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SündmusedKulgaarias.
Plahwatus Sofias walge ter
rori tagajärjena.
Lo n d o n i st, 20. apr. Inglise tööliste
partei tuletab meele, et kommunistid on
alati olnud terrori wastu. Tööliste
partei pahempoolne tiiw kinnitab, et
plahwatus sündis valge terrori taga
järjena. Nad näitavad, et Bulgaaria
töölisi ja talupogi ärahirmutada ei
suudeta.

Timukad tööl.
Miinist, 21. apr. Bulgaaria walit
sus teatas, et politseil läks korda ava
likuks teha plahwatuse pääsüüdlased.
Nendeks nähtawasti on Bulgaaria kom
partei keskkomitee esimees Jankow ja
tema asetäitja endine sapööri ohwitser
Minkow. Minkow ollagi põrgumasina
seadnud kiriku katuse alla. Politseil läks
korda Minkowi asukohta üles leida, was
tuhakkamise juures tapeti ta ära. Politsei
arreteeris kõik Bulgaaria kompartei ja

rias sünnib. Bulgaaria walitsus kinnitab,
et maal rahu valitseb. Pääle plahwatuse
kirikus on maksmas kogu maal walitsuse
massiline terror, mille tulemuseks hulga
lised tapmised.

400 inimest surmatud.
Jugo-Slaawia valitsus toob teated
Zankowi walitsuse terronst. Ainuüksi So
fias on surmatud üle 400 inimese ja arre
teeritud mitu tuhat.
Arwatawate Plahwatmes süüdlaste
mahalaskmine.
Bulgaaria ametliku telegrammi järele
on mahalastud endised ohvitserid Jankow
ja Minkow. Minkow olla end ühes viie
kommunistega kindlustanud ühte maija ja
ennast sääl ise maha lasknud, et wangis
tusest pääseda. Jankow ja Minkow olla
Bulgaaria kommunistliku partei tähtsamad

kaasa tahtis wõtta pommisid ja lõhke

sõjalised juhid. Jankow on kuulsa Make
doonia rewolutsionääri poeg, ja teenis
Bulgaaria sõjamäes majoori auastmeni.
W inkow oli sapööride kapten ja elanud
agentuuri teatel pikemat aega Wenemäal.
Ei ole vähematki tõendust nende osawõ
tn kohta plahvatusest. Räägitakse, nagu
oleks plahvatusest osa wõtnud kapten
Krotnewi naine, keda pärast tema enese

kuulisid.

mees maha lasknud.

Sotsiaaldemokraadid diktaatori
ees roomamaSMiinist, 21. apr. Bulgaaria sotsiaal
demokraatide juht Pastuhow teatas, et
plahwatus Sofias oli organiseeritud
väljastpoolt piiri ning täidetud kõmmu
nistliku partei ja talupoegade ühisuse
poolt. Nende parteide plaan seisi; selles,
et kukutada Bulgaaria walitsust ning
wäljakuulutada ärarippuvat"
nõukogude vabariiki.
Zankowi diktatuuri krambid
Miinist, 21. apr. Bulgaaria walit
sus püüab äranäidata enamluse hädaohtu
Bulgaarias. Muu seas naaberriikide
(Rumeenia, Jugo-Slaawiai kodanlus
kiunirab, et plahwatus Sofias sündis
hirmsa terrori järeldusena, mida kuul
mata karmusega tarwitab Zankowi wa
litsus. Nende ;maabe kodanlus kuulutab
ette, et terror koweneb lühikeseks ajaks,
selle järele lahkub ametist Zankowi wa
litsus.
Wäga võimalik, et uus walitsus
seatakse kokku koigi kodanliste parteide
esitajatest, nende hulgas ka sotsiaaldemo
traatidest. - Uueks pääininistriks nime
takse saadik Malinowi.
Muu seas tähendas Malinow, et
Bulgaaria wiimased sündmused on kom
munistide kätetöö.

Kõigi kommunistliku ja talupoegade
partei juhtide arreteerimine
Saadud erateadel?! on Sofias maha las

talupoegade ühisuse aktiiwsemad töölised.

Sõjawäljakohtud on juba etteval
mistanud surmale ja maha lasknud 500
immest. Sofias ühe prantslase naiste
rahva juurest leiti lõhkeaineid. Waksalis
arreteeriti teine naisterahvas, kes enesega

„Josse on süüdi"
Netv-N o r g i st, 21. apr. Ameerika
börsekuningate ajalehed kiriutawad Bul
gaaria sündmused Nõukogude täieõigus
lise woliniku Joffe süüks. Ajalehed kir
jutawad: Joffe kogu aeg püüab luua
Balkani poolsaarel mitmeid nõukogu
wabariike, mida siis pärastpoole ühen
dada S. N. W. Liiduga.
Töendawad Paberid on kohe käePärast.
Londonist, 21. apr. Inglise kodan
lus trükib ära mingisuguse tõendama
paberi, mis olla „Kominterni manifest",
väljalastud Bulgaaria töölistele ja talu
poegadele 8. jaanuaril.
Verine kättemaks on
alganud.
Hulgalised tapmised.
Miinist, 21. apr. Selle tagajärjel,
et Bulgaaria walitsus piiras raudtee lii
kumise ja seadis telegraafi üle tsensnri
maksma, on praegusel ajal wõimatu täp
semaid teateid saada sellest, mis Bulgaa-

tud talupoegade partei pahema tiiwa parla

mendi saadikud Petrini ja Grentsharow.
Arreteeritute arw tõuseb üle tuhande. Kõik
kommunistid ja talupoegade partei juhid,
keda ainult politsei suutis üles nuhkida,
arreteeriti. Arreteeritute hulgas on talu
poegade partei keskkomitee liikmed Bakalow,

Janow ja Tomow. Bulgaaria telegraafi
agentuur teatab ka hulgalistest arreteerimis
test provintsis.

Plahwatuse juures said surma 190
inimest haawata üle 300.
Saadud andmetel on plahwatuse juures
surmasaanute arm üle 190 inimese, kuna
raskelt haawatuid on üle 300. Raskelt
haawatute hulgas on kuninga isiklik adju
tant. Haavata saanud endine kindralstaabi

ülem Fitshew suri.
Rewolutsionääride sõjariistus
salgad piiril.
Bulgaaria rewolutsionääride-maapagulaste

sõjariistus salgad koonduwad Obowi ja To
dorowi juhatusel lugo-Slaami.Bulgaaria
piiri lähedale, malmistades endid üle Bul
gaaria piiri tungimisele. Bulgaaria walit
sus saatis igaks juhtumiseks piiri ääre sõja
mägesid.

Rewolutsiooni laine tõusebJugo-Slaawia lehtede teadetel on Bul
gaaria äärmuselt revolutsiooni keerus. Üles

astunud talupoegade ja walitsuse mägede

kodanluse enesekaitseks kommunistide üles
astumise was:u.

s. N. w. Liidu osawStt

Bulgaaria walitsus saab palju tele

Perfia ülesehitusest.

gramme mitmesugustelt kodanlikkudelt or

ganisatsioonidelt, kes pakuvad oma abi
Võitluseks kommunistliku liikumisega. Ise
äranis agarad oma abi pakkumises on
sascistide organisatsioonid.
Suure ja väikese Entente diplomaatlikud

esitajad tõotavad Bulgaaria walitsusele
oma abi tarbekorral ülesastumiste maha
surumisteks.

Sofia söjalaager
Miinist, 21. aprillil. Sosia kujutab
enesest sõjalaagert. Uulitsatel käiwad sõja

Läinud aastal hakkasime meie ehitama
kolme puuvilla ümbertöötamise tehast.
Maa harimiseks saatsime juba mõnikiim

Tähtsamaks tööks on kuue raadiojaama
ülesehitamine Persias meie Leningradi
tehaste poolt.

Ministrite nõukogul on alalised nõupi
damised, milledest kuningas kaks korda
päewas osa wõtab. Ohwrite matuseteenis

Noorel Persia ühulaewandusel on hää
õhulaevade grupp, kus on esimesel kohal
nõukogude vabrikutes ehitatud aparaadid.

deks muudetud.

tusest kuningas osa ei wõtnud, kartes uusi
terroristlikke tegusid.

Kommunistide wihafed wöitlused
söjawägedegaMiinist, 21. aprillil. Bulgaaria wa
litsuse wägede ja rahwamiilitsa (kodanli
kud enesekaitse väesalgad) ning kõmmu
mstide wahel on wihased võitlused, mil
ledes üle 4000 inimese surma on saanud.
500 kommunisti maha lastud
Miinist, 26. aprillil. Bulgaaria kom
munistide üldine arw, keda wiimaste sünd
muste puhul sõjawälja kohtu poolt maha
lasti, ulatab üle 500 inimese.
Rumeenias 1. mai pühitsemine
keelatud.
Miinist, 21. apr. Rumeenia walit
sus esines parlamendis seaduse eelnõuga,

wiia 1. mai üle sunduslikuks tööpäevaks.
Pääle selle on seaduse eelnõus ettenähtud

kitsendada tööliste puhkepäewast waba
aega.

