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Wöitlused Türgi mässajate järeljäänud

MndmnM-Hnlgaarlas.
Elu linnas kui surnud.
Miinist, 23. apr. Bulgaarias kestab
edasi metsik walitsuse terror, hulgalisedar
reteerimised ja politsei omawoli.

Inglismaa töölistepartei liige Wedge
vood, kes plahwatuse ajal Sofias wiibis,
jutustab põrutawaid peensusi Zankowi
terrorist. Bulgaarias pole järele jäänud
jälgegi pisiku vabadusest. Kauplused on
kinni, linnal on surnud wäljanägemine.
Arreteeritute arwu kindlaks määrata ei
saa, sest igatühte, keda kahtlustatakse kom
munismis wõetakse kinni jalamaid.

Inglismaa ja Ameerika Ühisriikide saa
dikud olla Bulgaaria walitsuse poole pal
wega pööranud, enam inimlikumalt arre
teeritutega ümberkäia, sest liiguwad ringi
kuulujutud, et wangiwõetud wiiakse ilma
kohtma linnast wälja ja lastakse maha.
Uue Balkaui sõja läwelW i i n i st, 23. apr. Jugo-Slaawia ko
danlus astub teravalt wälja Zankowi wa
litsust wastu ja näitab vajaduse pääle
wahele segada Bulgaaria sisemistesse asja

desse. Kodanlus teatab, kui koguks Bul
gaaria walitsus wägesid Jugo-Slaawia
piiri äärde. Kodanlised ajalehed kõnelewad:

Jugo-Slaawia ei wõi jääda ükskõikseks
sarnase Bulgaaria ülevalpidamise juures.
Jugo-Slaawia walitsus lükkab tagasi
Bulgaaria kinnituse, kui oleks Jugo-Slaa
wia segatud plahwatusesse. Walitsus saab
igatahes wõitlema Bulgaaria sõjaväe suu
rendamise wastu. Jugo-Slaawia nõuab, et
talle antaks kindlusms selle kohta, et Bul
gaaria sõjawäe suurenemist ei sihitaks
Jugo-Slaawia wastu.
Lubasid!
Pa r i i s i st, 23. apr. Suurriikide saa
dikute konwerents lubas Bulgaariat oma
sandarmite hulka suurendada 31. maiks—
7JOO inimese pääle.

Bulgaaria walitius teatab, et juba on
10.000 wabatahtlikku sissekirjutanud maa
kaitse salkadesse.

Sääl, kus walmistatakse „Sinow'
jewi kirjasid"
Londonist, 23. apr. Inglise tööliste
partei awaldas oma ajalehtedes Berliinis
valmistatud Kominterni täidesaatva ko
mitee wõltsitud plankide proowi just nii,
kuidas seda paljastas Saksa kompartei
märtsikuul. Tööliste partei näitab, et plan
zid telliti Berliinis ja trükiti ära walge
kaardlaste agendi Butshinski jooks. Inglise
kodanlised ajalehed trükkides ära „Komin
terni otsuse ülesastumise tähtaja" kohta,
tarwitas seda sama walgekaardlaste võlts
dokumenti.

Bulgaaria nõukogude wa
litsust osavõtmise üle Sofia plahwatuse
suhtes kujutawad endist häbistawat ja pe
tist katset wihawaenu õhutada Wene rahva

ja tema riikliku korra wastu. „Kõik need
„Sinowjewi dokumendid" ja „ kirjad"
kirjutab tööliste partei ajaleht „Daily
Herald" wälja ühest halli
kast". Meie oleme alati kindlad olnud, et
„Sinowjewi kirjade" päriwus ajajooksul
wälja selgub.

Nüüd aga teame, kus neid kirjasid wal
mistatakse ja kes nendega tegemist teeb.
Isegi kiwid kisendawad.
Berliinist, 23. aprillil. Inglise esi
taja Sofias protesteeris Bulgaaria walit
suse ees selle piiritu terrori wastu ja pani
ette survet piirata.
Jugo Slaawia sõjamäed Bulgaa
ria Piiril.
Miinist, 23. aprillil. Jugo-Slaawia
walitsus mobiliseeris kaks jalawäe korpust
ja koondas need Bulgaaria piirile. Bel
gradi võimud põhjendawad seda tarwidu
sega Belgradi kaitsta, kui rahutuste laine
Jugo-Slaawia wastu peab pöörama.

8. aastakäik

Laupäewal, 25 aprillil 1925

Ar. ss mw II? /JxJI
liii,

Mässajad moodustasid talupoe
gade walitsuse
Berliinist, 23. aprillil. Liiguwad
kestwad kuulujutud, et Warnas (Bulgaa
ria sadama linn Mustamere ääres) on
moodustatud uus walitsus talupoegade
fraktsiooni esitajatest, Rustowiga eesotsas.
Ajakirjanduse esitajate järelpärimise pääle

osadega»
Ango o r a st, 23. apr. Mässajad põgenesid mägedesse. Mitu gruppi tegutsevad
Silvani ringkonnas ja katsuvad ühineda. Walitsuse wäed piiravad neid. Kolm mässa
jäte juhti katsusid põgeneda Perfia sihis. Nende kinnipüüdmiseks on abinõud tarvitu
sele võetud.

Wiimaste teadete järele said pääle kahepäewalist ägedat lahingut mässajad lüüa.
Silwan on valitsuse vägede käes. Lahingud on praegu käimas peaaegu ainult mäge
des. 200 mässajat langesid wangi.

ei teadnud Bulgaaria saadik Berliinis
mingisuguseid ümberlükkawaid teateid anda

Warna revolutsioonilise valitsuse asjus.

S. % B. Liiõll toaeillaste uus

Wöitlused keStawad edasi.
Berliinist, 23. aprillil. Bulgaaria
valitsuse wäed peavad kibedat võitlust

Mlvokatsioou.

ülesastujatega, kelledele pannakse ette alla

andes end wõitjade armu hooleks jätta.
Mitte allaandjad lastakse koha pääl maha.
Tehakse põhjalist puhastust ohwitseride ja
ametnikkude keskel. Ohwitseride keskel on
hulk rewolutsionääre.

FaseiStide kallaletuugimine S- N
W- Liidule.
Roomast, 23. apr. Fascistide aja
lehed, kes wahepääl oma laimu S. N. W.
Liidu wastu Bulgaaria sündmuste puhul
lõpetasid, on seda nüüd uue hooga pildu
ma hakanud. „Jdeal Nationale" kirju
tab:
„ Enamluse hädaohu wastu ei tohi Eu
roopa peawda poolikute abinõudega, waid

Soome ajalehed lükkawad ümber.
Helsingist, 23. apr. Soomemaa
ajalehed lükkavad tagasi väljamaa kodan
luse wäljamõeldused, kui oleks wahekor
rad S. N. W. Liidu ja Soomemaa
vahel teravad. Wäljamaa kodanlus
kõneleb isegi sõjawõimalustest mõlemi
riigi vahel.
Soomemaa valitsuse ajalehed kriipsu
tawad alla, et kõik need kuuljutud
on täielik sopapildumine ja häbemata
vale. Neid lasevad lendu väljamaal
asuvad walgekaardlased ja valitsused,
kellel kasulik sahkerdada Soome rahaga
kui sõda pääle algaks.

Rahwuswaheline walge terror
Berliinist, 23. aprillil. „Rote
Fahne" tuletab meele tähelpannes Leip
zigi kohtuotsust Saksamaa kommunistide
üle, et sest ajast, millal Müncheni erakorra
line kohus Lewini surma mõistis, pole
Saksamaal ühtegi surmaotsust tehtud po
liitilistes kohtuprotsessides. Praegune sur
maotsus on rahwuswahelise walge terrori
väljenduseks.

Leip z i g i st, 23. aprillil. Kohtuot
suse väljakuulutamine erakorralise kommis

joni asjus wõeti wastu rahulikult. Koh
tualused ja töölised, kes kohtusaalis Vii
bisid laulsid Internatsionaali ning tulid
kohtust wälja hüüetega: „Elagu Moskva!"
„Maha verine kohus!" Töölised loopisid
surmamõistetutele punaseid lillesid. Uks
tööline arreteeriti.

peab algama süstemaatilist ühemeelset wõit

lust. Peab lõpetama lepingute täpsest kin
nipidamisest ja andma luba riikidel, keda
ähvardab enamluse hädaoht, oma sõja
jõudusid suurendada.

