustööliste konwerents 40 inimesega ja
korraldatakse 2-nädalaline Eesti kooliõpe
lajate ekskursioon 15 inimesega Leningradi.

Siberi Eesti haridustööliste ettewalmis
tuseks organiseeritakse suwe lõpupoole
2-nädalalised konwerents-kursused NowoRikolajewis. Kõigi ülemalnimetatud kawat
süste läbimiimise eeltööd on praegu täies
hoos. Täiendawad teated programmide,
alguse ja kubermangude järele kohtade
jaotuse üle ilmuvad lähemal ajal eraldi.
5) Iseäralist tähelpanu pöörab tesk-bü
roo Eesti I- ja 11-astme Lenini nimelise
töökooli Pääle Leningradis. See kool on
otsustatud wälj? eraldada eeskujulik-näit
likuks kooliks. Selle küsimuse läbi wiimi

tas, et poliit.hariduslikud asutused ka täitsa

oma kõrgusel ei seisa. Iseäranis Võib seda
tuse likvideerimiseks on kohati saadud, kuid

vedeleb tarvitamata. Likwideerimise punk
tid ei ole oma tööd laiema massi hulka
viinud, neid on vähe ja nendes käimine
väga nõrk. Kaunis hästi töötavad Oudowa
\z Pihkva klubid, kuS kõik ringid täie jõuga
edusamme teevad. Aga punased nurgad
ja lugemistoad asundustes töötavad wõrd
lemist nõrgalt. Tundub kibe tarvidus uuema

kirjanduse järele, mis väga visalt külasse

Pääle nende kohtade on weel Eesti KeskBüroo tarvitada Wene töõlisfakulteetides

Moskvas ja Leningradis 6 kohta.

Soltino kool.
Kooli töö algas 12. novembril. Kooli
juures töötab näitering. Toime pandud
on kaks pidu. Näidendid 14. detsembril
„Laen ja warguS", pidulist 85 inimest.
Nowembris oli „ Edasi" lugejaid 2, det
sembris 4.
Kooli juures puudub igasugune poliit
kirjandus. Kooliealist lapsi umbes 35—4tz
nendest käib koolis 25 last.
Kooli nõukogu Valiti ümber 16. no
wembril: esimees Jakob Antson, liikmed
Albert Autsman ja Marie Luisk, kes töö
tawad rahuloldawalt. On muretsetud raa
matu kapp, koolipingid, klassi tahwel j»
muud weiksed asjad.

Koolilastel on omavalitsus ja algast
mel on laste näitering.
Lepalind.

Eesõigused nende kohtade pääle on komm.

partei liikmetel, noorte ühingu liikmetel,
vabrikutöölistel ja talupoegadel saha tagant.

Eesti pedagoogilisesse Instituuti võetakse
tuleval õpeaasta! 60 inimest.
Kolmeaastased pedagoogilised kursused lit

wideeritakse ja liidetakse Pedagoogilise Ins
tituudiga ühte.
Pääle selle võetakse üleliidulistesse Wene
ülikoolidesse eestlasi, kuna Kesk-Büroo sinna
15 kohta loodab saada.

Kõik, kes tahavad neisse ülikoolidesse
sisse astuda, saatku oma teadaanded hariduse

Käesoleval suvel kavatseme ühe osa pe

kogu nootidega Eesti keeles kommunistlikule
noorsoole ja noortele pioneeridele.
Kutsehariduse tööalal on läbirääkimestel

riduse kommissariaadi keskasutustesse, laste

kindlaks tehtud tulevase õpeaasta vastu-

lised summad. Eesti Kesk-Büroo.

majadesse ja klubidesse linnas ja maal.
Selleks otstarbeks antakse keskkoha poolt eri

Abiraha õpetajatele.
15. aprillil kinnitas kubermangu ühis
kondliku kinnituse kassa instruktsiooni abi
raha saamiseks 1. asime linna- ja maa
koolide õpetajatele, kes 25 aastat teeninud,
siin hulgas 5 aastat nõukogude teenistuses.

Need õpetajad saamad 240 rbl. abiraha
aastas. See määrus ei käi endiste usu
õpetajate kohta.

KinnituskaSsad algawad õpetaja
telt teadaandeid 21. aprillist wastN'
wötma
Nende teadaannete järele, mis kum
1. juunini sisseantud, alatakse abiraha
andmist 1. jaanuarist 1925 a., kuna hil
jem sisseantutele abiraha teadaande sisse
andmise silmapilgust loetakse. Kub. kinni
tuskassa juure luuakse õpetajate teadaau
nete läbiwaatamisekS eriline kommisjon,
kuhu lähewad haridustööl, ühisuse esitajad.

Pääle kommisjoni kinnitab abisaajate õpe
Oudowa kreisi Eesti koolide ja wäliskooli töö
ülewaadel. oktoobr. kuni 81. detsembr. 19 24 a.
Wolhowfthino kool.
Kooli juures punast nurka ei ole. Wä
liskooli töö seisab. „ Edasi" lugejaid 4
inim. Kooperatiiwi liikmeid 8.
Kooliealist lapsi 35, nendest käib koolis
28 last. Puuduwad koolist 7 last. Kooli
ruumiks on üüri korter. Kooli nõukogusse
kuuluwad Aleksander Lutas, Albert Kont
ja õpetaja Punisson. Koolil puuduwad
näitlikud õpeabinõud.

Krükschino tool.
Kooli juures puudub punane nurk mille
tagajärjel puuduwad ka kõik ühiskondlised
organisatsioonid.

7. detsembril pandi toime pidu näidend
„Kolmandama korra pääl". Noorte leige
osawõttu pärast läheb wäliskooli töö wi
letsalt. # Edasi" tellijaid 13 peret.
Kooli raioonis on 30 kooliealist last,
nendest käib koolis kõigist 21, mikspärost
puuduwad 9 last ei ole teada. Koolinõu
kogusse Valiti 28. oktoobril 1924 a. Mar
tin Waino, Kaarel Kutsar, Emilie Kõtra
ja Taawet Klaos, kes mingisugust tegevust

pole avaldanud.
Puuduwad õperaamatud, näituseks. Ope-

Viis koolis komplektne ja asjalik. Lapsed
omawad teadmisi rahuloldawalt.
Laste hulgas puudub igasugune ühis«
koudlit töö, mis kooliõpetajal tuleks tiire
mas korras parandada ja energilisemalt
tööle hakata.