Sandarmid ... streigiwad.
Austria sandarmid on ametiühisusesse
organiseeritud. See paistab imelikuna,
kuid õige ta on. Ning ametiühisus kaitseb
oma liikmete huwisid. Neil päiwil sündis
järgmine sündmus:

Seni oli sandarmite tööpäew 8 tundi
pikk. Hiljuti muutis walitsus selle mää
ruse ringi ning wiis sisse 9-tunnilise tööPäewa. Uhelajal muudeti ära paiuki and
mine rahas. Sandarmid läksid segadusesse.

Nende ametiühisus pööras laia seletus
kirjaga parlamendi kõigi parteide poole.
Kodanlised parteid pistsid aga seletuskirja
kalewi alla. Ainult kokkuleplused esinesid
parlamendis ettepanekuga jalale seada
8-tunnilist tööpäeva. Ettepanek lükati ta
gasi.

Sandarmid ei mõtelnud wöitlust lõpe

Muudawad tooni
Pariisist, 21. aprillil. Tänased
Pariisi lehed muudawad oma tooni So
fia sündmuste kohta. „Jnsormation" saab
Londonist telegrammi, mille järele Briti
wälisasjade ministeerium teatab, et Nõu
kogude walitsust ei wöi kaassüüdlaseks ni
metada Sofia plahwatuscs.
New-U o r g i st, 21. aprillil. NewNorgi leht „World" teatab, et eksitus on
S. N. W. Liitu wastutawaks teha Bul.

nikud ja haritlased vabatahtlikke polkusid

mõlemate riikide wahel, vaid ka meie püüd
edendada Persia tööstust.

Haigemajad ja laatsaretid on haavatu
tega täidetud. Rida koole on haigemaja

tada. Nad esitasid walitsusele ultimaatumi:

koolide wanemate klasside õpilased, amet.

Kõige selgemalt peegeldab S. N. W.
Liidu ja Persia koostöötamist poliitilisel
alal mitte üksi kaubanduse edenemine

uulitsatel keelatud.

kui teatud aja jooksul ei ole sandarmitele

Walgekaardlased ja fascistid Paku
wad oma abiWii n i st, 21. aprillil. Bulgaariast
tulewad teated suurematest rahutustest.
Koklupõrked tihenewad. Sõjamäed ja po«
litsei on walwel.
Sofias ja teistes suuremates Bulgaaria
linnades organiseeriwad üliõpilased, kesk

letas ajakirjanduse esitajatele:

mend traktori.
Nende päewade sees kirjutati alla leping
8.000 põllutöömafina sisseveoks Perfiasse.

wäe patrullid. Platsidele on kuulipildujad
üles seatud. Hobustel liikumine on linna

wahel on võitlused käimas.

gaaria rahutustes.

B aku st, 21. apr. Endine S. N. W.
Liidu esitaja Persias sm. Schumjatski se

nende õiguseid tagasi antud, siis wõtawad

nad tarwitusele uued abinõud. Sandar
mid wõtsid wastu ühelmeelel rida tera
waid resolutsioone, milles kõneldakse, et
sandarmid on kindlalt otsustanud wõi
delda igasuguste ametiühisuste abinõudega,

kas wõi kuni. . . streigini.
Millega see wõitlus lõpeb, on raske
ette öelda. Kuid igatahes on loota, et
walitsus läheb „järelandmiste pääle", sest
läbi saada ilma sandarmiteta ja ilma „na
kaigata" demokraatlises Austrias on mõt
teta asi.

Majanduslikkude sidemete laien
damine Mongooliaga.
Urgast, 20. apr. Majanduslikkude
sidemete edendamise sihiga Mongoolia ja
S. N. W. Liidu wahel lubas Mongoolia
walitsus »Selengini riiklikule laewaühisu
sele" organiseerida kaupade wedu Mon

goolia wetes.

Berliini politsei aitab 'jankowi.
Berliinist, 21. apr. Berliini po
litsei arreteeris ühes õllepoes 32 Bulgaa
ria üliõpilast, kes olewat osa wõtnud
Sofia pääkiriku õhkulaskmisest.

Majanduslik kriis Lodsis.
Mars s a w i st, 21. apr. Lodsis
kuulutasid endid maksuwõimetuks paljud
suured ärid. Oodatakse uusi bankrotti
jäämist.

Kullalaenu paberite waba Pan
timine.
Seni anti riigipangast laenu kullalaenu
paberite pääle Riigipanga poolt ainult
töölistele ja teenijatele, kui nad ette näi
tasid teenistuse kohast tunnistuse.

Nüüd antakse laenu kõigile, kellel kulla
laenu paberid olemas, piiramata hulgal.
Laenud antakse nimeliste kwiitungite
wastu 3 kuu pääle. Laenu määr— 70%>
obligatsiooni börse hinnast. Laenude päält
wõemkse aastas 12°/ o.

Kauba ringjooks ja tööwiljakus
kaSwawad
Ukraina rahvamajanduse kõrgema nõu
kogu andmetel kauba ringjooks Ukrainas
suurenes 10"/„. See andis wõimalust
Ukraina tööstusele laiendada talupoegade
tarbeasjade walmistust. Tööliste tööwil
jakus on wiimasel kuul tõusnud 4"/ o.
Uus Kirgiisi päälinn.
At-Metsethist teatatakse, et Kirgiisi wa
bariigi päälinn wiidi pidulikult üle Oren
burgist Ak-Metsheti.

Uues päälinnas awati wiies ülekirgii
filme nõukogude kongress.

Talupoegade eraldamine wastuta
watele kohtadele.
Nowo-Nikolajewskist teatatakse, et kuber
mangu täidesaatwa komitee presiidiumi ja

kõiki osakondadesse, mis ligidalr seotud
omas töös külaga, on sissewiidud juhata
jäte asetäitjateks parteitud talupojad—ku
bermangu täidesaatwa komitee liikmed.

Wiide b s k i s kõikidesse raiooni täi
desaatwa komiteedesse on ülesseatud liik
meteks ligi 90 talupoega adra tagant.
Soode kuiwatamine
Suhumist saadud teadetel asusid Lets
kopi küla talupojad oma jõuga soo kuiwa
tamisele 80 tiinu suuruses.
Maa on otsustamd püüle kuiwatamist
kasutada aiamaana.

Reis Wolgal.
Wolga riikliku jõgede laewanduie Lenin
gradt kontoris awatakse 1. maist piletite
müüki suvisteks sõitudeks Wolgal N.Nowgorodist Astrahani ja Twerist Rõ
binski. Piletisi müüakse linnasõiduks ja
tagasi.
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Uue „Seadluse" järele on walla täi
desaatwatel komiteedel õigus sunduslikke
määrusi wälja anda.
Seda õigust on walla täidesaatwad
komiteed õige laialt ja tihti ilma iga
suguse ettewaatuseta tarwitama haka
nud: oma määrustega on nad tihti talu
poegade elu-olusse, nende majapidamisesse

hakanud segama. Trahwid sunduslik
kude määruste mittetäitmise eest määrati
suured, too—soo rubla, mis talupoja
majapidamisele täiesti ülejõu käiw oli,
kuna neid trahwe isegi ilma hoiatamata
sisse nõuti. Talupoegi eihoiatatud warem
ning trahwid langesid kui äike selgest
taewast ning sünnitasid talupoegade
hulgas õiglast pahameelt.
Arwestades kohtadelt saadud kaebtusi
ja talupoegade rahulolematusi, andis
üldliiduline täidesaatew keskkomitee ja
rahwakommissaride nõukogu määruse
wälja, mis ära määrab sunduslikkude
määruste korra ning trahwide nõudmise
nende põhjal.
Nüüdsest pääle wöiwad walla täide
saatwad komiteed sunduslikke määrusi
wälja anda ainult järgm. juht: tervishoiu
iseloomaga küsimustes, eeskätt joogiwee
puhtuse alal (puhtuse hoidmine kaewudes,

jõgedes, jne.), wöitluse puhul stüühiliste
õnnetus tega (n.metsapõlemis., weeuputused

jne), tulekahju wastaste abinõude tarwi
tusele wõtmiseks, võitluseks inimeste ja
loomade hulgaliste haigeksjäämistega.
sõjawägedele lorteriandmiseks ja wõitlu
seks heinamaade, aasade, põldude jne.
rikkumises. Juhtumistel, kui sunduslikke
määrusi tarwis wälja anda teistes
küsimustes, pöörab walla täidesaatew ko

talupojad sunduslikku tööd teha wöiwad.
Kibedal tööajal ei wõi talupoega suu
duslikule tööle mõista ning sarnasel juh
tumisel tuleb tal karistust ära kanda
siis, kui tal aega on.
Walla täidesaatwa komitee poolt wälja
antud sunduslikud määrused astuwad
jõusse alles kaks nädalat pääle nende
üleskleepimist ja nende teatamisest taie
matele rahwahulkadele (kohe astuwad
jõusse ainult stüühiliste õnnetuste puhul
wälja autud sunduslikud määrused).
Kõik määrused, mida walla täidesaa
tew komitee wälja annab, saadetakse
viibimata kreisi täidesaatwasseTomiteesse.