Omaltpoolt peab Itaalia koguma jõu
dušid vastulöögiks kommunismile ja and
ma teatud abi Bulgaariale, kui Zankowi
walitsusele selgeks saab, et Bulgaaria saab

kas enamlikuks riigiks, kes paratamatult
tungib Adria ja Ägei merele, ehk tema
s. o. okkupeeritakse JugoSlaawia, Rumeenia ja Greeka poolt.
Plahwatuse kohal.
W ii n i st, 23. apr. Sadanded töölised
ja soldatid on ametis Sofia kiriku ware
meid koristamas. Krohw, telliskiwid ja
palgid on 2 meetri kõrguselt. Prahi alt
leitakse ikka uusi surnukehasid. Enamus
neist on niiwõrd purustatud, et raske on
nende isikut kindlaks teha. Igal pool on
purustatud jalad, käed ja isegi pääd.
Timuka seaduste järele
Miinist, 23. apr. Bulgaaria päämi
nister Zankow teatab, et walitsus, korda
jalule seades, käib seaduse järele, ja kuigi
üksikuid üksikute inimeste tapmisi on ette
tulnud, siis sündis see ainult nende poolt
sõjariistus wastupaneku tõttu.
Kibe töö
Miinist, 23. apr. Sõjakohtud tööta
wad Sofias 17. ja 18. kuupäevast alates
ööd kui päewa. Igas saalis, kus sõjawäl
jakohtu istumisi peetakse, töötawad kohtu
nikud 3 vahetusega.

Kellalööja seletusBerl i i n i st, 23. apr. „Borwärtsi"
Sofia sõnumisaatja teatab, et Sofia kiriku
wangistatud kellalööja seletanud, et Min
kow olewat temalt luba palunud kindral
Georgiewi matuseteenistust ajaks kiriku ka

tusele mahutada päevapildi aparaati.

S. N. W. Liidu uus saadik
jõudis Rooma.

Teatel! Makagvlle Liiliast.

Roomast, 23. apr. Rooma jõudis
S. N. W. Liidu uus saadik Itaalias
sm. Kershentsew. Itaalia valitsuse esitaolid teda vaksali wastu võtma
ilmunud. Sel puhul avati ka vaksali
paraadi toad.

Üleliiduline komnoorsoolaSte
ajaleht.
20. mail hakkad Mojkwas ilmuma W.
L. K. N. Ü. keskkomitee päevaleht „Komso
molstaja Pravda".

Weel 15.0 W...
Praagast, 23. apr. Hiljuti sulgusid
töösturid Tseho-Slowaakias mirmes
tööstusraioonis metallurgia tehased.
Seda tehti selleks, et töölisi sundida
odavama tööpaigaga ja pikema tööpäe
vaga töötama.
Nüüd sulgusid ettevõtjad PõhjaTshehimaal uue grupi metalli ümber
töötuse tehaseid. Uuesti heideti uulitsale
15.000 töölist. ,
Wolnud küllalt^waswwöetaw.'j
Pariisi st, *3. apr. Kaubandus
line kohus Marseilles läbiwaadates nõud
mist, mida nõukogude walitsus sisseandis
endise Wene laewanduse ja kaubanduse
ühisuse ajutise juhatuse.wastu, lükkas nõud

mise tagasi, tunnistades teda mitte wastu
võetavaks.
sõprus".^

Esimene petrooleumi tehaS. 14
Grosnõi naftatrust ehitas esimese pet
rooleumi tehase, mis algas juba tööd. j
Walgemere põhjas^
Leningradist sõitis Melgemerele Kobdo
piirkonda teaduslik ekspetitsioon hüdro
bioloogi Perfiljewi juhatusel, et uurida
järele rauamulda, mida leida Walgemere
põhjas ja kallastel.^
Rahwuswahemused tnõukogudesse.
ÄZiimastel" külanõukogude walimistel
Wjatka kubermangus läks nõukogudesse 976

rahwuswähemuste liikmeid: marilasi, ta
taare, komisid j. t. Mõned küla nõukogud
on terweni rahwuswähemuste käes. Walla
täidesaatvatesse komiteedesse on walitud
54 rahwuswähemuste esitajat, kreisi oma
desse 10. Miimasel kubermangulisel
nõukogude kongressil waliti kubermangu
täidesaatvasse komiteesse kaks marilast.

Administratsioon ja kohtu otsused
M

Pariisist, 23. apr. Prantsuse kodan
lised poliitilised ringkonnad vaatavad hää
meelega Poola ja Tshehi-Slowaakia vahe
lise lepingu tegemise pääle. Poola-Tshehi
kokkulepe on Prantsuse ajakirjanduse arva

tcs selle tagajärg, et need mõlemad riigid
kardavad oma piiride eest. Ajakirjandus
vaatab suure rahulolemisega selle pääle, et

on kujunenud riikide liit Balti merest kuni
Adriatika mereni, mis on tammiks Wene
maa ja Saksamaa vahel.

Tapmiue nurga tagant.
Miinist, 23. apr. Eile tapeti endine
Stamboliiski kabineti sõjaminister ja talu
poegade partei juht Prutkin.
Miin rööbaste all.
Miinist, 23. apr. Sofia—Belgradi
raudteeliinile panid tundmata isikud röö
baste alla pommi, mis täidetud dünamii
diga. Teed walwaw patrull (wahisalk) lei
dis juhtumisi selle ja päästis sellega kiir
rongi, mis asus 2 kilomeetrit pommi ko

Suusõnal ja kirjalikult kaotawad
jälgi.
Tall i n n a st, 23. apr. S. N. W.
Liidu täiewolitustega saadiku järelepäri
mise pääle Riia konwerentsi suhtes teatas
Eesti wälisminister Pusta suusõnal ja
kirjalikult, et konwerents ei olnud sihitud
S.N. M. Liidu ega ka mõne muu wastu.
Neis arutati ainult küsimusi, mis puudu
tawad Rahvasteliitu, nii kui sõjajõudude

halt eemal.

küsimusi.

wähendamise ja sõjariistadega kauplemise

Ülevenemaalise kesktäidesaatwa komitee

juures olew Põhja komitee töötas wälja
rida seaduse eelnõusid administratiiw ja
kohtu asutuste korraldamiseks pärismaa
lastele W. S. F N. W. põhja piirimail,
miS annab maksimaalset (kõige suuremat)

kindlustust väikestele rahwastele enesete
gewuseks ja kaitseb neid enam tugewamate

rahwaste surwe wastu.
Rongiõnnetus Tagakaukaasta raud
teel.
Reifijaterongiga, mis neljapäeval Tifliifist
Moskva sõitis, sündis Kowljäri raudtejaama
läheduses rongiõnnetus. Rööbastelt jooksid

välja 7 klasstwagunit. Ohvreid ei ole.

Missugune saab ilm olema.
Ilm muutub soojemaks. On võimalikud
ka wibmaiaod.

Mai algusel (4.—S. mail) oodatakse
külma lainet.
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Partei ja nöukoguwõim peawad kogu
aeg kindlat liini, mis aitaks kiiremini
meie põllumajandust jalule seada.
Siin oleks lapsik mõtelda, et selles
suhtes peame meie ainult ühte teed
sammuma külwipinna laiendamise
ning karjapidamise jaluleseadmise, teed.
Terwe rea raioonides on talupoegade
majapidamine tihedalt seotud mitmesu
guste kõrwalteenistustega, millest kaht
lemata tähtsamaks on kodune käsitöös
tus. (Eesti asundustes on õige laialt
tarvitusel näit. nahaparkimine). On
kohtasid, kus sarnased kaudsed teenistuse

harud talupoegade eelarves tihti õige
suurt, kui mitte kandvat osa ei etenda.
Seepärast on arusaadawad nõukogu
wõimu wiimased sammud talupoegade
koduse käsitöö tingimuste kergendamise
alal. See samm on kindlas ühenduses
põllumajanduse üldise tõstmisega, talu
poegade majandusliku olukorra paranda

Sel juhtumisel, kui talupoeg käsitööd
teeb ainult põllutööst vabal ajal, kui see
on temal kaudseks sissetuleku hallikaks,
kui ta ainsat põllumajanduslikku maksu
maksab, wabastatakse teda ka sissetuleku

maksust. Juhtumistel, kui käsitööline aga
ainsat põllumajanduslikku maksu ei maksa,
siis võetakse tema käest sissetuleku maksu

kergendatud kategooria „B" järele, s. o.
nende sissetuleku maks on sama suur, kui
isikutel, kes sissetulekut saavad isiklikust
tööst mitte palgalistena.
Pääle selle otsustas rahwakommissa
ride nõukogu käsitöölistele kergendusi
teha ka patendimaksus. Kõik käsitöölised,
vaatamata kuidas nende töökojad ka
sisseseatud ei oleks, kui nad tarwitawad
ühte palgalist tööjõudu ehk kahte õpi
last, peawad wäljawõtma esimese järgu
patendi.