Strakowo kool.
Kooli juures puudub punane nurk. Ju
husliselt töötawud laulu ja näiteringid
kokku 16 kodaniku osawõttel. Kultuur-ha
riduse töö pääle vaadetakse üldse külmalt.

mise pääle panna.

(Pihkva ja Leningradi kubermangudes) näi

umbes järgmiselt ära jaotatud: Leningradi
—UO, Siberi 10, Põhja-Düüna 3,
Pibkwa 3, Wiitebski 2, Brjänski
2, Tveri 2, Jaroslawi 2, Wjätka
—2, Uljänvwi —2, Samaara —2,
Saksa vabariik 2, Krimmi 2, Ab
haasia 2, Põhjan Kaukaasia maakond
2, W. L. K. N. Ü. 3 ja R. H. K. Eesti
Kesk'Büroo 3 kohta.

dagoogilise haridusega Eesti üliõpilasi 3—4
kuulisele praktikale komandeerida, nagu ha

tide tööst. Tarvilik kirjandus kirjaoskama

Poliit-hariduslik töö.
Ül ma! tähendatud raiconidesse Väljasõit

Eesti töölisfakukteeti võetakse wastu
60 inimest: kubermangude järele on kohad

Lähemal ajal antakse trükki klubide va
rustamiseks „Poliitharidusliku töölise käsi
raamat külas" ja revolutsiooniliste laulude

märgata kirjaoskamatuse likvideerimise punt

saadik.

tööd teba, et wastawad kandidaadid endid

kommissariaadi Eesti Kesk-Büroosse.

„Edasit" käis 8 eks. Kooli raioonis on
15 kooperatiiwi liiget.
Koolis käib 50 last. Kooli nõukogu va
liti ümber 9. novembril 1924 a. kuhu
Valiti Oskar Adusson, Kaarel Adusson ja
Jakop Teuso.
Majanduslik puudus hakkab kooli juu
rest kaduma, kuid siiski tuleks kooli nõuko
gul rohkem rõhku õperaamatute muretse

seks lähevad eeltööd juba mineva sügisest

Wene ja Eesti õpeasutustesse. Kohalikudel

eksemplaari.

käimast. Teiseks käiwad kõikide koolimajade

ehitamise ja parandamise kulud kohaliku
eelarwe alla ja keskkoht Võib selles asjaS
Väga wähe kaasa aidata. Mitmed korrad
oleme keskasutuste tähelpanu Eesti kooli

Laupäeval. 18. aprillil 1925 a. Nr. 8v

Õpewiis koolis on asjalik.
On katseid tehtud asutada pioneeride
rühma, kuid Vanemad on selle Vastu ning
kuni senini ei ole pioneerist olemas.
Lawwo kool.
Kooli juures punast nurka, kui niisu
gust ei ole. On W. L. K. N. Ühing, !us
ka kõik ühiskondlik töö koondatud on Töö
tawad kaks ringi. Töö näiteringis läheb

tajate nimekirja kub. täidesaatew komitee

Abisaaja õpetaja surmatorral antakse
tema perekonnale: tööwõimetule abikaasale
pool abiraha, ülejäänud perekonna töö-

kaunis hästi, kuid on ruumi puudus, kus
ettekandega esineda Võiks. Näiteringi ju
hib kolmeliikmeline büroo sm. Eduard
Koorberg, Konstantin Anijärg ja Eliisa
beth Kihno. Pääle seda on Valitud 3 liit
mcline rewisjoni kommisjon: sm. Eduard
Koor, Oskar Koor ja Rudolph Märton.
Ringi tegewusest wõtawad osa 25 inimest
Komnoorsoolaste ringis on 6 seltsimeest.
Juhatajaks sl. El. Kihno. Tööd tehakse

Võimetutele liigetele Veerand abiraha
igale, kusjuures abirahade üldine summa
täiest abirahast (240 rbl.) ületõusta ei

kreisi komitee juhatuste järele jutuajamiste,
küsimuste ja kostmiste näol.

Lisaseletus ««rahasaamiseks
haridustöölistele.

Kavatsusel on asutada: Wenekeele kirja
oskamatuse likwideerimise, laulu ja põllu
majanduslikud ringid. Selle aja jooksul
on toime pandud maksuta ja maksulisi pi
duši 19. oktoobril näidend: „ Timukate
küüsis" ja „Alkoholi õnnistus", ning 9.
novembril näidend „Jsa ja poeg".
Kõik sissetulek läks kirjanduse, ajalehtede

tellimiste ja punase nurga sisseseadeks.
Kõige suuremat edu ja tööd Väljendavad
komnoorsoolased. Parteitud noored wõta
wad ka aküilvselt näiteringist osa.
Kiriku mehed, keda Väikene osake, püüa

wad töös takistusi teha, komnoorsoolasi ja
nende juhlisi mudaga üle pilduda, mille
pääle aga keegi asunikkudest suuremat tä
helpanu ei pööra, seepärast, et kõigil »n
noorte püüded teada.

Kõige suuremaid takistusi teeb ~samog
onn", mida paljud tarwitawad ja selle
tagajärjel ka kõik paremad püüded ja plaa
uid täidewiimata jääwad.
Noored on endile ülesandeks teinud sa
mogonni wastu Võidelda ja wabrikautisi
seinalehe läbi häbiposti naelutada. Püha
päevadel toimetatakse kollektiivseid lehe
lugemist. Kooli juures on Väikene raama,
tukogu. Lugejaid umbes 25—30 inimest.
„Ed«si" tellijaid oli oktoobris 2, nowemb
ris 3, detsembris 6.
„Mopri" liikmeid 4, kooperatiiwi liik
meid 10.
Kooli raioonis Eesti keeles kirjaoska
matuid pääle mõne Vanema kodaniku ei
ole. Wenekeelset kirjaoskust likwiteeritakse
komnoorsoolaste ringi kaudu.