Kõik see Võimaldab kreisil õigel ajal
tühistada mitteseaduslikku määrust ning
talupoegadel on Võimalik sellega aeg
sasti tutwuneda.
Administratiiw korras wõib karistada
ainult kaks nädalat pääle süütegu, pääle
selle tähtaja wõib süüdlast ainult kohtu
likule vastutusele võtta.
Üldliidulise täidesaatwa keskkomitee
poolt väljaantud seadluses on tähen
datud ka, et karistatud isik wõib walla
täidesaatvalt komiteelt nõuda asja uuesti
läbivaatamist ehk edasi kaevata kreiji.
Kõige selle eesmärgiks on adminstra
tiivse omavoli ärahoidmine.
Kõik walla täidesaatwad > komiteed
peavad sellest üldliidulise täidesaatwa
keskkomitee määrusest talupoegadele tea

tama. Iga talupoeg peab teadma, mis
suguseid sunduslikke määrusi on walla
täidesaatwa! komiteel õigus wälja anda
ja missugust karistust ta kannab nendest
üleastumise eest.

Nõukogude maalt.

mitee kreisi täidesaatwa komitee poole, et

see wastawa sundusliku määruse wälja
annaks. Walla täidesaatvate komiteede
määrusi wõib wälja anda ainult üheks
aastaks.

Sunduslikkude määruste mittetäitmise
eest wöiwad walla täioesaatwad komiteed
trahwi määrata mitte üle kolme rubla
ehk sunduslikkudele töödele määrata mitte

üle wiie päewa.
Sunduslikku tööd tehtakse määrusest
üleastuja elukohas - ning teise kohta
wõib tööle määrata ainult hädalistel
justumistel, kuid mitte üle kümne wersta.
Määruses on ette nähtud, et mõnel
aastaajal on talupoja sunduslikule tööle
saatmine õige kahjulik tema majapidami
ses. Seda arwestades tuleb kreisi täide
saatval komiteel ära määrata aeg, kunas

Õppurite ekspetitsioou Turkestank.
Wenemaal organiseeriti minewalaastal esi

mest korda 222 töökooli poolt 2. astme
töökooli õppurite ekspeditsioon Põhja jää
merde.

Käesolewal aastal organiseeritakse eks
peditsioon Turkestaani. Sõidu eel lähe
wad õppurid läbi ettewalmistuse kursuse
teaduslikkude materjaalide kogumiseks. Ko

gutud teaduslik materjaal antakse Lenin
graadi teadusliku keskasutusele. Ekspedit
sioon läheb teekonnale mitte hiljem 15.
juunist.

Sm Frunse Bakus
Neil päewil jõudis sm. Frunse Tiflii
sist Baku linna, kus waatas sõjawäge üle.

Esimene msi JEestis.
P. Peterson. 4
Tagurlus wõttis ikka rohkem ja rohkem
maad. Riigiwolikogud, mis küllalt kodanlikud
olid, ei wastanud isewalitsusele, sest temale oli
waja mustasajalist riigiwolikogu ja seepärast
kihutati üks wolikogu teise järele laiali. Töö
liste klassiwõitluse organisatsioonidele tehti
igasuguseid takistusi. Aga kõige selle pääle
waalamata kirjutas sm. Lenin: «Waja walmis
tada sõjariistu selle sõna otsekoheses ja kaud
ses mõttes. Kõige esiteks ja kõige rohkem on
waja walmistada proletariaadi sõjawäge, kes
kindel ja tugew oma teadlikkuse ja oisusewõi
me poolest. Waja teha meie kihutustööd ja or
ganiseerimistööd talurahwa keskel kümnekord
seks», («Proletarii» nr. 13, 1907 a.J. Ja seda sea
dis Lenin löölisieklassi eelwäe ette ülesandena,
mis teeb ettewalmistust ja rajab teed uuteks
wõitlusteks ja wõiduks.
Eesti sotsiaal-demokraatlikud organisatsioo
nid muutusid 1907 a. ka omas suures enamu
ses enamlikuks. Fraktsioonide küsimuses oli täie
line selgus. Kõik kodanlikud jutlustajad, kes
rewoluisiooni tõusu ajal sotsiaal-demokraatiaga
ühel nõul ütlesid olema, tegid töölisteliikumi
sest sääred ja alal püsinud sotsiaaldemokraa
tide hulgas olid enamlased mõjuandwad. Seda
tunnistawad ka Eestimaa sots.-dem. organisat
sioonide konwerentsi otsused, mis tehti weeb
ruaris 1907 a. Seda tõendab ka tolleaegse Tal
linna komitee tegewus ja tema salajane ajaleht
«Wõiileja», mis ägedalt wõitles wähemlaste
wasiu ja ajas sirget joont kogu töölisteliikumi
ses, luues üle maa laialise põrandaaluse orga
nisatsiooni.
1. mail 1907 a. astus Eesli tööiisteklass oma
enamliku organisatsiooni juhatusel julgelt wälja.
Streigid, kuigi mitte üleüldised, tekkisid wab
rikutes. Pääasjalikult tegutses Tallinn. Hüüd
sõnadeks seati poliitilised nõudmised, kusjuures

Waranduslik kinnitus.
Kinnitus on üks wastastiku abiandmise
wormidest. Ta oõhjcneb järgmiselt:
Kõik, kes soowiwad oma warandust häda

ohtude wastu ära kinnitada, nagu tule
kahjud, kariloomade hulgalised haigeksjää
mised jne. wöetakse teatawad liikmemaksud,

nõndanimetatud „kinnituse maksud". Liik
mete maksude suurus ripub ära paljudest
tingimustest waranduse omadusest, asu
kohast, kindlustuse summadest jne.

Need liikmemaksud moodustawadki selle

tagawara, kust saadakse abi majapidamis
tele, mis õnnetuste läbi kannatada saa
nud.

Nõnda on siis kinnitus midagi ühis
kondliku hoiukassa taolist, millesse igaüks

annab teaiawa summa, ja õnnetuse korral
wöetakse summad ja antakse kahju saanud
majapidamise jaluleseadmiseks.

Kinnituse wastased loewad, et raha
hoiule andmine on kinnitusest parem.
Hoiuleandmise juures kui warandus ei
lange hädaohtude alla, wõib hoiule antud
summad alati tagasi saada, aga kinnituse
juures maksad, maksad, kuid midagi ei
saa.

Need, kes seda räägiwad, lasewad mööda

tähtmma silmapilgu. See on nii, ainult
tol juhusel, kui warandus ei ole hädaoh
tude osaliseks saanud.

Kuid keegi ei ole kindlustatud, et tema
warandus ei saa tule roaks ja keegi ei
wõi teada, millal üks ehk teine hädaoht
teda tabab. Wõib olla tuleb hädaoht
warsti, wõib ka olla et ei tule sugugi.
Kinnituse juures, millal ka õnnetus ei
juhtuks, saab kinnitatud alati selle summa
kätte, kui suure summa pääle ta oma wa
randuse ära kinnitas, aga hoiuleandmise
juures saab kätte ainult niipalju, kuipalju
ta hoiule andis.
Selgitame katsete abil. Kahel kodanikul
on mõlemil 1000 rubla wäärtuses waran
dust. Oletame, et selle waranduse kinnita
mise juures tuleb maksta 15 rubla aas
tas. Uks neist kinnitab oma waranduse
ära ja maksab 15 rubla, kuid teine paneb
oma raha panka.