Pääle selle andis rahwakommissaride
nõukogu terwe rea kaubanduslikke ker-

misega.
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gendusi käsitöölistele. Nii on käsitööliste
oma'" töösaadustega kauplemine, ükskõik
kus see ka ei sünniks: kodus, turul jne.
vabastatud tööstuse maksust.
Kõikide ülaltoodud kergenduste pääle
vaatamata otsustas rahwakommissaride
nõukogu vabastada käsitööliste ühendusi
ka varanduse-sissetuleku maksudest, waa
mata kas need ühendused töötavad
mehaniliste sisseseadetega, kas käsitöölised

töötavad ühistes töökodades ehk kodus.
Käesoleval ajal töötab kõrgema rah
wamajanduse nõukogu juures eriline kom
misjon, kes wälja peab töötama edas
pidised abinõud käsitööstuse arendami
seks, käsitööstusele laenuandmiseks, käsi
tööstuse saaduste müümise kergendami
seks.

Kõik need abinõud wõetäkse käsitöös
tuse arendamiseks ja talupoja majapida
mise tervendamiseks ette.

Wastus kümnetele küsijatele.

Põhi takistuseks talupoegade käsitöö
jaluleseadmiseks, sellele ergutamiseks, oli

seni wastawate krediitide puudus ning
teiseks talupoegade maksudega ülekoorma

mine. Oige tihti pandi talupojale-käsitöö
lisele palju suuremaid maksusid pääle,
kui tema sissetulek oli. Selle tagajärjeks
oli talupoja loobumine käsitööst, talupoja
käsitöö langemine üldse.

Hiljuti otsustas Töö- ja kaitsenõu
kogu talupoegade käsitöö arendamiseks
pool miljoni rubla anda, missugusest
summast talupoegade käsitööstusele lae
nüsid antakse. Pääle selle otsustas üld
liiduline täidesaatew keskkomitee talupoe
gade-käsitöölistele terwe rida kergendusi
anda. nende maksukoormat tuntawalt
kergendada.

Selle määruse põhjal wabastatakse
käsitöölised, kes ei tarwita wõõrast töö
jõudu, tööstuse maksust, ükskõik, kas käsi
tööline tarwitab oma töö juures mehaa
nilist jõudu ehk mitte. See maksust
wabastamine käib ka nende kohta, kes
töö juures abilistena tarwitawad ühte
wõõrast õpilast ehk oma perekonna liik
meid.

Wenemaa kommunistlik partei on terwe
rea põhjuste tõttu, mis tekitasid ühis
kondlikus elus murrangu, tuhandeid uusi
parteiliikmeid töölisteklasfi ja talurahwa
hulgast oma ridadesse wõtnud. Ja par
teisse astumine läheb järjesti suurel
sammul edasi, mis iga kuuga uusi tuhan
deid meie parteisse toob. Üksi Leningrad,
kui üks tööstuslik keskpunkt, annab iga
kuu üle tuhande parteisse.
Tööline ja talupoeg, asugu ta linnas,
alewis, külas jne., on aastate wältel
Wenemaal kommunistlikku parteid omaks
parteiks tunnistanud ja igaüks neist, kui
tema poliitilisest silmapilgust tõesti aru
saab, näeb enese kohustatud olenia oma
jõuga parteile appi tulema selleks hiigla
suureks tööks, mis partei õlgadel lasub.
Ta on walmis kõigist manadest köidiku
test wabanema ja enda pääle tegewalt
partei kohustusi wõtma, et oma kogu
tööd ja elu partei pääle pandud suure
ülesande täitmiseks tarvitada.
Edasi wältab tööliste ja talupoegade
liginemine partei otsekohesele tööle. Isegi

JEsimene mai JEestis.
P. Peterson. 6
Ehk jälle hilisem kirjeldus, mis ilmus «Kiires»
5. mail ja kus kirjutati:
«Neli ja pool tundi woolas tööwägi,
laias rinnas, 8 inimest reas, lossi eest mööda.
Lossi palkonil asusid tööliste ja sõjawäe saadi
kute nõukogu liikmed, kes möödaminejatele
maa- ja merewäe ning tööliste nimel terwitusi
ütlesid. Waimustaw oli silmapilk, mil roheliste
kuuseokstega ja punaste lippudega ehtitud
palkonilt waatajatele «Russalka» poolt esi
mene punane lipp, see rahwuswaheline töö
wäe ühenduse märk, paistma hakkas. Ilmus
tööliste ja sõjawäe saadikute nõukogu «Mar
seillaise» helidel. Üksteise järele liikusid par
teide, ametühisuste, seltside ja wabrikute gru
pid kubermangu lossi eest mööda...
Kõiki organsatsioonisid ja tehaseid ei saa
eraldi nimetada, selleks tõesti ei ulata jõudu.
Olgu ainult niipalju öeldud, et kõik töölised
Tallinnast ja ka lähemast ümbrusest, näituseks
Nõmmelt ja kindluse piirkonnast olid ilmunud.
Kodanlasi ja nende sabarakkusi minu silma
küll ei paistnud. Oli ka kõige loomulikum, et
sarnane element ennast asjadesse ei seganud,
millega temal õieti mitte mingisugust tegemist
ei ole. Kuni 18. aprillini (wana kalendri järele)
1917 a. katsub kodanlus kõiksuguste lubatud ja
lubamata wõitluse abinõudega 1. maid, rahwus
wahelist tööliste püha, maha teha ja häwi
tada, aga ennäe päewapäält on imetegu
sündinud. Kodanlus wõtab punase lipu kätte,
tuleb proletariaadiga ühiselt wälja, et «elagu rah
wuste wendlus» hüüdes 1. maid pühitseda!...
Ei, sarnast hiiglasuurt pööret ei wõinud sündida
ja ei sündinudki.»
Eesti sini-must-walge rahwuslik-kodanlik
kude lippude mahakiskumine ja kodanluse
püüde luhtaminek, kus ta katsus 1. mai püha
muuta rahwuslikuks pühaks, kutsus suure lärmi
wälja Eesti kodanlikkudes-mustasajalistes aja
lehtedes. Nii «Päewaleht» kui «Tallinna Tea
taja» kutsusid enne 1. maid kõiki kodanikke
üles, et nad pühitsemisest osa wõtaksid ja pu
naste lippude kõrwale oma rahwuslikud lipud
wälja seaks. On ju selge, et kodanlusel siin
ainult üks eesmärk oli, aga nimelt, et tööliste
püha pühitsemisel segadust sünnitada. Seda

kõige kaugematest metsanurkadest tulevad

praegu, kui „ Edasi" määratud sidemed
loonud tööliste ja talupoegadega, millest
annab ka tunnistust tellijate arwu suur
kasw, kirjad ajalehe toimetusele, kus küsi
takse järele parteisse astumise tingimusi.
Üksikutes neis järelküsimustes tähenda
takse, et nad ei taha kohalikku ringi as
tuda, waid soowiwad astuda „ Eesti
parteisse".

Tingiinustest, mida partei üles seab
parteisse astumisel, on waremalt ajalehes
kirjutatud. Seda pole mitte ükskord teh
tud. Nende tingimuste kohta wõib iga
seltsimees lähemalt teateid saada oma
kohalikkudest parteiringidest, kes üle Wene

maa lähewad partei kongressi poolt mää.
ratud teed mööda.
Meie ei taha siin uuesti pikalt tingi
mustest rääkida, maid lühidalt peatada
neil „soowidel", kus avaldatakse soowi
astuda mitte Wenemaa, waid Eesti kom.
parteisse.