Kooliealist lapsi on 35. Neudest käib
koolis 29 last. Kooli nõukogusse kuulu
wad kodanikud: August Koosa, Eduard
Koorberg ja Jaan Koorberg.
„33" rühmas komplektne, üldiselt õpe
wiis on laste isetegewuses. Kooli juures
on organiseeritud sm. Kingissepa nimeline
pioneeride rühm, kuid iseäraliku tööd ju
halaja puuduse! nende hulgas tehtud ei ole.

tohi.

Kui õpetaja juba abiraha saab, näit.
nagu inwaliid, wõib ta soowi järele seda
ehk teist saada, kuid mitte kahte korraga.

Täielikumaid teateid annawad kohalikud
Valla ühiskondliku kinnituse kassad.

(Wäljawõte hariduse rahwakommissariaadi

määrusest 30. märtsil 1925 a.).
Abiraha saamise õigus on kõikidel linu»
ja küla Väljateeninud 1-astme kooliõpeta
jatel jne.
Töötõenduseks peawad wastawad doku
mendid olema.

Töö staaihi tõenduseks on küllalt endi
sed teenistuse tehed (nocay*Hbifi

haridusrahwakom. ja tema kubermangude
ehk kreisi osakondade tunnistused. Wiimas
tes tunnistustes peab täielikult äranäita
tud olema: 1) teenistuse koht, 2) amet ig«
teenismse kohas ja 3) teenistuse alguS j«
lõpp igas asutuses.
Abiraha määramine ülal tähendatu pisi
kutele ja nende perekondadele sünnib ku
bermangu kiunituskassade kaudu.

Teadaauded abirahade saamiseks vöe
takse wastutzkohalikkxdeS kinnitus kassa
des. kus isik elab, niisama ka haridus
tööliste ametühisuse alamorgaanide.kaudu.

Teadaannete pääle, mis enne 15.
wastawatesse kinnituskassadesse sisse on
antud, loetakse abiraha 1. jaanuarist 1925
a., kuna pääle 15. maid siSseantud teada
annetele sisseandmise päewast.

Kubermangu tinnituSkassa peab pääle
teadaandmise sisseandmist oma otsuse kahe
nädala jooksul tegema.

Isikul, keS kubermangu ehk oblasti kiu
nituskassa otsusega rahul ei ole, wõiwad
kub. ehk oblasti täidesaatva komitee pre
siidiumile edasi kaebada.

Mis on teinud meie Spetaja
ajakirjanduse hoogtöö hiiiits?
Kargalosest, Trotski kr.
weergudel nr. 78 küsitakse, miS

on meie õpetaja sl. Olli ajakirjanduse
hoogtöö hääks teinud. Selle kohta wõiwad
asunikud niipalju öelda, et mttte midagi.
Asunduses käib kõigest 4 „(Sd«sit". Wiga
seisab selles, et kohalikud asunikud ajalehe

tähtsust ja Väärtust ei tunne, kuna õpetaja

Laupäeval, 18. aprillil 1925 a. Nr. 89.
Olli selle selgitamiseks omalt poolt mitte
midagi ei tee. Ajakirjanduse hoogtöö ase
«el tantsib meie õpetaja tihtijamogonnist
nokastanud meestega. See ei ole haridus
töö, ega õpetaja eeskuju Kargolose asu
uilkudele.

Meie soowime wastawat õpetajat.
Tantsuwaenlane.
Õpetaja Ollil jääb sõna öelda. Toim.
Koolidele ja poliithariduslikku
dele asutustele Leningradi tub.
Leningradi kubermangu haridusosakonna

rahwuswähemuste nõukogu EeSti büroo
tuletab meele kõikidele kubermangus ole
watele Eesti koolidele ja poliit-hariduslik
kudele asutustele (klubid, punased nurgad,

lugemistoad jne.), et nad kiires korras
«HaridustööliseS" nr. 1 (Edasi" nr. 3,
puhkepäeval 4. jaanuaril 1925 aastal)
nwaldatud teatelehtede järele aruanded
büroole ärasaadaksid. Statistiliste teadete
jaoks on sarnased andmed tarwilikud.
Leningrad, 15/1V25 a.
Eesti büroo juhataja G. Teiter.
Kas on külakoolidel Wene-Gesti
sõnastik tarwilik? •)
(Kiri Oudowast).
Wiimasel ajal on valju «Edasi" weer
gudel mõtteid vahetatud, kuidas ja missu
gused õperaamatud koolidele kohased wälja

töötada oleks, kuid keegi pole puudutanud
ülemaltähendatud küsimust, mis just kõige

teravamalt külakoolidel tarwilik oleks, seePärast, et suurem osa õpilastest, mõned
üksikud mahaarwatud, Wene keelt sugugi
ei mõista ja tõlge, mis tunniajal õpetaja
leev ei jäe igakord lastele kindlasti
meelde. See oleks esiteks. Nüüd aga
tahaksin mõne sõnaga näidata nende puu
duste pääle, mis koolide juures walitsewad
ja nimelt wiimase kahe aasta jooksul
on W. K. P. Oudowa Eesti sektsiooni
kaudu koolidele Väljaantud 1600 eks. kooli
kirjandust 36 nimetusega, nii et keskmiselt
kaks raamatud lapse pääle tuleb.

Kui aga meie asja lähemalt waatame
siis leiame, et üks osa neist raamatutest
kasutamatalt koolide juures seisawad, isegi

mõni õpetaja pole tarvilikuks lugenud
neisse raamatuisse sissewaadata, mida
tõendab raamatute lahtilõikamata olek. Nii
siis oleks minu arwamine, et tuleks esiteks
Wäljaanda iga wenekeelse aabitsaga ja
lugemikuga, mis külakoolidele saadetakse,
sõnastik, mis wõib olla, pedagoogiliselt ehk

ei oleks tarwis, kuid praktikas ei saa ilma
selleta läbi. Teiseks tuleks siin panna
mitmekesiste eestikeelsete õperaamatuile,

mis külakoolidele wastawad ei ole ja wõib
olla, ainult tarwilikud käsiraamatutena
Õpetajatele. E. Wink.
Jõud kokku.
Rahwapidude aeg läheneb. ÜheS sellega

läheneb ka põllutöö aeg. Seega on wii
mane aeg kõike jõudu kokkuwõtta, et rah
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plaanikindlale tööle ajakirjanduse wäerinnal.
kitiuMmlt «iipiiamifdl KK ASS
jad nii maal kui linnas. Aineliste! põhjustel saame raudtee sõidukulud tasuda aga
ainult neile, kellele wastawad kutsed kätte on saadetud.
Šštttfititth ot ufo Palju kooliõpetajaid ainult seepärast, et maikuul koguneb
gMUfiUJUi k! Ulv Leningradi ülewenemaaline kooliõpetajate konverents, kus
ajalehe küsimuse päevakorda võtmine paratamata on. Ainelised põhjused ei luba
aga kahekordseid kulusid kanda.