Kinnitatu wõib saada kinnituse organi
satsioonidest 1000 rubla (selle summa,
millele ta oma waranduse ära kinniias),
kuna rahakoguja wõib saada ainult seda

majanduslikud nõudmised poliitiliste taha warju
jäid. Salajased koosolekud wiidi läbi waala
mata politsei walwe pääle.
Alates 1900 a. nägime streikide arwu kaswu
kuni 1905 a. 1906 a. wähenewad streigid üle
kogu Wenemaa ühe kolmandikuni eelmise aas
taga wõrreldes ja seisawad samal kõrgusel li
gikaudu isegi 190/ a. Ainult peab tähendama,
et just wiimasel aastal, s. o. 190/ a. tõusis po
liitiliste streikide arw kõige suuremaks (igasl
100 streigist 72 poliitilist).
Nii näeme, et hulgawiisiliselt pühitsetakse
1. maid Eestis esimest korda 1905 a. Ja alates
sellest aastasi wiib kindlalt rahwuswahelise töö
liste päewa pühitsemist läbi Eesti tööstuslik
keskpunkt Tallinn, Samal ajal näeme, et en
diste majanduslikkude nõudmiste asemel, mida
waremalt üles seati, püstitatakse poliitili
sed nõudmised, riigikorra põhjaliku üm bermuutmise kohta.
Tagurluse aastat ja löölisteliikumise
tõus.
1907 a. sai selgeks, et isewalitsus on wõit
nud ja rewolutsioon lahingus kaotanud. Algas
metsik iöölisieklassi organisatsioonide tagakiu
samine. Aga selle pääle waalamata, et tagur
lus pääd tõstis, jäi alale rewolutsiooniline sei
sukord selle sõna üleüldises mõttes, mis rääkis
löölisteliikumise liginewast uuest tõusust ja uu
test rewolutsioonilistest wõitlustest lähematel
aastatel.
Kuigi 1908 a. üleüldises kokkuwõites iöölis
teliikumises täieline waikus ei alganud, sest po
liitilistest streikidest wõtsid tol aastal üle maa
90.000 töölise ümber osa, siis teisiti olid lood
Eestis. Eesti löölisleliikumises on ta kõige
semaks aastaks. Oli ju Tallinn, nagu meie eel
pool nägime, iöölisteliikumise keskkohaks, kuid
just siin tegi sandarmiwalitsus säärase puhas
tustöö tööliste hulgas, mis kõik klassiteadlikud
töölised wangikongi tassis, luba 1907 a. lõpul
algasid esimesed suuremad sissekukkumised,

niipalju, kuipalju ta hoiule andis, ). o.
75 rubla. Sellest näitusest wöime näha,
kui suur on wahe kinnitatud ja hoiule
antud raha wahel.
Kinnitusel on hiigla tähtsus kõige rah
wamajandusele terwikuna ja iga majapida
misele eraldi.

Iga peremees wõib rahulikult ainult
siis töötada, kui ta teab ja on kindlusta
tud, et tema töö ei lähe asjata kaduma,
et ta ei jää mitte kerjuseks juhtumisel, kui
tuleb õnnetus tulekahju, loomade lõp
pemine jne.

Seda rahu ja kindlat usku annab ai
nult waranduse kinniwmine kahjude wastu,
mis tingitud looduslikkudest hädaohtudest.

Meie wabariigi pää rahwahulkadele, s. o.
talupoegadele on looduslikud hädaohud,
iseäranis tulekahjud, need, mis toomad
kaasa kogu majanduse lagunemise ning
seepärast peab kinnitus talupoegadele olema
esimeseks sõbraks.

Nõukogude walitsus, arwele mõttes
kinnituse tähtsust wabariigi majandusele
terwikuna, tegi seda riiklikuks. Asutus, mis
juhib kinnituse asja üle wabariigi territoo
riumi, nimetatakse riiklikuks kinnituseks.

Kolme ja poole aasta töö järele saa
wutas riiklik kinnitus tuntawaid tagajärgi
rahwahulkade kindlustuse asjas looduslik- .
kude hädaohtude korral.

Selle aja jooksul andis riiklik kinnitus
abi ligi 900 tuhande talupoja majapida
misele ja maksis wälja ligi 18 miljoni
rubla kinnituse tasuna.

Samal ajal ei waata riiklik kinnitus
kasusaamise pääle, nagu seda tegid enne
rewolutsiooni kinnituseühisused, waid kat
sub kinnitust wõimalikult rahwahulkadele
kättesaadawaks teha. Sel määral, kuiwõrd
kõweneb ja kogub rahasummasid, alandab
riiklik kinnitus kogu aeg kinnituse maksu»
sid. Kui sunduliku kinnituse järele 1922
aastal tuli maksta 2 rubla 50 kop. 100
rublasest warustusest, siis tuleb praegu
selle eest maksta ainult 1 rubla 10 kop.
Elanikkudel on tarwilik arwele wõtta kõik
kinnituse kasud ja tulud ning oma enese
soowil ja arusaamisega anda riiklikul kin
nitusel wõimalust ka edaspidi produkliiw
selt töötada wabariigi rahwamajanduse
kasuks nagu praegu.
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aga järgmise aasta jaanuaris oli täieline sisse
kukkumine. Kogu enamlaste organisatsioon,
kus tegewamateks liikmeteks olid sm. Wööl
mann j. t., wangistati Tallinnas ja töölisteklass
jäi ilma juhtiwa keskkohata. Muidugi ei olene
nud waikus mitte ainult sellest, waid weel teis
test põhjustest. 1. mai läks linnas waikselt.
Waikselt läks ka 1. mai teistes linnades, kus
töö täitsa suikus.
Järgmine aasta ei toonud palju midagi pa
remat. Silmas pidades teatud seisakut tööstu
ses, mis ennast õige laialiselt Tallinnas tunda
andis, wähenes ajutiselt tööliste arw ja ei ol
nud weel aasta algul partei organisatsiooni
töö jalule seatud. Olewa tööstusliku kriisi pu
hul tarwitati peremeeste poolt üheskoos san
darmiwalitsusega ka kõiki abinõusid, et wab
rikuid täitsa punastest töölistest puhtaks teha.
Tallinna tööstuse seisukorra kohta kirjutab
1909 a. nädalaleht «Töö» järgmisi:
»M.etalliwabrik, endine Lausmann, kus möö
daläinud aasta algul umbes 700 töölist kahe
wahetusega töötasid, seisab juba märtsikuust
saadik. Ainult nõgised korstnad wahiwad weel
tummalt taewa poole. . . Wiegandi wabrikus
algab 7. nowembrist määramata aja pääle
/-tunniline tööpäew pääle (hommiku kella seits
mest kuni pääle lõunat kella kaheni ilma lõu
natunnita); kusjuures meeste palka mitte töö
päewa päält ei arwata, waid töötundide päält...
Fr. Krulli juures, kus alles minewal nädalal
kümme walukuuri meest lõpuarwed kätte said,
on katalsepa jaoskonnas kahekümne mehele
üles öeldud. Ja see ei ole nimetatud jaoskon
nas wiimsete kuude jooksul mitte esimene lah
tilaskmine. . . «Voltas», kus töö pääle streigi
aastat kahe wahetusega algas, töötada praegu
weel ainult paarisaja mehe ümber# Kuulu jä
rele olla praegu wabriku kohta ainult 170 töö
list ja kõigest 80 «härrat» wõi kuumeest
(meistrid, kirjutajad, ülewaatajad, joonistajad
me.j. Treialid teewad juba mõnda aega poo
led päewad (enne lõunat tööl ja pääle lõunat

Neljapäeval. 28. aprillil 1925 a. Nr. 91
(Eesti keele solkimise katsete puhul").
„Säde" ümber on seni waieldud kahes
sihis. Praktiliselt asja pääle waatajad aru
tawad küsimust, missugune peaks „Säde"
sisuliselt olema, kui ta soojemat wastu
wõttu leiaks maanoorte hulgas, kuhu kogu
noorte töö raskusepunkt on koondatud. Siin
on toimetusele õige wäärtuslikke näpunäiteid
antud, mida ta kahtlemata oma t u l e w a -

se s töös silmapaari wahele ei jäta, seda
enam, et toimetuse sihiks sama eesmärk on.

Teine osa arvustajatest tahab „Sädes"
näha aga ajakirja maanoortele,
mille sisulise külje juures nad suuremat ei
peata, rõhutades keelelist külge, toonitades

„puhastet" Eesti keele wajadust ja oh
ime! selle wajaduse edasikandjaks maa
noorte häälekandjat „Sädet"!