Kommunistlikud parteiliikmed kuuluwad
Wenemaa, Ukraina, Eestimaa jne. kom-

ei õnnestanud neil Tallinnas ja ka mitte teistes
tööstuslikkudes keskkohtades. Nad wõisid
ainult oma majasid sini-must-walge lippudega
ehtida. Ja kui need lipud meeleawaldajate
poolt maha kisti, siis algas suur sõjakäik enam
laste ja enamlaste häälekandja «Kiire» wastu.
Neid tembeldati «mustadeks jõududeks». Nende
wastu taheti isegi «Kiire» akna taga meele
awaldust korraldada, millest aga midagi wälja
ei tulnud. Paendlik tööliste ja sõjawäelaste
nõukogu, aga Tallinna nõukogu oli weel aprillis
1917 a. paendlik, arutas teisel päewal (19. apr.)
lippude mahakiskumise küsimust ja kolmetunni
lise waieluse järele wõeti wastu järgmine reso
lutsioon :
«Tähele pannes kõiki 1. mail rahwuslikkude
lippude maharebimises ettetulnud kurbe juhtu
misi. otsustab nõukogu oma 19. aprilli koos
olekul järgmist: Lippude maharebimist kui
wägiwalla awaldust hukka mõistes, seletab
töqliste ja sõjawäelaste saadikute nõukogu üht
lasi. et l.mai on internatsionaali püha, rahwus
wahelise proletariaadi püha, seepärast käib
rahwuslikkude lippude wäljapanemine sel päe
wal just internatsionaali (rahwuswahelisuse)
aate wastu. Ühtlasi otsustab nõukogu päewa
käsku wälja anda, milles igasugused kodanik
kude korteritesse tungimised, uulitsa omakohus
ja omawoli ja wägiwalla tarwitamised isikute
wastu ära keelatakse».
Mitu korda terawamalt astusid Tallinna töö
liste organisatsioonid kodanlaste pogrommi
kihutustöö wastu. mida tehti lippude maharebi
mise fakti põhjal «Kiire» ja enamlaste organi
satsiooni kohta. Ja mitte ainult Tallinna tööli
sed ei astunud enamlaste organisatsiooni kait
seks wälja. Nendega ühinesid kõik töölised
igas nurgas, aga nimelt Tartus, Narwas, Pär
nus ja isegi maatöölised külades. Toome siin
ühe kõige iseloomustawama otsuse, mille tegid
selle kohta «Dwigaieli» töölised. Nad otsusta
sid omal koosolekul 20. aprillil järgmist: «Ja
kuna kodanlikud agitaatorid igalpool tumedaid
jõudusid üles kutsuwad W. s.-d. t. partei Tal
linna komitee häälekandja «Kiire» ja selle toi
metuse wastu wägiwalda tarwitama, siis teatab
koosolek, et ta täiesti ühineb seisukohaga, mis
nimetatud komitee häälekandja «Kiir» 1. mai
kui ka kõigis teistes küsimustes on wõtnud ja
saab seda seisukohta kaitstes kõigi käepärast
olewate abinõudega wälja astuma».

muniftlikkude parteide alla mitte selle jä
rele, missugusest rahvusest üks ehk teine
parteiliige pärit, waid missugusel maal
ta elab. Olgu sakslane, eestlane, prants
lane wõi nii edasi, aga kui ta elab Wene
maal, siis on ta Wenemaa kommunistliku
partei liige. Niisama ka Ukrainas, Ees
tis jne. Meie partei organisatsioonid
ehitatakse territoriaalse, aga mitte rah
wusliku põhimõtte järele.
Siit juba näeb igaüks, et Wenemaal
ei saa olla Eesti kommunistlikku parteid
ja ei saa keegi oma soowi ka teostada,
kui ta Wenemaal elades tahaks ainult
Eesti kommunistlikusse parteisse astuda.
Et aga partei saaks tööd teha mitmest
rahvusest koosseiswates maakondades,
siis selleks on harilikult sektsioonid, nagu
Wenemaal Läti, Eesti, Saksa jne. sett
sioonid.

Soow ainult Eesti kommunistlikusse
parteisse astuda wõib olla tingitud kahest
asjaolust: esiteks, wõib olla, seltsimees
lihtsalt ei tunne partei organisatsioonilist
ehitust, aga teiseks wõib olla tõsisem põh
jus seltsimees, kes ihkab parteisse, ei
ole weel jõudnud jumalaga jätta oma
rahvusliku sõgedusega. Esimesel
juhusel on kerge teed tasaseks teha, aga
teine asjaolu sunnib „soowijat" weel
mõneks ajaks parteist kaugele jääma.
Oige tihti mõtleb mõnigi rahvuslik
isand, kes kõlbaks wõib olla väga hästi
kristlikuks sotsialistiks wõi nende sarnas
teks sotsideks, et tema kui eestlane on pää

jagu kõigist teistest rahvustest ees. Juh
tub väiksel määral isegi säärast hoople
mist wahest mõne parteiliikme juures, kes
ei ole suutnud weel wanu jäänuseid juur
tega enesest wälja kitkuda. Juhtub weel
isegi sääraseid, kes partei organisatsioo
nilisi kujusid katsuvad wassida, wõi oma
rumaluses lihtsalt ei tunne ja liig
kergemeelselt parteisse wastuwõt
mise ja väljaheitmise pääle waatawad.
Oli alles hiljuti juhus ühe seltsimehega,
kes alles paar kuud tagasi tuttawakS
saanud isikut parteisse mõtles sobitada.
Leidub ka teisi samasuguseid juhuseid
viimsel ajal eestlaste-kommunistide hul
gas Wenemaal. Kuid siin on juba dift
sipliini küsinius ja sellest teine kord.

Juba see lühike kirjeldus näitab, et Tallinnas
wiidi 1. mai pühitsemine laialt läbi. Aga see
oli nii mitte ainult Tallinnas. Samuti elawalt,
seistes rewolutsioonilistel seisukotadel, wiidi ka
läbi tööliste päewa pühitsemine teistes kohtades.
Näituseks «Kiire» kirjasaatja kirjutab Tartu
kohta:
«1. mai pühitsemine läks siin hästi, kuigi
ilm just hää polnud. Kell pool 12 koguti prit
simaja juure kokku, kõik organisatsioonid
oma lippudega. Rongikäik läks muusika ja
laulude saatel Tähtwere parki, kus kõnesid
peeti. Koosoleku lõpul wõeti ühel häälel lipnik
Nesterowi (sots.-rewolutsionäär, P. P.) kokku
seatud nõudmine wastu, milles sõja lõpetamisi
ja maade tööliste kätte andmist nõuti. See re
solutsioon otsustati tööl. ja soid. nõukogule ja
ajutisele walitsusele ette panna. Kella 5 ajal
p. 1. mindi laiali ... Koosolekul tehti otsuseks
«Postimeest» boikoteerida ja tööliste häälekand
jat «Kiirt» ja «Töö Lippu» (jälle sots.-rew. aja
leht, P. P.) energiliselt toetada».
Ehk jälle «Kiire» kirjeldus 1. mai kohta
Wil jandis:
«Siin wõeti 1. mai pidulikult wastu. Kokku
kogumise paigaks oli turuplats määratud, kuhu
suured rahwahulgad, pääasjalikult töölised
kokku kogusid. Punaseid lippusid oli mituküm
mend. Nad kandsid pääasjalikult järgmisi pääl
kirju: «Kõige maade proletaarlased,
«Elagu Wene wabariik!», «Elagu wabadus!»'
jne. Kell 12 oli turuplats rahwast tungil täis
Kõnelejatena astusid hulk seltskonnategelast
ü.!es; Esimese kone pidas adw. Grau (wabriku
tööliste saadik)... Kui kõnetooli ka mitmed
naisterahwad olid astunud, hakkas suur mitme
tuhandepaaline rong rewolutsioonilisle laulu
dega Waluoja kaldale Männamäele liikuma,
e . wabaduswõitlejaid, kes sinna maetud,
malestada. 1905 ja 1906 a. wabaduswõitlejate
hauakünkad on kõige wiletsamas seisukorras:
haudasid ei wõi äragi tunda, sest nad on maaga
tasa wajunud. Ei ole isegi mälestusmärkisid,
wäljaarwatud noored männad, mis wesist sur
nuaia pinda katawad. Haudade juures tuletas
adw. Grau kadunute wabadusewõitlust meele
Kõik kauplused olid kinni ja tööstuslikud ette
wõtted seisid kogu päewa. Ka koolides seisis
õpetöö, wäljaarwatud üksnes Miitawi reaalkool
kus wanameelsed kooliõpetajad ametis».
(Järgneb).

Laupäeval, 25. aprillil 1925 a. Rr. 93
Igaüks, kes mõtleb parteisse astuda,
peab eestkätt sellest rahvuslikust kitsa
rinnalikkusest lahku lööma. Ta peab järje
kindla tööga, mis nõuab tihemini aas
taid, rahvusliku kõrkuse välja heitma
ja tõesti saama rahvusvahelise
tööwäe liikmeks. Alles siis soowigu ta
parteisse astuda. Alles siis wõib partei
lubada temal oma ridades töötada.
Kõigile neile seltsimeestele, kes mit
melt poolt ajalehe poole pööranud juha
tust küsima, kuidas parteisse astuda, soo
loime kohaliku parteiorganisatsioonile lige
male astuda, teha algul isegi parteituna
partei kasuks tööd kohaliku organisat
fiooni ligiduses ja alles pärast seda as
tuda sama organisatsiooni kaudu sammu
fid parteisse vastuvõtmiseks. Teistele
aga, kes veel jumaldavad oma rahvust,
võime ainult soovida sellest vingust va
banemist, missuguseks tööks kõigil seltsi
meestel kohtadel, aga tööd jätkub ka
Leningradis, tuleb viljakamalt töötada.
See ving on seitsmeaastalise töö tõttu
suurelt vähenenud ja ta kaob aastate
vältel sootuks tööwäe ridadest.
P. Peterson.