Pilte ja eluloo Kirjeldufi iISÄpÄf ?U«Z°Z°
ja kaastööline ise selle eest hoolitseks, et tema ühisest kaastööliste ja kirjasaatjate
albumist ei puuduks.

viitrttW ei ole weel oma materjaali wõistlusele ära
RlilK lljllltye jMllllt nuglil saatnud Aeg oleks sellega rutata. waStasel
korral wõib oletada, et ring ainult paberil on.
Ajaleht Arnile mk lvõistins nr. I
ning telliwad seepärast raudteeametnikkude

lõpule viia. Peame meeles, et pidustuste
neb. Kuidas kohtadel ettewalmistatud,
fellejärele kujuneb ka pidustuste iseloom
ja laad. Pidude sisu peawad maa klubid
ja punased nurgad ise andma, peawad
näitama, missugusele astmele asundustes
kultuuriline ja poliit-haridusline töö on
tõusnud. Weel enam nad peawad
rahwapidud tõeliselt pidudeks muutma,
mida nii noor kui wana, meeste- ja nai»terahwaS igatsusega ootaks. Maa klubid ja
punased nurgad! Kas suudame seda? Kas
oleme juba kõik teiuud, mis pidudele tar
wilik, wõi on veel midagi teha? Kui ei,
siis teeme mis teha on. —et
Õiendus.
<Bugri of., Trotski kr., Leningradi kub.).
«Edasi's" nr. 67 kirjutab «Takjas" järg
mist: «Meie kooliõpetaja Tuur ei wüta
kultuur-hariduslikust tööst osa. Nüüd kihu
tas ta hariduse ringid kooliruumidest
wälja."
Et sarnane märkus mitte wale arusooHtist ei tekitaks, pean selle kohta seletust
andma. Nagu näha, ei tunne «Takjas"
sugugi kooliõpetaja Tuuri tööd, ning ka
loomulik, et «Takjas" ka kõige vähem on
huvitud kultuur-hariduslikust tööst. Mis
puutub minu wälisk»oli tegevusesse, siis
*) tltealbtme waidlusainena

börfel, lapsed, vanemad, kes töökavad, kel

lel on 3 last kuni 16 aasta vanaduseni.
Sissesõitnud wanemate lapsi Leningradi
lastemajajadcsse vastu ei võeta.

Töölised linna töödel.
Küige rohkem töölisi linnatööde juure
läheb tarwiS juuli kuus üle 12.000 im
mese. Aprillis plaaniliste tööde juure on
ette nähtud 3 400 inimest, mais 9.600,
juunis —11.750, septembris 7.150 ja ok
toobris-—BOO inimest.

Raudteede ühendamine.
Pühja-Lääne raudteede valitsus töötas

walja küsimuse, kuidas ühendada Oudowa

ja Balti liini. Sellega tahetakse elava
maks muuta raiooni rikaste metsamajan
duste tegevust ning teed lühendada Lenin
gradiga.

Pawlowski waksali awamineKavatsetakse eelseiswal suwe vaheajal
PawlowSki waksal üle anda akadeemiliste