Kuna „Säde" järgmine nummcr esime
seks maiks ilmub, on mul sedawõrd kanna
tust selle äraootamiseks, et ma sisulist „ar

mustamist" praegu liigseks pean. Arvan,
et toimetus senistest praktilistest näpunäide

test nii midagi järgmises numbris kasutab.
Peatada tahtsin ainult „Säde" .keelelise
külje" juures, seda enam, et „Eesti keele
parandamine" päevakorda on tõstetud ning

„Säde" selleks wõitluswäljaks ähwardab
kujuneda, kus sel alal .otsustawat lahin
gut" arvatakse lüüa.
Olen kõigiti nende seltsimeeste arwamis

tega päri, kes tõendavad, et keeleküsimus
on tähtis küsimus. Tõepoolest, oleneb ju
sellest, missugust keelt meie tarwitame, meie

propaganda ja kasvatustöö edu laiemates
hulkades. Siit kujuneb iseenesest wälja ka,
missugune p>aks keel olema: rahvalik, aru
saadaw rahvale.
Keelest tuleb kõrvaldada kõik see, mis laie
matele hulkadele kuidagi wõõras ehk arusaa

mata on. Keele puht se pääle pani suurt

võõrakeelsete sõnade mõistet ära seletada ja
seega nende Eesti keelde toomist „seadusli

kukö" muuta. Tõepoolest, Ain Rannaleetile

on Eesti keel sarnaseks padrikuks, kus ta
alatasa eksib, kuid teed siiski wälja leida ei
oska. Tema soowitab kõigepäält Eesti keelt

õieti grammatikatiselt tarwitada. Mis tä
hendab sõna grammatikatiselt õieti tarwi
tada, seda Ain Rannaleet meile ei seleta.
Ja kui meie wähegi tema wiimastki kirja
„Edasis" waatleme, näeme, et ta seda ei
oskagi teha. On ju kodanlikus Eestis to
sina ümber „Eesli keele õpetusi" (Ain
Rannaleeti keeles grammatika) ilmunud
ja kõigis neis Eesti keelt ise
moodi. Meil aga weel niikaugele jõutud
ei ole, et Eesti keele õperaamatut wälja
anda (hariduskommissariaadi Eesti osakond

lubab seda ikka teha juba mõni hää aasta.
Ehk ükskord jõua ka niikaugele!). Ja kuigi
see olels ilmunud Ain Rannaleet seda
ikkagi ei oltks tarwitanud, sest meil on
rahvakeel, mis Rannaleeti arwates on „feo
daalne keel" ning tema soovitab tingimata

sisse wedada „kodanlikku keelt" Eestist.
(Juba warem tähendasin, et Ain Ranna
leetil on kalduwus salakauba sissewedamiseks

kodanlikust Eestist). Tema arwates tuleks
seda meile olude kohaselt külgepassitada,
„temast halastamata wälja beites kõik seda,

mis meile kõlbmatu". Waene Eesti kodan
lik keel, mis sinust küll järele jääb Ain
Rannaleeti kääride all! Arwatawasti mitte
midagi, sest Ain Rannaleet loobiks säält
kõik „meile kõlbmatu" wälja ja paigutaks
asemele meile kõlbuliku. Selle „kõl
buliku näitusena toome Ain Rannaleeti
wiimasest kirjatükist ainult sarnased sõnad

nagu „pretendeerin" (ladinakeelne sõna ja
(greekakeelne sõna ja tähendab

wälja heita kõike seda, mis sinna võõrsilt
sisse kantud, mis Wene rabwakeelt
moonutab. Kümnekordselt rohkem peame
meie sm. Lenini näpunäited Eesti keele
kohta tarvitama, kus wõõrsiit laenatud sõ
nade arw otse hirmuärataw on. Meil arwa

wõrdlust, kõrwuseadmist). Ja kui sm. Luu

takse mingisuguse kultuursuse tundemärgiks

„uusi" Euroopa keeksid mõistawad, kõnele

seda, kui Eesti keelt kõneldakse ja kirjuta

mata weel „ manadest" (Greeka, Ladina jne.)

takse tublisti würtsituna võõrakeelsete sõna

moonutatakse vaest Eesti keelt seega weel
hullemini. Ain Rannaleet (w. „Edasi" nr. 89)

soowitab seda wiga seega parandada, et
*) Käesoleva kirjatükiga lõpetab toimetus
waieiused „Säde" ümber.

nagu seda teevad ja tegid Wene kirjandus
likud jõud. Ka siin peeti ja peetakse äge
dat võitlust kahe grupi wahel. Ühelpool
asuwad proletaarsed ja talurahva kirjani
kud (.Oktoober" ja .Sepikoda" grupid),
teiselpool n. n. kaasajooksikud (.Serapjo
nowi vennad", „Konstruktiwistid" jne.).
Esimesed, kui proletaarlikud ollused, leiawad

keeleküsimuses, et rahwakeeles kirjuta
tud kirjatööl suurem mõju on, kui „puhas
tet" keelel. Wiimased aga arwawad samas
küsimuses, et kirjatöö ainult siis väärt on,
kui selle keel mitte igapäewane ei ole. Ja
nii, nagu Wene seltsimehed kindla wahe
tõmmasid proletaarsete-talurahwa kirjanikkude

ning „kaasajooksikute" wahel, nii tuleb ka
meil seda teha. Ei wõi lubada rah w a keele solkimist, sest sellele võib kahtlemata
järgneda ka mõistuse tumestamise katsed.

Et ühes ehk teises väikekodanlikus
perekonnas ühte ehk teist võõrakeelset ehk

„uuendet" sõna võõriti tarvitatakse (mille
pääle Ain Rannaleet põhjendab), siis ei ole
see weel põhjuseks nende „seletamiseks",
rahwa hulka kandmiseks.

Ja järeldus? Eesli keele puhasta
mine on tarwilik. Tarvis halastamata
siit wälja heita kõik võõrakeelsed ja laena
tud sõnad. Oleme selle teinud, siis tähen
dab see suurt sammu edasi ja alles siis
võiksime üleö tõsta „grammatiseerimise"
küsimuse.

„Säde" hoiab sihti küla poole, „Sädest"
kaswab leek küla noorte hulgas siiS,
kui ta neile nende oma -keelel läheneb,
enese ja küla noorte wahele keelelist wahe

seina ei ehita. Keeleline hooplemine ei ole
sugugi „tarkuse" awaldus, waid wäiketodan

lik kadaklus, mille abil mõned linnanoored
endid „paremaiena" püüawad näidata.
Ilma sarnaste .tarkadeta" saame meie aga

väga hästi läbi. X. Dixi.

tähendab millegi pääle õiguse nõudmist) ehk

rõbku ka sm. Lenin, soowitades Wene keelest

dega. Mis aga weel hullem tihti tar
witatakse neid sõnu hoopis valel kohal ja
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kas (kub. harosakonna instruktor, s. 0. enam
arenenud seltsimees) kaebab, et tema ei saa

Ain Rannaleeti „E.sti keelest" ilma sõna
raamatuta aru, siis ei ole siin midagi imes
tada, sest palju meil siis neid leidub, kes
keeltest. Kui Ain Rannaleet selles sihis
edasi tabab töötada ja selleks isegi E T.
Ülikooli kirjandusringi jrrures organiseeri
tawat „keelepuhastajate" (wõi midagi sar
nast) gruppi ära tahab kasutada, siis
hoidku meid saatus Eesti
keele cest! Wähe sellest ainrannaleetliku

WW 6. s. s. m.

kuberm.).

Siin on olemas näite-, laulu-, poliitring
ja ka ajalehe sõprade ring. Noorte ühingu
liikmeid on ka neli. »
Kuid töö läheb tigusammul edasi. Po
liitring ei ole ühtegi koosolekut pidanud.
Ka ajalehe sõprade ring ei ole suutnud
ühtegi seinalehe nummert wälja lasta.
Wist kõik see on seste tõttu, et kooli
õpetaja waatab külmalt kultuur-haridusUku töö pääle.
Kooliõpetaja peaks tööle asuma.
Oma poiss.
Walwage selle järele, et kulakud ei
wariaks oma maad.
(Jwanowka küla. Trotski kr., Leningradi
kub.).

Kehwikud peawad maksma oma maala
pikese päält põllumajandusliku maksu täie-

Ukult ära. Jõukamad aga seda teha ei
taha, waid warjawad oma maad. Selleks
toon huwitawa näituse.
Hiljuti käis meie külas kreisi maamõõtja,

et walmistada ette maamõõtmist kehwiku
tele ja maata inimestele. Maa üleskirju
tamisel tuli awalikuks, et külas on 56
tiinu maad, aga põllumajandusliku maksu
alla käib 40 7* tiinu. Nõnda warjati
16 l/» tiinu maad, mis rikaste käes kasu
tada on.

Selle maa päält nad maksu ei maksnud
ja sellega wähendasid riigi sissetulekut.
Ise aga kaebawad ja hädaldawad, miks
riik talupoegi wähe aitab. Aga kust wõ
lab riik, kui rikud warastawad riiki
161/2 tiinu ehk üle kolmandiku warjati
ainult meie külas. Palju aga varjatakse
üle nõukogude wabarugi.