Uute õpilaste NStuMnllstst §. Tööliste sakulteeti.
Mitme aastane praktika on ära näida
nud, et sarnane koolide komplekteerimise
viis, mis meil tarwitusel, nende rahvus
vähemuste koolidele, milledel ülemaaline
tegewuse ulatus, ei wasta. Siin tuleb eriti
tähendada kohtade ärajaotamist Ikuberman

gude pääle. Kui keskasutuste poolt ühte

wal kõrgusel, tuleb tänaseni maksev olnud

on kiudlak» määratud, siis peab sellest ka
wastuwõtmise kommiSjon kinni. Tagajärg
on see, et kool saab täidetud arwuliselt,
kuid sisu kannatab. Mineva õpeaasta al
gul wõeti Eesti tööliste fakulteeti vastu
90 uut õpilast. Kohad olid kubermangude
järele ära määratud. Kui, näituseks. Nov

komplekteerimise viis, kohtade ärajaotamine
kubermangude järele, ärakaotada ja wastu

gorodi kubermangule oli määratud 4 kohta,

siis tuli ka täita Novgorodi! need neli
kohta, ehk jätta tühjaks. Teisest kuberman

gust wastuwõtmise kommisjon ülemäära
tud arwu wastu ei wõtnud. See oleks üks
külg. Teine külg selgub alles katsete kom
misjoni». Arusaadav, et tööliste fakulteet
ei ole masseline õpeajutus. Siin on koht
töölis-talupoegade perest ainult kõige suu
telisematele liikmetele.

jonis, et ühest ehk teisest kubermangust ko

Aukeetlehed tramwaides.
Mai esimestel päevadel algab tramwai
teedel eriline statistiline järeluurimine rei.
sijate liikumise kohta.

Igal marssruutil pannakse mõnda vagu
gisse erilised lugejad, kellele reisijad va
gunist wälja astudes isesugused talooni
lehed annavad, mida nad piletid ostes
ühes saavad. Iga peatuskoha juures-on
erilise märgiga taloonilehed.

mandeeritutel nii eelteadmised, kui ka ül
dise arenemise suuted nõrgapoolsed ;a ei
vasta tööliste fakulteeti sisseastujatele
ülesseatud nõuetele. Kuid mis teha?
Keskkohad nõuavad koolide komplekteeri

mist 100%, kuid nõrkade asemele ei ole
wõimalik wastawaid õpilasi wõtta, sest
uute sisseastujate üldarv on kubermangude

järele kindlalt ära jaotatud.
Ja siit järeldus: kas jätta kool tubli
protsendi wõrra täitmata, ehk täita nõr
gema koosseisuga. Wiimastel aaStatel on

Sel teel tahetakse kätte saada, kuipalju
reisijaid kusagil pääle istub ja wälja as
tub. Saadud materjaali põhjal selguneb,
* kuhu on tarwis uusi marssruute ja kus
on tarvis muuta peatuskohti.
Sarnane kontrolleerimine kestab mõni
päev.
TõöStus tõuseb.
Esialgsete andmete järele on Leningradi
tööstus suurenenud märtsikuu jooksul 5,6'/»-

See tõus ei ole kõigis tööstusharudes
ühesugune olnud. Rasketööstuses on töös.

ms suurenenud 8"/°, kuna see kergetöös
tuses ainult 4,7% wälja teeb. Nii kestab
Leningradi rasketööstuse tõuS kiirendud
tempos edasi, mis tervendav nähtus Le
ningradi tööstuses.

Teine tähtis nähtus on, et viimastel
kuudel, eriti märtsil, töösaaduste arw
kiiremini on tõusnud, kui tööliste arw.
Nii suurenes töösaaduste väljalask 5,6%,
aga tööliste arw suurene» ainult 2,7%,
mis näitab tööviljakuse edaspidist suure
«emist. Selle juures oli inimeste tööpäe
wade arw märtsikuul sama suur kui weeb
ruaril.
Mitte väikest osa mängib siinjuures
ka see, et tööliste koosseis on paranenud.
Weebruari lõpul oli üldisest tööliste ar
wust 77,9°/0 tööstustöölisi, märtsi lõpul
aga 78,3°/ o.

Ajutine kergendus käsitöölistele.
Üksikute kodukäfitööliite ühisuse liikmetele
lubati ajutiselt maksta eluruumide eest mitte

75 kop., waid 25 kopikat ennesõjaaegse
rubla päält, tingimisega, kui nad ette näi
tawad liikme palgaraamatud, millesse mär-

Situd töökodadesse antud kodus valmista
tud tööd.

WaStuwötmiue tehuikumiteSse ja
kutsehariduse koolidesse.
Leningradi kutsehariduse koolidesse
1925—26 öpeaaStal wöetakse wastu 15.

navu tööliste fakulteeti wastu võetakse
60 uut kuulajat. Hoiatagu kohad igat soo
wijat, et sel aastal mingisuguseid kõrwale
kaldumist sisseastujatelt nõutavatest tingi -

miSteft ei ole. Kui tedagi ühel ehk teisel
põhjusel vastu ei võeta, tuleb ku
lul tagasi sõita.
Sarnane vastuvõtmise viis oleks ka
komandeerijatele asutustele termist mööda.

On märgata olnud, et mitmed asutused
kubermangudest tahes täita .kroonu ras
verstal" saadawad kooli ilma mingisuguse
eelkatseta täiesti tundmata õpilasi, ke» kuu,

kaks ehk pool aastat koolis olles ükshaa
wal tasa-pisi kaovad.
Wiimasel juhusel on palju parem ja
otsekohene kohustu», et asutused ennem
kohad tühjaks jätaks, kui tööliste fakul
teedile mittevastavat ollust saadamad.
Wastuwõtmise tingimised tuleb pääle lehes
kuulutamist aegsasti kubermangude partei
komiteedele ja haridusosakondadele saata.

E. T.

Ei saa tähendamata jätta, et ka va
.Edasit" käib endise 2 eksemplaari asemel
praegu meie asunduses tervelt 14 eks., see

on iga talu pääle 1 eks., mis üsna rõõ
mustav on, sest pole ju kellegi saladus,
et „Edasis" ilmunud märkustega meie
asunduse kohta mõndagi paiset parandatud

on ja veel edaspidigi parandada tuleks.
.Proletaarlane".
Kooli toetamisele(Majakowo asundus, Pihkwa kub.).
Pihkwalased, aidake kaasa!
5. aprillil korraldas koolinöukogu pid«õhtu kooli toetamiseks. Lume lagunemise
tõttu oli rahvast vähe, nii et ka sisse
tulek kõigest 11 rbl. 10 kop.
Lapsed kandsid omad osad täiesti rahul
oldawalt ette, seda ei või aga täiskasvu
nute kohta ütelda. Uks tegelastest oli liiga
.loomulikuks" joodikuks teinud.

Et kooli majanduslikult paremale jär
jele tõSta, on veel kavatsusel suve jooksul
terve rida näitemängusid toime panna ja
umbes augustis näitemüüki korraldada.
Korjandus ja teised tööd oleks juba hoos
olnud, kui valla nõukogu esimees jaan»aris ei oleks lubaandmist ära ütelnud,
põhjendades .kuidas teised koolid lädi
saavad, niisama saab ka Majakowi Eesti
kool".

Pihkwalased! Teie olete meie hoole
kandjad, suur lootus on meil teie pääl
näitemängu läbiviimise juures. Kui kor
janduse raamat teie poole tuleb, ärge siis
kidsid olge! Niisama ka loodame teie pääle,

et mõne ettekandega ilmute, nagu näite
mänguga jne. R i n g i m e e s.