teaatritele. Hooaeg avatakse maikuu algul

Postihinna alandamine talupoe
gadele

Aruküla ajalehe sõprade ring,
Sideringkond sai posti-telegraafi kommis
kaudu ning seepärast tuleb tellimisi iga
Kingissepa kreisis, Leningradi
sariaadi
poolt korralduse, alandada kirjade
kuu uuendada. Ring saadab ka naabruses
saatmist talupoegadele. Kirjade wahetus.
kuberm.
olewa Goljatitsa asundusesse 4 eks. ~Edas
külade wahel walla sisemuses maksetakse
Meie asunduses on 35 perekonda eest it", kus umbes 10 eestlast asuwad.
kui linna kirjade wahetus. Sama taksi jä
Ringil on oma jeinaleht, mille esimene rele saadetakse kirje külade eneste wahel,
lasi, teised wenelajed ja soomlased. Aja
lehe sõprade ring organiseeriti siin 17. nummer juba ilmunud on.
mis asuwad ühe Postimaantee ääres ja
Kõige tähtsam töö ringi! on organisse kus tarwitada wüib liikuwat posti ühen
dets. Ringis on 10 liiget, neist kirjasaat
jäid «Edasisse" sm. Siitas, sl Omel ja rida asundusesse punane nurk, mille pidu dust. Sedamoodi alandatakse kirjade saat
sm. Rantal. Enne ringi osutamist oli lik awamine oli kolmandamal kewade mist talupoegadele 45 protsenti..
«Edasi" tellimiste korraldajaks sm. Siitas. pühal kod. Omeli majas. Ring kawatseb
Läinud aaSta oktoobrikuul ei käinud meie liituda punase nurgaga, hoogtööd asunik
asundusesse mitte ühtki eks. «Edasit", no kude keskel jatkata. Hüüdsõnaks on: «Kõik
wembris käis juba 11 eks., jaanuaris ja punase nurga liikmed ja asunikud olgu
Timukate Testist.
weebruaris 25 eks. Kauema aja kui kuu «Edasi" tellijad". Samuti tahab riug
aja pääle tellida ei saa, sest puudub kin anda lühikeseajalisi kurjusid punase nurga
Ei saa ilma Weaemaata läbi
del postiosakond. See on walla täide ja ringi liikmetele, et arendada teadmisi
saatwa komitee juures, kuhu aga post ai nii ajalehe lugemise kui ka kirjutamise
Eestimaa suuremat puupapi wobrikui
nult kolm korda nädalas tuleb. Lugejad jaoks.
«Waldhofi", mis sõja ajast pääle seisis,
Ringi organisaator K. Siitas.
soowiwad aga tihemini lehte kätte saada
tahetakse tema endiste omanikkude, Saksa
maa kapitalistide poolt käima panna.
Ajaleht wiib meid walguse »! weel mingisugust kihutustööd sel alal ei Raskust teeb aga tooresaine puu
ole teinud, sest et sektsioonil puudub kin muretsemine. Eesti metsad ei suuda roh
poole.
del töö plaan ja eeskiri, mis nimelt mu kem anda, kui 10.000 kubiksülda aastas,
Pilk ajakirjanduse edu pääle Eesti Ab
retseda tuleks, kui ei taheta, et ta ainult et aga tululiselt töötada, läheb wähemalt
dresäkis, Baschkiirias.
50.000 kubiksülda aastas tarwis. Ainsam
paberil oleks. M e t e o r.
lootus on seda Wenemaalt saada, wasta
Pääle suurt ilmasõda ja Eesti eralda
sel korral jääb wabrik edasi puhkusele.
mist Wene küljest, ei tellitud meie asun
duses ajalehti ja asunikud elasid kui umb
Pöletvkiwi ia turwas «mawahel
Ms-kirjchaAe büroo
kotis, lahutatud kõigist Väljaspoolsest elust,
wöistlemas
ja teades suurtest sündmustest ainult kuulu
Eestimaa
suuremad
~!ooduswarad"
juttude ja harwa mõne üksiku näppu juh koosolekul 13. aprillil arutati linna kir
turwas
ja
põlewkiwi
on omawahel
nzuud ajalehe järele. Kuid järjekindel jasaatjate osawõtmise küsimust 2.-4.
wõistlema
hakanud.
Läinud
aastal tegi
maini
ära
peetawast
üleoblastilisest
side puudus kuni 1. maini 1924 a., sest
ajast tellis meie kooliõpetaja A Pisson «Edasi" kirjasaatjate nõupidamisest. Kuna turbatöösturite ühing raudteewalitsusega
omale esimese Venekeelse nädalalehe paljudest wabrikutest ja tehastest kirja lepingu, mille järele wedurisi turwastega
saatjad wälja eraldatud on, awaldawad kütma pidi hakatama.
<KpecTLsHCRM r«8eT&» ja oli suwe jooksul
Nüüd on aga põlewkiwitööstus oma
üksinda lehe lugeja, kuid sügisest pääle need aga õige nõrka tegevust, mitte
talwe pikul on ka teised omale ajalehte ainult wabriku-tehaste elu kirjeldamises, saadusi odawamalt pakkunud ja teedemi
tellinud ja praegu on meie asunduses 25 waid nad wõtawad üldse nõrgalt osa ka nisteerium raudteewalitsusel ära keelanud
talu pääle 8 ajalehe tellijat olnud, kes on kirjasaatjate üldistest koosolekutest ja turwastega kütta. Turbatööstust ähwar
tellinud lv ajalehte ja 5 ajakirja wene loengutest. Et üleoblastilme nõupida dab nüüd wäljasuremine. Ainuke lootus
ja eestikeelseid, pääle selle käib weel hari mine aga palju praktilist anda wõib, olewat weel, et põlewkiwi töösturid ei
siis tuleb sellest kõikidel linnakirjasaat suuda oma kaupa kaua alla oma hinna
duse seltsil 1 ajakcht ja 1 ajakiri.
«Ajalehe sõprade ringi" meil ei ole, jatel osa wõtta. Nende nõupidamisest müüa, ja raudteed siis jälle turba kütte
kuid selle kohust peaks läitma hariduse oiawõtmisesse tõmbamiseks otsustati juure tagasi pöörawad.
See on päris wõistlus elu ja surma
seltsi kirjanduse sektsioon ehk ta küll seni terwe rida abinõusid tarwitusele wõtta.
pääle.

wapidustuste hääks kordaminekuks eeltöösid
kordamineku suureste kohtadest enestest ole
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tarwitan waba aja, mis kooli tööst üle
jääb jägmiselt ära. Aga kooli tööst jääb
wähe aega üle sest kompleksi süsteem, uued

metoodid ning õperaamatute puudus koo
lis nõuawad tõsist tööd, energiat ning
aega. Esiteks minu wäliskooli töökultuur
hariduslikul alal. Tuleb süstemaatiliselt
osa wütta järgmistest tultuur-hariduslik
kudest organisatsioonide ning kommisjoo

uide töödest, kui nende kommisjonide liige:

a) Walla kultnur-kommisjooni liige; b)
walla haridus-töõliste ühisuse kultuur
kom. liige; v) W. Buura lugemistoa kul
tuur nõukogu liige; ä) walla metoodika
kommisjoui liige; e) raiooni pedagoogika
nõukogu esimees. Teiseks, pääle kultuur
hariduslikku tööd wäliskooli alal, tuleb
minu! töötada järgmistes walla majandus
likkudes organisatsinonides, mis palju

ühtegi ringi kooli ruumidest wälja kihuta
nud ning hiljuti sai kooli ruumides kirjan
dusringi koosolek ära peetud.

Teadus ja tehnika.

Soowitan «Takjasele" tulewikus kirju

tada seda, mis waStab tõele, aga kirjutada

selle üle, millest tal aimu pole ning valet,
on inetu ja sarnastel isikutel ei ole mitte
koht kirjasaatjate hulgas.

Bugri kooliõpetaja R. Tuur.
Sirjawastuse».
RuSkcmaksualune, MaSnikowaft. Teie
kirja andsime asja selgitamiseks har. osak.

Eesti büroosse üle. Mi» puutub õpetaja
protsentide wötmisesse toimepandavate
pidude päält tema juhatamise eest, siis on
see täiesti lubamatu.