Kõik riiklikud organisatsioonid, kõik aru
saajamad talupojad peawad selle järele
walwama, et mõned kuritahtlikud kulakud
ei warjaks maad. Tööline.
Wastus „Torosotvi Kaagile"
Pidu pani Torosowos toime Kikerino
talupoegade kool muusikakoori hääks.

Wastastikune külaskäik
(Beschkowast, Oudowa kr., Leningr. kub.).
Side meie hariduslikkude organisatsioo
nide wahel kindluneb. Nõnda pani Pogo
relka näitering pidu toime Beschkowa rah
wamajas, millele wastas Beichkowa pu
nane nurk oma külaskäiguga Pogorelkasse,

kus ta ka pidu toime pani, mis hästi

korda läks.
Sarnaseid wastastikuseid külaskäike peab

edendama, sest see loob läheda ja kindla

Eesti keele wastu tuleb meil wõidelda kõige

sideme asunduste wahel, ergutades ja õhu

karmimate ja otsustawamate abinõudega.

tades üksteist tööle. Näiteringi sõber.

kodus); lukuseppade hulgas leidub küllalt mehi,
kes juba üle kuu aja tööd ei ole «näinud»,
kuid siiski wabriku nimekirjas ülewal seisawad...
Raudtee wabrikus jatkuda tööd kindlasti uue
aastani» («Töö» nr. 13, 1909 a ).
Uhel ajal seisakuga tööstuses algab elawne
mine põrandaalustes ringkondades, kus orga
nisatsiooni wanad ja uued liikmed jälle ühine
wad ja isegi 1910 a. ülemaalise konwerentsi
kokku kutsuwad. Konwerents kogus salaja
Eesti piirides kokku, märkis üles sammud eel
seiswa partei töö kindlustami
seks, ridade koondamiseks ja
walis Eesti organisatsioonide uue keskkomitee.
Alates sellest konwerentsist algab kiirem kor
raldamistöö ja jõudude koondamine partei ri
dades, aga ka samuti tundub kõigi olewate
andmete järele, et uus tõus töölisteliikumises
ei ole mägede taga. Elawnemine tundub kõi
gis linnades ja on tundemärkisid, mis tõotawad,
et Tallinna järel järgmiseks linnaks töölislelii
kumise laiuse poolest saab Narwa, mis hiljem
täide läks. Samal ajal näeme ka tööliste arwu
kaswu jälle Tallinna wabrikutes ja 1910 a. oli
ametlikkude andmete järele tööstuslikkude ette
wõtete arw 77 ja tööliste arw 7.893 inimeseni.
Terawalt tuleb nähtawale rewolutsioonilise
liikumise tõus 1911 a. See tõus on weel iseloo
muline selle poolest, et tööliste poliitilised hu
wid on kõwasti seotud majandusliku wõitluse
huwidega. Kaswab huwi partei poliitilise aja
kirjanduse ja kirjanduse wastu, aga samal ajal
kaswawad majanduslikud streigid; millest 1911 a.
üle 250.000 töölise osa wõtawad. See oli hul
galise streigiliikumise tõusu algus, mis wältas
kuni imperialistliku sõjani. Käsikäes töölistelii
kumise tõusuga näeme ka Tallinnas kiiret töös
tuse tõusu, mille tõttu 1914 a. ettewõtete arw
96 kaswas ja tööliste arw 16.188 inimeseni.
1911 a. läheb 1. mai ainult natuke elawa
malt mööda, kui eelmisel kahel aastal, kusjuu
res ta läbi wiiakse salaja põrandaaluse koos
oleku organiseerimise teel Tallinnas ja Nar-

Kooliõpetaja, asu tööle.
(Pogorelka asund., Oudowa kr., Leningr.

was. Lendlehed ilmuwad Tallinnas, Narwas ja
Tartus. Ka samal aastal õnnestab awalikku
parteitut tööliste ajalehte «Narwa Uudised»
wälja anda. Algab ka töö awalikkudes tööliste
organisatsioonides, ühisustes, seltsides ja kin
nituskassades.
Järgmisel aastal on 1. mai pühitsemine suu
rem ja laiem. Töölisieklass märkis 1. maid
üleüldise streigiga, mis küll mitmeski wabrikus
nurja läks. Sama kordub ka teatud iseäral
dustega 1913 ja 1914 a., millal juba suur töö
töölisleliikumise kaswuks oli tehtud ajalehe
«Kiire» poolt. Liikumist halwawad neil aastatel
sisemised tülid partei organisatsioonides, kus
Tallinna organisatsioon sugugi ei olnud rahul
Narwa seltsimeestega terwes reas küsimustes
ja mis sai alguse sellest, et ajaleht «Kiir»
algul likwidaatorite seisukohalt küsimusi wal
gustas.
Neil tõusu aastatel tegi sandarmiwaliisus iga
aasia enne 1. maid puhastustööd töölisteklassi
juhtiwate seltsimeeste keskel. Järjesti nopiti
üks seltsimees teise järele tegewusest wälja ja
tiriti wangikongi, et sellega liikumist 1. mail
halwata. Kuid need wangistused ei suutnud
takistada töölisi oma rahwuswahelise tööliste
päewa pühitsemisel. Ega s jõudnud ka sandar
miwalitsus kõiki wälja noppida ja alalejäänud
seltsimehed jätkasid tööd ja wiisid tööliste
püha läbi.
1914 a. tegi enne 1. maid sandarmiwaliisus
suurema puhastuse Tallinnas. Wangistafi küm
mekond seltsimehi. Selle pääle waatamata
wiis Tallinna suure streigi linnas läbi, millest
16.000 töölist osa wõtlis. Streikisid ka Narwa
wabrikud. Enne 1. maid ilmus Tallinna orga
nisatsioonilise komitee poolt, mille taga seisis
enamlaste grupp sm. Suuderiga eesotsas, lend
leht wälja, kus öeldi, et «näitame Wene ise
waliisuse timukatele ja kõigile meie kumaja
tele, et meid ei hirmutanud ei 9. jaanuar, ei
16. oktoober, ei Leena mahalaskmised». Lend
leht kutsus kõiki töölisi 1. mail streikima ja

Sissetulek oli 25 rbl., wäljaminek 5
rbl. 89 kop., puhas ülejääk 19 rbl.
11 kop.

Nõnda näitawad Kikerino „int?lligen
iide" arwud teist, kui „Torosowo Kaak"
seda paista tahab lasta.
Mis puutub õllesse, siis pole „intelli
gendid" seda Torosowasse wedanud, ise
joonud ega teistele jootnud.

Pidu sissetulek oleks palju suurem
olnud, kui ~Torosowo Kaai" oleks raatsi
nud kallimaid piletid osta.
Koolijuhataja K. Pajupuu.
Muusikajuht Reinberg.

lõppes hüüdsõnadega: «Elagu 1. mai, maha
isewaliisus! Elagu demokraatlik wabariik!
Elagu 8-iunniline tööpäew! Elagu täieline mõis
nikkude maade konfiskeerimine! Elagu Wene
maa sotsiaal -demokraatlik tööliste partei!»
Sandarmiwaliisus teadustab oma ülemusele
Peterburis selle lendlehe laialilaotamise üle
järgmist: «Tööliste keskel Tallinnas, nii wabri
kutes, tehastes ja portus laotati teda määratul
arwul enne 1. maid laiali».
Omawaheline riid oli teraw. Lastakse isegi
wõltsitud lendleht wälja, mis eriti selleks tehtud,
et partei seltsimeeste ridades riidu suurendada
ja ka tööliste meeli segi ajada. Aga nimelt
ilmub allkirjaga «wõiiluse inimesed» 1. mai
üleskutse, mis sihitud sm. Kastra wastu. Sääl
kirjutatakse, et «siin on üks «sõber» wahwaks
uinutajaks, kes usutab, et töölisteliikumises
sammuwad Tallinna töölised wenelastest ees
pool». Edasi räägitakse, et see pole tõsi, waid
Tallinna töölised on alati Wene ja Läti seltsi
meestest kaugele maha jäänud ja kutsutakse
sel aastal tõesti oma klassiwaenlastele näitama,
et Tallinna töölised oskawad teistest rahwus
test töölistega sammu pidada.
iile Wenemaa ulatas sfreikiwate tööliste arw
1914 a. hiigla suureks. Ainult 1. mail sireikis
Peterburi tööliste lehe «Puiji Prawdõ» järele
üle 500.000 töölise, kellest pooled Peterburist.
Ja kõik see sündis nende iagakiusamiste ja
wangistamisie pääle waatamata, mida korral
das sandarmiwaliisus üle maa.
Kui esialgu pääle 190/ a. tundus tagasimi
nekut iöölisieliikumises ja tagurluse wõitu igal
wäerinnal, siis muutusid olud tuntawalt 1911 a.
ja alates sellest aastast läks iöölisteliikumine
määratu laiaks, milles suure töö tegi meie
partei awalik ajakirjandus. Hiigla suurt tööd
tegi ka Eesti tööliste keskel Narwa «Kiir» ja
tema järeltulejad, kui sandarmid «Kiire» enda
surmasid. (järgneb).
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Meie samogonni ninad

Timukate Testist.