Wõitlus teaduslikkude põllupidamise

15. aprillil 1925 a. suri kopsuhaigusesse
W. K. P. liige sm. August Kristjani poeg
Sepius 31 a. vanaduses. Leinama jäid

wiistde eest.
Targad ja rumalad(Pärnamäe as., Wingissari w., Trotski kr.).
18. aprillil s. a. käsitas asunduse üld
koosolekul külanõukogu liige sm. Linna ke
vabise seemnevilja tahma haigusest (rvaosus)

ravitsemise tähtsust ära näidates, et kreisi

maaosakond rahvale wastu tuleb ja te
rade läbipritsimiseks tarwis mineva for
maliini ilma maksuta wälja saadab, kui
rikutud vilja omanikud sellekohase palve
kirja sisse annavad. Selle wastu tõreles
kõvasti üks meie asunduse .vihasematest
meestest" kod. Kukk, Jaan, tõendades, et
see püst: hull on, kes läheb .sovetist"
formaliini ootama. Tema, kui end.
.Wish»jakowi" mõisa valitseja olla va
nal ajal ju .kõik kuradid läbi katsunud,"
aga miski ei aitavat. Palju mõnusam olla
haige vili maha müüa, ehk veskil jahuks
lasta, aga maha puhas vili külwada.
Leuillsrsd.
Piduõhtu
Puhkepäeval, 26. aprillil korraldatakse
E. T. U. .Mopri" büroo poolt walge
Eesti wangikodades vaevlevate prole
taarlaste toetuseks .Mopri" õhtu.
Möödunud aaState jooksul on Eesti
proletariaat kannud määratumat ohwrit
enese ja ühes sellega kogu ilma proleta
riaadi Vabastamiseks; unustamata kanna
tuStega on see wõitlustee ülekülwatud
olnud. Mis aja igawikku läinud päew,see
Eesti töölisklassi eluloosse uue kannatuste

1. kuni 15. septembrini.

test proletaarlastest teisepool Naroowat ole
wate klassivendade kangelaslikkudest võit

Riided ja jalanõud talupoegadele.
Punase Risti Leningradi osakond saatis
Trotski ja Kingissepa kreisidesse ja PõhjaDüüna kubermangu knni 3% tuhat üksust
pesu, riideid ja jalanõusid talupoegadele.
Saadetud asjade hulgas on palju meeste»
rahwa palituid, naiste jakkifid jne.

mistele, kuni viimase kohani, komandeeriwa
kubermangu pääle vaatamata.
Kohtadele tuleb aegsaSti etteteatada, et tä

hariduse väerinnale kaasa kisuks.

August Sepius.

kaotuste hulga toonud. Kes ei tea siinse

50 sentimeetrit pikkuses ja sama palju lamses.

võtmise kommisjonile õigus jätta täita
kool arenenud ja õpesuuteliste üliõpilas
tega, kes wastawad vastuvõtmise tingi

Jõudusid leidub kahtlemata, puudub
aga .midagi", mis meie asunduse noortes
.uinuva" jõu üles ärataks ja ühistööle,

Eestlased S. R. W. Liidus.

augustist kuni 1. septembrini, tehnikumitesse

Taimede saatmine PoStisaadetuSteSLubati wastu wõtta postiteel pakkides
saatmiseks wäikseid puid, põõsaid ja teist
kasulikke taimefid. Taimed peawad olema
aga hästi fissepakitud samblaga , ja õlge
dega. Pakk ei tohi üldiselt suurem olla kui

kooliastujate arw tubliste suurem olnud,
kui koolil kohti anda on. Kui mitte koh
tade äramääramine kubermangude järele
takistuseks ei oleks, võiks kooli täita 100
protsendiga täiesti vastavate kuulajatega.
Et Eesti tööliste fakulteet mitte ainult
armuliselt, waid ta sisuliselt oleks vasta

ehk teise kooli kohad kubermangude järele

Tihtilugu aga selgub alles katsekommis
Leningradi teated.
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lustest alates J 918 a.?
Kes ei ole kuulnud neist rabadest, mis
täidetud meie klassivendade surnukehadega,

kes võitluse? langenud oma klassi elu-hu
wide eest?

Ei ole see saladus kellegil, et sajad,
isegi tuhanded meie wendadest-prole
taarlastest waewlewad Eesti timukate tiir
mides.

Mis peame meie tegema ja mis wöime
meie teha?

Tapetud ja surnuks piinatud meie selt
simehed ei waja enam meie abi, waid
nad kutsuwad kättemaksmisele eneste eest

ning wäsimata võitlusele, kuid need selt-

Tubli nõu, kuid läbiviidav vist ainult
kod. Kukkel, kellel „puHtn seemne" ostmi
seks raha jätkub. Ainult haige tarvitab
arsti, niisama nõuab ka rikutud Pärna
mäelaste vili ravitsemist. Tuleb ainult
tervitada, et nõukogawalitsus oma aitava
käe (maksuta formaliini näo!) meile siru
tab, mida ainult Kukk'e sudused.targad"
tagasi võivad tõugata. Meie, .rumalad,"
võtame selle käe tänuga wastu ja näitame,

naine ja 3-aastane poeg.

Sm. Sepius sündis Liiwimaal, Tartu
kreisis, Wõtikwere wallas, Tõrva küla»
kingsepa pojana. Juba oma noore ea
sees tuli kadunud seltsimehel rändama ja
eluraskustega võitlema hakata, sest et
Eestimaa pind oli väikene ja vanematel
teenistus puudulik. Nii rändas ta 1900 a.
ühes vanematega Nishegorodski kuber
mangu, kus ta ka alghariduse sai. 1904 a.
sõitsid vanemad Eestimaale tagasi, kus isa

et „s»wetist" saadnd formatiiv Ula pä
ris tõesti meie rikutud kaera ja adra
seemne külmik» kölbnltsek» teeb, milleks
ka jaoskonna agronoom sm. Pimenow
oma lahket nõu meile keelama ei saa.
Isegi mitmed asunduse vanadest põllu
meestest, nagu Stafenau Rob., on asjast
õige huvitatud, ootavad piki filmi forma

vabrikusse mustatööliseks ametisse astus
ning poja Augusti Liiwimaale sugulaste
suure saatis, mis ajal ta ka 2-klassilise
ministeeriumi kooli lõpetas ja Narva oma
vanemate juure tagasi sõitis. Lühikese aja
pärast suri isa ja poeg August astus raa

liini kohalejõudmist ja katse tagajärgi.

juures ei meeldinud ning tung edasi õppida
temale rahu ei annud, siis panid sugulased

Lootke julgesti! Eks sügise näita, kas
Kukk .tark" oli. „Ütt rumalatest."
simehed, kes meie klassiwaenlaste vangi
korkades waewlewad, sirutavad käe wälja
abisaamiseks. Nälg, viletsus on külaliseks
neil ja nende perekondadel.

Toeta siis neid ja tule appi millega
võid proletaarlane-tööline siin vabal tööUste maal! Toeta „Mopri" õhtut ning
wõtta osa sellest, sest see sissetulek läheb

tervelt Eesti wangikodades waewlewate
tööliste toetuseks.

E. T. U. „ Mopri" büroo.
Esimene pääsuke.
(Pärnamäelt, Trotski kr., Leningr. kub.).
Tarwis wälja anda eestikeelne seinaleht.
„Edafit" käib iga 3 talu patle 1 eks.
Esimeseks aprilliks ilmus meie lugemis
toas esimene seinalehe nummer «lolve
KoueoMoima» (noorte ühingu väljaanne,
üks kord kuus). Silmas pidades, et juh
tiwast jõust on tungiw puudus, wõib
noorte lööd õige kordaläinuks tunnistada.
Isegi luuletajad ei puudu. Kahju ainult,
et nimetatud seinaleht Wene keeles ilmus,

millest suurem hulk vanemaid asunikke
aru ei saa. Tahaks loota, et agaramad
noored meile ka eestikeelse sei
nalehega wõlgu ei jääks,
waid et seda õige peagi näha
saaksime.

matukauplusesse jooksupoisina teenima.

Et jooksupoisi amet ja töö kaupmehe
teda Narva klassilisesse linnakooli, mida
ta kolme aastaga lõpetas ja astus Narva
sitsiwabriku kirjutajaks, olles tihedates
sidemetes vabriku töölistega ja põranda
aluse organisatsiooniga sm. Kingissepa
läbi. Kadunud seltsimees täitis neid rewo
lutsioonilisi kohustusi üks aasta, kuid pääle

1915 a. streigi anti talle .hundipass".
Aasta ilma kohata olles õppis raama
tupidamise ära ja astus Narwa linawab
rikusse raamatupidajaks, kus kuni 1917 a.
revolutsiooni pöördeni teeni» Rewolusi
oom ajal waliti teda wabriku miilitsa
valitsuse sekretääriks ja oli ühtlast ka
wabriku kooperatiivi juhatuse liige. Kui
sakslased Narva valdasid jäi ta põranda
aluse organisatsiooni korraldusele.