Uus aparuat mikroskoopiliseks
uurimiseks.
Seni oli wõimalik mikroskoopiga uurida
ainult läbipaistwaid asju. Hiljuti leitud
wertikaal illuminaator annab aga wöima
lust ka täiesti läbipaistwaid asju mikros
koopi all waadelda.
Illuminaator! praktiline tähtsus seisab
selles, et see auuab wõimalust uurida haawa,
kui see on sügawal mõne elundi sisemuses,

wõib waadelda silma sisemust, uina, suu
õõnsast jne. See kõik kergendab arstil hai

guse käigu ja iseloomu tundmaõppimist.

aega nõuawad:

1) Walla tarwitajate ühisuses juhatuse
liikmena; 2) walla büdshett kommisjoniS,
kommisjoui liikmena. Pääle seda on mul
teha tulnud aruandeid walla konwerentsi
bei ning küla koosolekutel ja pidanud loen

guid lugemistoas. Ning weel mitmesugune

tehniline töö walla ispolkomile. Lisaks
sellele tähendan, et tuleb käia koosoleku
tele 6 wersta tagant. See on kõik. Roh
kem ei ulata ei aeg ei jõud.
Omalt poolt soowitan «Takjasele" niigi
palju töötada ühiskonna kasuks, siis ehk
wõlks «Takjas" otsustada, kuipalju jääb
magamiseks aega üle. Mis kuulub ringide
töödesse kooli ruumides, siis pean tähen
dama, et mina, kui kooliõpetaja ei ole

Leningradi teated.
Lastemaiade järelew»«t«mine
Lastemajade järelcwaaiamije kommisjon
kesklinna rajoonis pääle järeleuurimist heitis

wälja 177 last, kuna 114 last wiiS üle
maksu pääle.

Uute määruste järele wöiwad lastemaja
des olla: päciö vaesed lapsed, sõja- ja töö
iuwaliidide lapsed, kes elawad kub. ühiskond

lise kinnituse ühiselumajades, poolwaesed
lapsed, töõtatööiiste, keS registreeritud töö-

Gtlane korje:
FeskkaSsa kohustused tsherw
. » maikS 6 kuup. 101*/<
« 3 „ 109»/* „
« juuniks 6 „ „ 100l/« .
tt n.it 3 „ ~ 99 ~
luuliks 6 „ „ 99 «
H n august 6 „ „ 97* •; tr
« septem. 6 „ „ 9S'/« »
it n okt ö,, ~ 95 if
9 rbl. 30 kop.

Deäano 1 rbl. 94'/».
Prantsuse sraugid ~ .
kroonid 52 , Toome margad 4 « 95 „
1. wöidnlaeu 3 « 2• «
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Küsimus nr. 149. Meil 10-nel krunt
nikul ja 13 külamehel on kokku 72 tiinu
suurune lepa võsastiku all olev maatükk
rohkem kui 15. aastat karjamaana tarwi
tada olnud. Paari aasta eest andsid küla
mehed ilma meid teadmata kirja maaosa
konda sisse ja nõudsid selle maa tükelda
mist. Seda teada saades andsime meie
kruntnikkude poolt nõudekirja sisse ja
nõudsime selle maa tükeldamist mis wa
nalajal meie tarvitada olnud. Selle maa
asi oli minewaasta maa osakonnas arutu
sel ning lükati nii meie kui ka külameeste
nõuded tagasi. Nüüd on külamehed asja
jälle uuesti ülesse võtnud ja tahavad
kõike seda maad omale saada meid koguni

ilma jätta. Kas on meil õigus oma krundi
kõrval 6—lo tiinu suurust maad karja
maana ehk põllupinna suurendamiseks lisaks

nõuda. Kuhu pöörata?
WastnS: Wastuse saamiseks teatage,
mis leping on tehtud kreisi maa osakon
naga, kas ei ole mitte maa võetud metsa
tagavarast ja antud maaharimiseks. Kas
ei ole mitte maa antud riigi metsa taga
varast kohaliku tähtsusega metsa taga
warra. Kas ei ole mitte antud rendile kui
rendimaa. Igatahes andke protest omal
ajal kreisi maa osakonnale sisse.

Küsimus nr. 150. Kas on niisugustel
põllumeestel õigus maad pidada ja põllu
majanduse maksu kergendust saada, kes ise

kogu selle aja põllul ei tööta?
Wastus: Teatage täielikult ja selgelt
asja seisukord. Meie maa õiguste põhi
seadus on see, et maad võib tarvitada
ainult see, kes seda oma tööjõuga harib.
Küsimus nr. 151. Kas on põllumees
tel luba ning kes piimaühisuse liikmed
saada karjamaad puhastada, kus pääle
lillaka varre ja sambla midagi ei kasva,
kuna loomad nälgivad. Oleme pööranud
mitmes korrad Trotski metsavalitsuse
poole seda karjamaad puhastada, seda aga

metsawalitsus ei luba. Kui seda ei lubata,
siis oleme kariloomad sunitud äramüüma.
Mida teha?
Wastus: Metsawalitsusse sisseantud
teadaanne pead viimane vastava mää
ruse põhjal (coraacuo n. 4. noAoscHun o
noCoiaux nojb3oßaHßax b Jiecaux jaqax
JleHiHrp. ryö. B. JI. C. JSIs 43—22 r.)
edasisaatma kreisi maa osakonna juures
asuvasse metsa kõrval tarvituse kommis
jooni (komhcchu no x&iaM o üoõorhhx
nouL3oßaßHflx b lecax npn YsewoTAexe).
Ainult tähendatud kommisjon võib teile
ara öelda, ehk teie palvet rahuldada.
KüsimnS nr. 152. Kas on põllumees
tel Trotski kreisis ja vallas kuidagi moodi
rohkem puid ehk hagu võimalik saada, kui
kaheksandik sülda. Kui on, siis kust võib
saada?

Wastus: Määruste põhjal metsa wäl
jaandmises tööd tegevatele talupoegadele
üle normi, mis ettenähtud metsa seaduste
kogu punt „b" peatükk 23, kinnitatud maa
ja rahanduse rahwakommissariaatide poolt

30/YI 24 fl. (eora. npaßtu omycsa

p.iiihctuinl. 18. liprilU! 1925 a. Nr. 89
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pääle õigus, paludes, et kohus paneks
piiri waranduse müümisele. Kui aga
nõudja loeb, et warandus kuulub isale,
siis tuleb kaebega pöörata kreisi proku
rõõri poole, paludes waranduse müümist
seisma panna.