(Tikopesa asund., Leningradi kub.).

Wiimasel pidul tundus saalis samo
gonni haisu. Ligemalt waadates selgus,
et kolm klubi liiget tublisti wintis olid,
nende seas ka üks tähtsam asunduse nõu
kogu tegelane!...
Kuidas tuleb selle pääle waadata?
Piduline.
Noorte elu.
Leningrad.
Wigo, mis korduda ei tohi
Harmajas korraldati läinud laupäewal
komnoorte lihawütteid. Mõne sõnaga pea
taks ainult ühe asja juures, mis meie
praeguse noorsoo kaswatuse ja usuwas
talise tööga kuidagi kokkukõlas ei ole. Ni
melt E. T. U. spordi ringi poolt ettekan
tawate palade hulgas oli pilt kirik keskajal.
Siin mindi liigsuseni. Kuigi publikum
naeris ja paljudele rohkem meeldis kui
eelmine pilt, siis sarnaselt pilte enam ette
kanda ei tohiks. Kõigile on teada, et meie
usuwastalist kihutustööd ei põhjenda su
gugi pappide ja usuhirwitamise pääle. Maid

rajame teda teaduslikule alusele. Usuwas
taseid õhtuid, eriti komnoorsoo lihawütte
ja ka jöulu-öhtuid peame nii läbimiima,
et ka need inimesed, kes meie õhtule tul
nud, ei kahetseks selle üle, et kirikusse mi

nemata jälsid. Sarnaseid õhtud tulewad
aga nii korraldada, et ka see eksinud noor
tunneks ennast komnoorsoolaste keskel lõ
bus olema, ning edaspidi täieliselt loobuks

üldse kiriku minemast. Seepärast piltide
ettetoomine sarnaselt ei ole sugugi soowi
taw usuwastase- propaganda seisukohalt
waadates. Loodan, et edaspidi niisuguseid
enam ei juhtuks.

Komnoorsoolane.
Leningradi teated.
Uulitsad ja puiesteed.
Kommunaal majanduse osakonna poolt
on lõpulikult kindlaks määratud Liigowka
uulitsa, Rahwuswahelise prospekti, Üles
tõusmise platsi ja teiste uulitsate ning
puiesteede ümberplaneerimised. Liigowka
uulitsal tehakse mõlemile poole tramwai
teed sõiduriistade sõiduks neli sülda lai
tee. Majade ja kõnniteedele tehakse juure
rohuplatsid. Liigowka kujutab enesest siis
lõpmatut puiesteed. Oktoobri raudtee lä
hedal laiendatakse automobiilide ja sõidu
riistade seisukohti.

Ülestõusmise platsil, mis ühineb 25.
Oktoobri prospektiga, ehitatakse rohuplat
sid. Rahwuswaheline prospekt Obwodnõi
kanaalist kuni Triumfalnõi wärawateni
planeeritakse ka ümber. Siin seatakse kahte

liiki kõnniteed sisse. Uks osa läheb ma
jade juurest, teine osa aga keset uulitsat.
Neis kohtades, kus ei ole sissekäiku maja

„Hele päew Eesti Proletariaadile'.
Tähtsad pulmad olid neil päiwil.
omale uueks nimeks „Eesti sotsialistlik
tööliste partei". Isameheks selle abielu
sobitamisel loetakse praeguse Pätsi ja Lai
doneri walitsuse portfellita ministrit Karl
Ast'i. Uue partei keskkomiteesse waliti 10
sotsi ja 5 iseieiswat, tuttawamat tööliste
klassi äraandjat Martna, Rei, Piiskar,
Joonas, Asi, Pakk, Norman, Tulp, Gus
tawson, Püiiman, Minna, Freiberg, Jõe
äär, Johanson ja Main. Mõeti ka otsus
wastu, et kodanlikust walitsusest tuleb ka
edaspidi osa wõtta, sest ei wõi lubada,
et tööliste kägistamine ilma uute sotside
osawõtuta sünniks. Kongressil seati kokku
ka „läkitus töörahwale", kus tähendatakse,

„et 9. aprillil 1925 a. jääb heledamaks
päewaks Eesti proletariaadile". See „f)e
ledus" seisab küll selles, et tõörhwa sil
mad lõpuliselt awab isesotside õige ise
loomu kohta. Kui seni ehk mõne töölise
südames wäike usk hõõgus, et isesotsid on

tööliste huwidele lähemal kui Martna,
Hellati, Ast'l partei, siis näitab 9. aprill
s. a., et ei ole teps mähet Jsraeli ja
Juuda mehe wabel, maid nemad on sar
nased üksteisele, kodanluse ees roomamises

ja tööliste weristamises.
Merised lihawötte Pühad
Kewadine öhk on Eestis kodanluse were
kiiremini tuksuma pannud, nii, et nemad
ei suuda oma wõitlusiha taltsutada ja ot
siwad teed, kuidas seda rahuldada. Kahjuks

on wäerindadel rahuline, nii wälis- kui
sisepoliitikas ja nii ei jää muud üle, kui
omawahel wähe aadrit lasta. Lihawütte pii
hade ajal on (muidugi armsa puskari kaas
abil) Pärnus leitnant Hints alamohwitseri
Tilk'i rewolwri kuuliga maha lasknud
„Endla" tcaatri biljardi saalis. Tallinnas
jälle on Leedu saatkonna liige Sutkus
Tartu trükitöölise K. Gröneri maha lask
nud. Wäiksemaid kehawigastusi oli mui
dugi üle maa, kuid nende üleslugemiseks
ei ole meie lehel küllalt ruumi.
Elukalliduse tõus Eestis
Wiiwasel ajal on Eesti marga reaalne
wäärtus jälle langema hakanud. Eriti tun
tawalt tõusewad toiduainete hinnad. Nii
on Eesti statistilise kuukirja järele elukalli
duse indeks tõusnud märtsikuul 142,9 päält
151,1 pääle.

Pidusid juure.
Eesti haridusministeerium on kaks uut
maa sunduslikkudeks pühadeks, millal rab
wuslikku waimustust ja marusust peab rah
wale katsutama sisse pumbata kõiksuguste
abinõudega, nagu laulupidud, spordimängud,
majandusnättused jne

2. mai PuhkePäew
tas laupäewa, 2. maid lugeda puhkepäe
waks.

Tramwai Piletite Pikendamine.
9. seeria abonement piletit (punase wär

wilised) on pikendatud kuni 31. maini.
Töö algus tund warem
1. maist kuni 30. septembrini algab töö
kubermangu täidesaatwa komitee otsuse jä
rele ühiskondlistes ja koopcratiiwsetes asu

tustes kell 9 hommikul ja lõpeb kell
päewal.

Piletite muretsemine kodu
Lähematel päeioadel asub linna raud
tee keskjaam reisijatele sõidupiletite kodu

Sport.
Wäljamaa spordimeeste sõit
Maikuu keskpaigas atyatakse Leningra
dis järjekordne kubermanguline jahi- ja
puhasttõugu koerte wäljanäitus. Jahimeeste

nädalat warem enne sõitu.

Kutse rahwuswahclisele kongressile.
Kaubapalat sai Itaalia organisatsioonilise

koomitee poolt kutse ilmuda rahwuswahe
lise metsa kultuuride kongressile, mida 1926

a. Milaanos (Itaalias) kokku kutsutakse.
Wöi ümbertöötuse tehas Leningradi

sadamas.
Ühenduses suurenema wöi wäljaweo kas

wuga kawatsetakse ehitada Leningradi sa
damaese wüi ümbertöötuse tehast. Kawa

järele läheb selle tehase ehitus maksma 600

tuhat rubla. Esialgul saab tehas wäljatöõ
tama päewas 4.000 puuda wüid. Edaspidi

suurendatakse tehase wäljatöötust tuntawalt.

Neljapäewal, 23. aprillil s. a.

Kinoetendus
„M5salina".

„Messaliina".
Harmaja kinos tuleb täna eten
dusele tuntud film „Messaliina". Tükk
sünnitas wäljamaal suurt kõmu, kuid alati
ei wõi igat filmi, mis wäljamaal kõmu
teinud, meie nõuetele wastawaks pidada.
Siin peab alati konstateerima just ideo

Kuulus wäljamaa kinofilm.
Algus kell ja VolO õhtul.
Puhkepäetval, 26. aprillil

Kinofilm
„Abort".

loogilist kehwust.