Kui punased väed 1918 a. Narwa
valdasid, siis määrati teda wabriku vii
litsa ülema abiliseks ja pääle seda mobili
seeriti Tartu väerinnale. Pääle selle oli
ta Wõru täidesaatva komitee sekretääriks
määratud, tuid sääl teenida ei saanud,
sest punased väed taganesid.

Siis määrati teda W. K. P. Pihkva
kubermangu komitee juure asjaajajaks,
kust teda Eesti töörahva Kommuuna va
litsus wäljanõudis ja erawolinikuks 53
Novgorodi kütiwäe polku määras. Kui
53 polk sõjaliinil puruks löödi, põgenes
ta ja sõitis E. T. K. korraldusele, kus
põllumajanduslised kursused Staraja Rus
sas lõpetas. Pääle E. T. Kommuuna
likvideerimist nimetati teda toidurranspordi

Vmitmemfll. 25. aprillil 1925 fl. Nr 98
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nr. 3 rongi pääle adjutandiks. Sääl jäi
ta tüüfusesse haigeks. Terveks saades,
1920 a. määrati ta 15. armee juure
tsensuriks, kust Kingisseppa sõitis ja sõja
väes kommissari abilisena teenis. Haiguse
pärast vabastati teda sõjaväe teenistusest
ja siis asus ta nõukogumalitsuse asutus
tesse tööle, olles mitmesuguste ametite
pääl. Wiimane teenistus oli Oudowa kr.
tarvitajate ühisuses, kust teda ka mulla
põue sängitati.

Puhka rahus vahva võitleja ja tea,
et teised viivad sinu poolt pooleli jäetud
revolutsioonilist võitlust edasi.
G. W.
Partei elu.
Tähelepanu talupeegade ja taluuaiste
parteisse wastuwötmisekS.
Talupoegade parteisse waStuwõtmise
juures on tarwis loobuda sellest wormaal
susest, mis seni walitses. Oige tihti ei saa
teadaanded fisseannud parteisse wastu
wõtmiseks kollektiivi (ringi) poolt täpse
maid teateid vastuvõtmise seaduste üle,
mille järeldusel sisseantud teadaanne mit

med korrad saadetakse tagasi üheks ehk tei

seks wormaalsuste parandamiseks. Ning

Ameerika President Coolidge ja
laulja Schaljäpin.
Ameerika ajalehed toovad president
Coolidge ja laulja Schaljäpini vahekorrast
hoopis naljaka 100. Kord olevat Coolidge
Schaljäpini esinemist „Faustis" (Mesisto
feli osas) vaadanud ja lõpuks Schaljäpi
nilt luba palunud viimasega tema välja
käigu kohas kokku saada. Kui Ameerika
ajalehti uskuda, on Schaljäpin Coolidgelle
järgmise .sõbraliku" vastuse annud:
Ei ole põrmugi kohane presidendil
kuradi juure tulla. Parem, kui kurat
presidendi juure tuleb.

T.Na ku»«tt»äit»s.
26. aprillil avatakse Leningradis Saksa
kunstinäitus, kus pea kõik Saksa tähtsa
mad kunstnikud oma töödega esinevad.
Samasugune näitus peeti ära ka Moskvas,
mida üle 40 tuhande inimese vaatamas
käis, pääaSjalikult töölised, sest Saksa
kunstnikud annavad oma töödes selge ku
jutuse Saksamaa viletsusest, kapitalismi
vägivallast ja rõhumisest töölisklassi üle.
Osa tõid on puhtrewolutsioonilise sisuga ja

meile eriti huvitavad.
Saksa kunstinäituse järele avatakse
Prantsuse kunstinäitus tähtsamate Prant
suse kunstnikkude osavõttel.

teadaande sisseandja peab waStust ootama
enese kinnituse kohta 6-7 ja rohkem kuusid.

Sarnase seisukorra juures kaotavad par

Sport.

tingimata püüda, et teadaande sisseand

Komnoorsoo ühing ja kehaline
knltnnrW. L. K. N. ühingu keskkomitee and
mete järele on kehalise kultuuri ringides
praegusel ajal ligi 700,000 inimest, neist
16 protsenti komnoorsoolasi, ning W. L.
K. N. U. üldises koosseisus wõtawad spor
dist osa ainult 11 prontsenti. See ei ole

teisse astuda tahtjad usu sellesse.
Tarwilik on missugustel tingimustel tahes
mise ajast ja kinnitus kokkuarwatuna ei kes

taks üle 3 kuu. Kõige raskem on talupojal
saada tarvilikku arvu inimesi, kes teda

parteisse soovitaksid. Külas on kommunisti

Z aastase stoashga õige raSke leida. See
pärast peab kollektiiv (ring) sobima partei
tule lähemale, keda hästi tunneb, et leida
tarviliku arvu soovitajaid. Seda võib teha
ülesannete kaudu, tehes ühe ehk teisele
partei liikmele ülesandeks tähelepanelikult
tutvustada parteisse astuda soovijaga ning

pääle seda anda juba oma soovitus ehk
anda ringile põhjuseid, mille põhjal ei
või parteisse astuda soovijat waStu wõtta.
Praegu sõidab 2—3 kuuks küladesse palju
vastutavaid töölisi ning neile võib anda
samasuguseid ülesandeid. 2—3 kuu järele
võib parteisse aStuda soovija üle teated
saada minevikust ja käesoleva aja kohta
ning anda tema kohta oma otsus.

normaalne.

Kuid siiski on märgata, et mõnes kohas
koondab kehaline kultuur oma alla kom
noorsoolasi edukalt. Nõnda on Gruusias
üldisest arwust, keS tecwad tegemist keha
lise kultuuriga, komnoorsoolasi 66 protsenti.

Samaaras 45 protsenti, Hoomelis
30 protsenti j. n. e.
Iseäranis koondab wähe oma alla ke
haline kultuur tütarlapsi. On tarwilik, et
kõik organisatsisouid joonduksid Tweri ees

kujul, kus tütarlaste protsendiline arv ula
tab 45 protsendini. Kehaline kultuur hakkab

Kunst ja kirjandus.
Näitekirjauik-teaatritegelaue
äraandjaks.
Tuntud Wene näitekirjanik ja teaatri
tegelane N. Ewreinow palus nõukoguwa
litsuselt luba oma grupega
etendustele" sõitmiseks kodanlusmaadele.

Luba anti, sest Ewreinowil oli siin teaatri

ka küladesse tungima. Armeenias tööta
tawad spordiringid juba 29 külas. Now*
gorodis 23. Pensa kubermangus koon
dab kehaline kultuur külas oma alla 725
inimest.

Äärmiselt ei ole rahuldaw spordi liiku
mine rahwulistel ääremaadel. Kõige parem

on olukord Tataaris ja Baschkiirias, kus
on kehalise kultuurilast 10,000 inimest.
Kehalise kultuuri dekreedi kama.

alal mõnesuguseid teenusid ja sellepoolest

Wiimasel kehalise kultuuri kõrgema nõu

üldiselt üsna tuttav. Kuid paanide pää
linna Warssawi jõudes ja säälset
õhku hingates muutis Ewreinow kohe põh
jalikult oma näoilme: ta jättis oma grupe
koguni saatuse hooleks ja langes paanide
ja Wene mustasajalaste kaissu. Nüüd tee
nib ta neid truualamlikult oma näite

kogu täiskogus arutati kehalise kultuuri
dekreedi kawa küsimust. Täiskogu kinnitas

tarwiduse, et kesktäidesaatwa komitee ja
rahwamajanduse nõukogu annaksid wälja
dekreedi, mis äramärgiks kehalise kultuuri
tähtsuse sotsialistlikus ehitusetöös ja kind
laks teeks kehalise kultuuri nõukogude üles

anded ja osad, kui orgaanid, kes juhiwad

kunstiga.

kõiki kehalise kultuuri töösid ja üksikute
ametkondade kohustusi kehalise kultuuri
läbiviimises.

Lirjawaötuied.
Kirjasaatja nr. 69, Novgorodi kub.
Et meil põhjused teadmatud on, miks e«dine koolttööline teise asundusesse, üle viidi,

Dekreedi kavasse kuulub terve rida
praktilisi abinõude tarvitusele võtmisi,

siis paneme ette Rahva harrdmekomuns

mis kindlustab kehalise kultuuri edukat are

MocKßa, HapKOMnpoc, HauMeu, 3CT. 11,, b.

nemist meie vabariigis.

sariaadi Eesti keskbüroo poole pöörata. Adr.:

Asunikkude usaldamise võitmine ei ole
igatahes äraviimise põhjuseks.