Küsimus nr. 155. 1909 a. asusin elama
väikesse Vesiveskisse. Tegin ise kõik veski

jahvatuse värgid ning töötasin 1917 a.
Warsti nägin, et veski sissetulekud ei
suuda peret ära toita. Ostsin vanad vil
lakraasimise masinad, kusjuures tuli suurt
paranduse tööd teha. Töötasin ükski kuni
1922 a. ja maksin kõik riigimaksud korralikult

ära, ei puudunud ka patent. Selle pääle
vaatamata võttis kohalik majanduse osa
kond minu käest veski ära ja andis koope
ratiiwile rendi pääle. Sellega jäeti mind
koguni ilma leivata. Kuhu pöörata, et
võiksin oma töökoda jälle kätte saada?
Wastus: Teatage.mil aastal võeti teie
käest veski ära ja missuguses korras, s. o.
milliste asutuste kandu viidi veski natsio
naliseerimine läbi.

Küsimus nr. 156. Olen pöllupidaja
ning minul on oma poolt sisseseatud väi
kene palgi- või laualõikus.
1923 a. oli mul voetud väljaantud
1. järgu patent, nüüd tahtsin seda uueu
dada uing minule pani rahaosakond ctte
3. järgu patent võtta, mis aga ettevõte
sisse ei too, sest et tööd on võimalik
teha ainult suure vee ajal. Puudub vesi

Wastus: Rendimaksu nõudmine maja
all oleva maa ja aiamaa eest ei ole
seaduslik. Need, kes teilt omavoliga aia
maa ära võtavad, karistatakse kaelakohtu
seaduse järele kui omavoli tarvitajaid.
Küsimus nr. 158. Meil on keegi talu
poeg, kellel omamaa ja peab võerast töö
jõudu. Ise on aga nõukogu teenija kuber
mangu portselaani vabriku tööde juhataja.
Külas loetakse teda kõige rikkamaks talu
pojaks. Päölegi on ta kohaliku kiriku nõu
kogu esimees ning teeb vastukihutustööd
igas asjus. Kuhu pöörata, ct sarnaseid
elemente nõukogude tööst kürwaldatakse,
kuna kubermangus on meil töötatöölisi,
kes tema kohta täita võivad?
Wastus: Pöörake kreisi kohtu proku
rõõri poolt, kuid pidage meeles, et teil
tuleb vastust anda, kui kaebe vale alusel

Algus kell lja 1/23 päewal.
Hinnad mõlemil kino etendustel
alandatud. Wöörastel 30 kop, liik

seisab.

metel 25 kop.

Sitt. W. Kingissepa nimeline
Lesti tööliste haridusmaja.
Puhkepäewal, 19. aprilli! f. a.

Kino-etendus
..Maentaftd"
(Bpani)
Kino romaan vaari ajast.
Algus kell 7 ja kell 9 õhtul.
Pääle teist seansi

kollektiiivsed mängud.
Puhkepäewal (esniaspäewal), 20. apr.

Päewane kino etendus
„Alu*rt"
Tcaeuslik film.

Õhtul, 20. aprillil.

Kirjawastused.
Õpilane, Koidulas. Asja pääle et tule
vaadata nii. nagu oleks kirjasaatja see, kel
kirjasaatja kaart taskus. Meie peame iga

õhtu
..Hasfijaht"
Komöödia 4 waat. Algus kell 3 õht..
Lõpuks kollertiiwsed mängud.

seltsimeest oma kirjasaatjaks, keS meil enam

vähem järjekindalt kaastööd teeb. Warsti
korraldame kirjasaatjate ümberregistrceri

Hinnad 30 kop. kuni J rublani.

K. K—u, Tomkinos. Teie küsimus on
juristi käes. Saate varsti vastuse. Kirja
saatjaks võib igaüks olla vanaduse pääle
vaatamata. Leht käib Teile.
Teravsilm. Uhe teie sõnumi tarvitasime

Sm. w Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

mise ja siis saadame kaortid igaleüheie kätte.

Laupäewal, I<S. apr. Sl. Jänese loenA

Lihavõtte pühade tellimine

ära lühendatult, kuna teine üldise tähtsuse

puudumise tõttu välja jääb.
Jak. Kui lähemalt teadustate, kes teie
olete, siis avaldame ka teie kirjatüki lõpu

Loengu järele sega ettekanded kõigi
Leningradi Eesti asutuste tegelaste

Poolt. Pioneeride ülesastumine,

poole.

seisab töö.

Töötan üksi ilma võõra tööjõuta ning
kogu laualüikuse sissetulek ei ulata üle
100 rubla hooajas. Kas on õigus nõuda
3. järgu patent! ja kui palju võib kaud
seid maksust veel niisuguse ettevõttele
juure lisada.
Wastus: Punkt „B" põhjal märkus 2
juure tööstuslikkude ettevõtete patendi
sissenõudmise asjus (evrx. u. «6» npeMea.

s pacQHcaHäK) dobchux täkc naiesrnoro
cõopa A.IL npoKuniJiõiiHLix npeanpuHTßÕ
(C. JT. M 100—23 r.) kuuluvad saeves
kid patentlise maksu alla kahe järgu võrra
kõrgem, kui tõelik tööliste arv, olgugi, et
teie ei tähenda tööliste arvu, siiski ar
wame, et teil tuleb võtta patent mitte
alla 3. järgu. Tasanduse maks nõutakse
teilt poolteist prots. võrra, aga riiklikku
põhi sissetnlekumaksu mitte üle 10 rbl.
poolaastas, sinna juure arvatakse veel
50 prots. kohaliste kulude katmiseks.

KüsimnS nr. 157. 1914 a. ostsin enesele
maja ja muretsesin selle juure maatüki.
Kuid pojad läksid imperialistlikku sõtta, ise

aga olin sunnitud tööd otsima, kus juhtus.
Majas elasid krundi pererahvas, lasid aga
maja ära laguneda. Maksu nende käest ei
saanud. Nüüd nõuavad peremehed, et mina

oma maja nende maatükilt ära viiksin
ehk maksaksin rendimaksu maa eest, kuS
maja asub, 6 rubla ja väikese aiamaa
eest 6 rubla, kokku 12 rubla. Maja asub
karjamaal. Juhtumisel, kui ma ei maksa
ähvardavad aiamaad ära võtta. Kas
võivad nad seda teha?

laulukoor, sport jne-

Oma ringi liige E Epp. Saatke meile
lähemad teated, kus kohas see „Täiküla"

Algus kell 8 õhtul.
Sisseminek hinnata, riietehoiu tähe

asub.

ettenäitamisel. Riietehoid 5 kop.
W. K. P. Lening. kub. agitpr. osak.
Eesti sektsioon.