Ei saa tõendada, et ka käesolew pilt

Algus kell 12 ja kell 2 päewal.
Piletite hinnad: liikmetele 25 kop.

ideoloogiliselt, praegusest seisukohast waa

dates, iseäranis suurt pakub. Ta on sihi
tud wäljamaa „publikumi" nõuetele ja
kannatab osalt ka üldiste puuduste all,
mis kõikidele „wõõrastele" lintidele oma
sed. Kuid suur tähtsus meie jaoks seisab
tema ajaloolises tões, wana Rooma keis
ririigi elu olu kujutuses, mis ennem meie
ajaarwamill walitses.
Seda kultuurat on katsutud siin ette
tuua terwes kogus, ühes kõigi hääde ja

ja wõõrasrele 30 kop.

THII.
Sm. w. Kingissepa nimeline
Eestt tööliste haridusmaja.
Laupäewal. 25. apr. s. a.
Sõjamäe kool, Lenini nurga
hääks

Pidu öhtn

pahedega. Ülesseadja on püüdnud just wü

mast külge alla kriipsutada, kujutades
Rooma riigi langemise aega ühes kõigi
walitsewa klassi pahedega (erootika, int
riigad jne.).
Puuduseks on weel see, et kino-õhtu
neljapäewa pääle on määratud, kunas ha
rilikult partei koosolekud on. Kuid siin

Eeskawas laulumäng „Kulupuu
Jnku" ja kontsert osa.
Algus kell 9 õhtul.
Piletite hinnad 1 rbl. kuni 30 k.
Sm. ID. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Puhkepäewal, 26. apr. s. a.
E T. Ü. Mopri ring korral
dab Eesti Töökooli õpilaste
kaastegewusel Eestimaa wan
gimajaS wacwlejatepoliitiliste
wangide hääkS

oli mõõduandwaks see, et tähendatud pilti,

mis juba üle 2 kuu ettebroneeritud on,
muul päewal wõimata oli kätte saada ja
et see meil ainult juhusliku wabanemise
tõttu täna ettekandmisele tuleb.

Pelcius.
Teadaanded.
24. aprillil kell 8 õhtul on Haridusmaja
seinalehe kirjasaatjate koos
olek. Ilmuda palutakse järgmisi seltsi
mehi: Rips. Utter, Jõeäär, Tamberg. Rist,
Proos, Alja, Tamm, Meierlein, Oona,
Sall, Tootson, Kuiw.

pidu- Shtu
sega eeskawaga.

MM- Iga ajakirjanduse tähtsusest arusaaja kodaniku kohus on „Edaji" tellijate arwu suurendamiseks kaasa aidata!

Palutakse 24. apr. kell 7 õhtul Haridus

maja 1. mai kommisjoui koosolekule ilmuda

sm.: Karpa, Seljak, Rõõmus, A. Petroff,
Brinkmann, Meierlein (Merlei), Aaben.
Seltsimehelik tänu Petr.-Wiiburipoole
klubi juhatusele, uäitlejatele ja kõigile
seltsilistele, kes aitasid Eesti töörahwa
toetuseks toime pandud „Teaatri-ühtu"
läbiwiimises.

Kominterni Eesti sektsioon
s)armaja juhatus annab teada, et film
„Abort," mis 20. apr. Schlüsselburgi laewa

hiljaksjäämise tõttu' ettekandmata jäi, nüüd

ettekandmisele tuleb 26. apr. kell 12 ja
kell 2 päewal.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
N e l j a v ä ew a l, 23. aprillil.
fell õ—7 Hciälevaneku kursus (noorem
grupp)

Reedel, 24 aprillil.
kell 8 3. mai lawastus.
(Ilmuda tuleb löfgil teaatri liigetel ilma
erandita)

ühisus sai teate, et sellele Leningradi wäl
janäituselc sõidawad Daani, Soomemaa,
Inglismaa, Rootsi ja Saksamaa tööliste
spordiorga usatsioonide esitajad. Naljanäi
tusele sõidawad ka meie Liidu linnadest
jahimeeste ühisuste esitajad. Oodatakse
tööliste spordiorganisatsioonide esitajaid
Moskwast, Twerist, Nishni-Nowgorodist,
Harkowist, Dooni äärest, Kaukaasiast, Si

kell a/2l L „Kölmtöbi"
(Ilmuda tuleb kõigil endistel osalistel sm.
Juurup, Saan. Oona, Räliin, Stein, Petroff.^

berist ja Turkestanist.

Akadeemiline riiklik draama teaatcr

toimetamisele. Piletid muretsetakse kodu kaks
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Kino.

riiklikku rahwuslikku püha juure määranud.

23. ja 24. juuni kuulutatakse wälja üle

Sm. w. Kingissepa nimelise
Lesti tööliste haridusmaja

et suuremale osale on teadmata ajalehe ringi
olemasolu.

Merine Eesti sotside partei ja tööliste meeli
segaw isesotside partei- abiellusid, mõttes

desse ehitatakse kõnniteed keset uulitsat.

Kubermangu täidesaatew komitee otsus

teataksite põhjendatud faktidega, et noori,
kes ringi tegewusest pole osa wõtnud, püü
takse ringi koosolekutest ja üldse kogu tege
wusest eemale tõrjuda niisama selle kohta,

Pubkepäewal, 26. aprillil.
kella i'2l Höälepaneku kursus.

jasaatjate ümberregistreerimise, mis warsti
toime pannakse.

Waataja. Teie sõnumi andsime edasi
kub. haridusosakonna Eesti sektsioonile.
Lind. Teie nõuate, et õienduste kirjuta
mise juures peab rohkem faktisid ettetooma,

kuid ise ei käi selle järele. Äää oleks kui

Tinorpatfma KoaaarepH, FocjiiapcrßeHHoe RZA., EKÜTQI

P.-t. tommuuna „Töö ja Teadus»
majad liikmeks osawat ja korralikku

seppa,
kes küla tööd tunned. Teatada kiireK
korras: CT. Hcipeõuuo, üeuunrp. rvõ.
KOM. «'lpVA II Hayisa».

Bugri llsllllijllses.
Trotski kr., Leningradi kub.
wötab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merlno
Lopuhinka postijaamas.
Woltshinski ltsvllõllses
Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab „G d ft ft" Pääle tellimisi
wasm kooliõpetaja
sm. K. Koowits.
Tikopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimist wastu

Aleksander Kast.
EÖikriÄÄ:
——— 2 nr. 2,25.O!tobri

prosp. nurgal, tclef. 562-3" — Wastu
wöre iga päew kella 9—12 h,m. a kella

„ V2I—VJ2 Rütmika kursus.

4—8 õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Tiina teaatrites:
Akadecm riiklik ooperi ja baleti teaater

Tnguorgaan.de igakülgne arstimina,

eisilis^>°

„KapsicHu

«Il,api. 3^nn»

Kirjawastused.
Sm. Kütter, Kiiewis. Kirjutage kuidas
elab ja töötab punasewäelane. Tooge üksi
kud pildid. Sellega tutwustate töölisi ja
talupoegi punasewäe eluga, kindlustate si
det punasewäe ja töörahwa wahel.
Wastus arupiirimiste päälc. Kirja
saatjate kaartid saadame wälja pääle kir

Kõneleb sm. WakmannAlgus kell 8 õhtul.

kurgu», kõrwa-, nina- ja suguhaigused.

Akadeemik riiklik wäikeooperi teaater

Stfilis tripper.

Riiklik suur draamateaatcr

Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni õh. f. 9 3. Juuli (end. Tadowaja)
uul. nr. 42, Tcunoi nurgal. Tel. 163-31

,Hur»iz.?llou"

„3aroEsop IlMHopaTpuuu"

Rahwamaja
«CjicpTL IleTpa I».

Teaater „K)KI>IX 3pßTenea".
Tona Coßepa."

Muusikaline komöödia
«üpiiHuecca 0-.ni-.ia».

Bassash

1. «jKcumnea B 40 ae?». 2. «CUH 4-X OTUOB»

Wastutaw toimetaja: K Treusetdt
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus.
.:OJ>CKHH np. 87. JleiHarpaflCKHfi TyÖJun Jw 8559

ja 163-32.

KllSlletski haigemaja n*už7net£
lef. 180-52. Wastumõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
IV hornm. luni kella 10 ölit. Alalised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras,

Ä Kumale, mci. figgSSt:
"K Si«'S Z tnpxer
Snanmötmctiis
elektris., ham.
SUgUKlvtMttus baarstim. ja kunüli'
hamb. Arstide kutsum. lodu.