ItM jll tchikll.
ThomaS EdiSsoni SO aast loomis'
töö jubileumi puhul.
Üleilma kuulus ülesleidja Thomas
Edisson pühitses hiljuti oma 50-aastast
loomistöö jubileumi.

Kui kehvade vanemate poeg, pidi
Edisson juba noorelt omale iseseisvalt
ülespidamist teenima. Kümneaastase poisi

kesena astus ta New-Aorki ajalehtede
laialilaotamise asutusesse lehemüüjaks.
Pääle selle teenis ta telegrafistina ühes
suuremas Ameerika äris. Oma suurte või
miste tõttu määrati ta siin varsti NewAorki ühe suurema telegrafijaama juha
tajaks.

Oma 50-aastase loomistöö kestvusel on
Edisson igasuguste ülesleiduste pääle üle
1000 patendi Võtnud.
Eriti ilmakuulsaks sai ta elektrilambi,
fonograafi, grammofoni, täiendatud kino
aparaadi, elektribatarei jne. ülesleiduste
alal. Praegu on Edisson juba 78-aastane,
kuid röõtab väsimata energiaga oma uute
leiduste ning vanade leiduste täienda
mise alal.

Gilane vörje:
Keskkassa kohustused: tsherw.
. „ maiks 102 „
„ „ juuniks 1003/* "
Naelsterlingid 9 rbl. 33 kop
Hellerid 1 rbl. 94 /jw
Rootsi kroonid 52 »
Soome margad 4 „ 8o
1. vöidulaen 3 » 33
Teadaanded.
Puhkepäeval, 26. apr. kell veerand 4
p. l. on Haridusmaja sõjaväe ringi
istang. Organisaator.
Puhkepäeval, 26. apr. kell 3 p. I. on
E. T. U. ruumides ülelinnalise meeste
koori harjutus, millest palutakse osa wõtta
kõigil laulu-sõpradel. Organisaator.
Sm. W. Kingissepa nim. Eesti Tööliste
Haridusmaja noorte üldkoosolek on teisi
päewal 28. s. k. p. kell 8 õhtul.
Ilmumine kõigil liigetel tarwilik.
N. sekts. büroo.

Pun. Pntilovi tehase juures töö
taw SeSti tööliste parteikaol sm. Raud
sepa juhatusel jatkab oma tegewust esmaS

päewal, 27. aprillil.
Mitmesugust.
Kui palju lähewad rabwale maks
ma kroonitud lurjused
Saksamaa ajalehed awaldasid huwita
wad andmed rahasummadest, mida rah
waste poolt raisatakse iga-aasta ülewal
pidamiseks wõietud inimeste
pääle". Tuleb wälja, et II Euroopa rii
kides, kus weel maksmas monarkistlik kord,
makstakse kuningatele järgmised summad:

Itaalia 6.460.000 rubla kullas.
Inglismaa 5.800.000 „ „
Hispaania 3.550.000 „ „
Belgia 2.150.000 „
Serbia 1.311.000 „ „
Rumeenia 1.000.000 „ „
Rootsi 929.000 „
Bulgaaria 800.000 , „
Hollandi 750.000 „ „
Daani 600.000 „ „
Norra 493.000 „ „
Järjelikult raisatakse ainult üksi Euroo»
pas „kroonitud isikute" ülewalpidamise

Petrogradi - Wiiburi poole EeSti klubi
marksistliku ringi järjekordne istang
on teifipäewal, 28. aprillil s. a. kell 8 õhtul
sm. Wallueri juhatusel.

Aartdusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhkepäeval, 26. aprillil.
kella 7»11 i/8l Häälepaneku kursus
w Vai—V*2 Rütmika kursuS-

TB«u teaatrites:
Ak«»eem. riiklik osperi ja baleti teaater
Akadeemiline riiklik draama teaater
Akadeemik riiklik «äikeooperi teaater.
„TaM, rje jsaßopoHOK noer"

Riiklik suur draamateaater
~3arovop UnasparpTUki"

Aatzwamaja

«Ouepri, Ilorpa I».

Teaater 3pHTenež".
wIIoio»ÄeHHa Toua Coäepa."

Muusikaline komöödia

pääle iga-aasta riigi summadest 23.783.060
rubla, s. o. keskmiselt maksab iga kuningas

«llpaHuecca O-ia-aa».

riigile üle 2 miljoni rubla.
Kuni sõja ajani oli „ kuningate wäerin
dadel" parem. Austria keiser sai näituseks
9 ja pool miljoni, Wilhelm II 10 ja
wiimane Romanow terwelt 17 miljoni.
Wõrreldes ettetoodud arwudega on pre
sidentide palk otsekohe kerjuste palgaga

cffIaJIOCTH MIIHHCTpa».

PaSsash
H EBA».

Konservatooriumi saal.
(Moskva revolutsioonilise teaatri külaskäik)

ühetaoline. Kõige enam maksetakse Põhja-

Ameerika presidendile, kes saab 160.000
rubla.

«036p0

Gossnak

«6e?epoas zaps».

Wastntav toimetaja: K TrenfeldL
Wäljandaja: Gesti Kirjastuse Ühiss t
&«» ÜmmhLha Wostauije (end.
Jr. mmm

1 Aktsiaseltsi j

Sm. w. Ktttgisfepa nimelise
Eesti tööliste hariöusmasa
IlllllllllttHIIIIUNUII»»»»»»»»»»»!»»»»»»»»»

| „Hlevoprodukti" 1

Puhkepäewal, 26. aprillil

Kinofilm
M.
I Leningradi kontor 1 I
3 teatab oma austatud tarvitajatele, et tema kontor kolib M
W üle Poltawa uulitsalt nr. 12. M

.Abort".
Algus lell 12 ja lell 2 päewal.
Piletite hinnad: liikmetele 25 kop.
ja võõrastele 30 kop.

125. Oktoobri pr. 44, |
fjj kus tegevus avatakse 27. aprillist s. a. Kuni 27. aprillini ü|
H§ toimetatakse operatsiooone harilikus korras vanas ruumis. W
g JuhatuS S

P.-t. kommuuna ja Teadus»

wajab liikmeks osawat ja korralikku

seppa,
kes küla tööd tunneb. Teatada kures
korras: or. flcTpeönHO, JleHHHrp. ryõ.
KOM. «TpyÄ H Hayna».

SeltsiM. teab Aleksei Segi
saatusest, wiimasel ajal teenis Le
ningradis „Narodowolets'i" pääl,
palun teatage selle lehe kaudu ehk
adress: JleHHHrpaa, 3aropo,jHbifi np.

34, KB. 33. loranec CaHep.

Sm. w. Kingissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Laupaewal. 25. apr. s. a.
Söjawäe kooli Lenini nurga
hiiliks
Piduõhtu
Eeskawas laulumäng „Kulupuu
Jnku" ja kontsert osa.
Algus kell 9 õhtul.
Piletite hinnad 1 rbl. kuni 30 k.

° nr. 2,25-Oktobri

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesli tööliste haridusmaja.

proSp. nurgal, teles. — Wastu

Puhkepäewal, 26. apr. s. a.
E. T. Ü. Mopri ring korral
dab Eesti Töökooli õpilaste
kaastegewusel Eestimaa wan
gimajas waewlejate poliitiliste
wangide hääks

Snguorgaanide igakülgne arstimine,

wöte iga päew kella 9—12 h a kella
4—g õhtul; uaiillerahwastele eraldi.
Praegusaja arStimiSabinöub.

fisemise-, naiste-

UiWtgeMlll,
' ° * lörke-, hamba-,

Pidu- õhtu

kurgu-, lörwa-, nina- ja suguhaigused.

sega eeskawaga.

WaStuwötte tunnid erialadel hom.k. S

Küueleb R. Wakmann.
Algus kell 8 õhtul.

Tifilis tripper.
luni öh. f. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163.32.

tasubki tz»i,e»»j»
Kuremaa asundus.
Trotski kreisis, Leningradi kub.
võtab „Edasi" pääle tellimisi
wast< sm. Leebret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk.

TinorpasM KöKHHxepH, TocyaapcTßeaHoe EsarepisroipcKit np. 87. üeiMrpaaoMi TyÖJET JS 8561

lef. 180—58. Waswwötm. kõikides spets,

professorite ja asfistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

>WK° S.w.tel mi. «
SWs°Z°tripper «-»,«
S»,»»imeias
hamb. Arstide kutsum. kodu.