Teadaanded.

Pttr.-Wllri Mleöesti tööliste klsbi.

Kõigile oudowalastele, kellel vastav
haridus ja soov on tulevikus õpetajateks
hakata, andku kirjalikud teadaanded W.'K.
P. Oudova kreisi Eesti sektsiooni, sisse
anda ühes dokumentidega ja eluloo kirjel

Puhkepäewal, 19. aprillil kell 8 öht.

Suur
Piduõhtu

dnsega.

Niisama ka kõik, kellel kindel tahtmine

Näidend:

kõrgematesse öpeasutustesse edasiüppima

minna, andku oma teadaanded ära.
W.K.P. Oudowa kreisi komitee Eesti
sektsiooni sekretäär G. Wink.
Ulelinnalifi kom. noorte lihavõtteid pee

PF* Iga ajakirjanduse tähtsusest arnjaaja kodaniku kohus on „Edast" tellijate arwu suurendamiseks kaasa aidata!

takse 18. s. k. p. Haridusmajas segaeeskavaga.

Sissepääs lõjgil Eesti W L. K. N. U.

kollektitvide ja Harmaja ringide liigetel.
Noorte setts. büroo.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäeval, 21. aprillil.
kell 8 _
(Palutakse ilmuda sm. Zuurup, Saan,
Oona, Pettvff, Ravin, Room, Kai).
Kes knäd ala!, 22 aprillil.
k,ll 8 3. mai lavastus.
(Ilmuda tul'.b kõigil teautri liigetel).
Wastutav toimetaja: M. Treusetdt
Wäljandaltu Eesti KittjaHtuse Ühisus

Hass maa- ja lknakirjasaaljait iileoMfiötüine
nõupidamine

raiumise osast.

neil õigus seda teha.

Surnud pojast jäi maha naine rinna
lapsega, kellel mingisugust varandust ei ole?

WWM asuudchs
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab d a st" Pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. K. Koowits.
Tilopesa asunduses
wõtab „ Edast", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimist wastu

Aleksander Kast.

Wast. wstrukior-oraanisaator

Hopn npejiycH. ct. 24 o. cs> jiecn. Kojeaca)

Küsimus nr. 153. Kas on luba pääle
metsa, võimalik saada veel palkisid.
Wastus: Waadake küsimus nr. 152.
Küsimus nr. 154. 1924 a. weebruaari
kuul suri minu poeg ära ja jäi kreisi osa
konnale võlga 4 rubla 50 kop. 1923—24
esimesel poolaastal. Nüüd nõuab kreisi
osakond aasta pääle poja surma minult
kui isalt, selle summa väljamaksmist
trahvi rahaga kokku 15 rbl. 70 kop. Kuid
mina ei ole suuteline maksma ning nüüd
kirjutavad minu varanduse üles. Kas on

Koomiline ooper.

Kontsert osas imbis.
Juhatus

Lõpuks kollektiivsed mängud. Algus kell 8

õhtul.

jieca ceabCKOiiy rpyaoßouy HacejenH» CBepx

Võib iga majaperemees väljapakkumise
teel metsa muretseda metsa materjaali
raha summas, mis kindlaks määratud ku
bermangu maavalitsuse poolt (75 rublast
kuni 225 rublani) aastasest metsa maha

„Kullupuu Juku"

Ä.—4. maini Leningradis.
MewaKord:
1. S. N. W. Liidu seesmine ja waline olukord.
2. Töölis- ja talupoegade kirjasaatjate liikumine ja selle organiseerimise wormid.
3. „(sbaft" toimetuse aruanne ja töölis-talupoegade kirjasaatjate järjekordsed ülesanded.

4. Talupoja kirjasaatja ja nõukogude ülesehitustöö. /
5. Talupoja kirjasaatja ja põllumajanduse jaluleseadmine.
6. Talupoja kirjasaatja ja poliit-hariduslik töö maal (lugemistuba, seina ajaleht, pu
nane nurk jne.).
7. Rahwuswähemuste raamatute ja ajalehtede laialilaotamine maal.
8. kirjasaatja õiguslik kaitse.
9. Jookswad asjad.
Pääle päewakorra läbiwõtmist seminaarlik loeng: „Kuidas ja millest kirjutada".
Nõupidamisest osawõtjatele on katselehed kätte saadetud. Osawõijatele külakirja
saatjatele maksetakse Leningradis edasi-mgasi raudtee sõidukulud kinni ja antakse nõu
pidamise kestwusel prii korter. Toidu eest tuleb igal saadiku! ise hoolitseda.

WastuS: Surnu võlgade eest wastu
tawad waranduse tõelised pärijad. Kui
waranduse hindamisel oli kahtlus, kellele
warandus kuulub, kas isale ehk pärijatele,
W. K. P. Pöhja-Lüiine büroo agitprop. osakonna
siis on isal tarwilik nõudmine sisseanda
Eesti sektsioon.
rahvakohtusse, et temal on waranduse
Tanorpa<J>ia Kohhhtopb, rocjäapcraeHHoe NSA., np. 87. JleiasrpajsKaä ryöasr tä 8556

%m izWüses.
Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Meriao.
Lopuhinka postijaamas.
Ir.GrgiiõeröZa^V-Ä
—S nr. 2.25-Oktobrj
prosv. nurga!, teles. 532-3" Wasw
wöte iga päew kella 9—IL h a kella
4—B õhtul: naisterahwastelc eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Wisffäi-tttWerS.R
Snguorgaanidc igakülgne arstimine,
j st

p ' lõtke-, hamba-,

kurgu-, körwa-, uina- ja sugubaizused.

Sifilis tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. f. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Semwi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

KuõNttõk! tzaigtmaja
lef. 180-52. Wastuwötm. kõikides spets.
prsseSsortte ja assistentide pvolt kella
14 hov-.m. kuni kella 10 ödi. Alalised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). RaS

'ÄS lwm-l-l mrt. jW»
z-w Ststlis °ZZ trippr i»B|'
KsavVvmetus f^A0
daarätiut. ja kunAU
hamb. Arstide kutsum. kodu.

