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Sündmused Bulgaarias.

GKmene rippuw üheroopaline raudtee S.M.W. Liidus.

Bulgaarias woolab tööliste weri. Arreteeritud on üle
10000 inimese. Maha lastud mitu tuhat. Sotfiaal
äraandjad aitawad Zankowi.
Juglise saatkonna seletused Bul
gaaria terrorist.

Jngo Slaawia ähwardab läbikäi
mist Bnlgaariaga lõpetada.

Miinist, 24. aprillil. Miini jõudis
Bulgaariast Inglise tööliste partei liige
Mac-Kindlei, polkovnik Malon ja pol
kownik Medgewood. Nemad jutustasid
ajakirjanikkudele hirmsaid üksikasju Bul
gaaria valgest terrorist.
Meie rääkisime ministritega, poliitiliste
tegelastega, Sofias elawate wäljamaalas
tega. Välisasjade minister Kalfow ja

Viinist, 24. apr. Jugo-Slaawia va
litsusel oli erakorraline nõupidamine, kus
arutati Bulgaaria sündmusi. Jugo-Slaawia
nõuab Bulgaarialt seletust selle kohta, et
Bulgaaria minister Rusew seletas JugoSlaawia osavõttu plahvatusest kirikus. Kui
Bulgaaria vastust >i tunnistata rahulolda
vaks, katkestab Jugo-Slaawia läbikäimise

teised valitsuse liikmed püüdsid meile tõen

dada, et plahwatus on ettewalmistatud
kommunistide poolt väljaspool Bulgaa
riat, Jugo-Slaawi teadmisel. Kuid pääle
hoolikat uurimist jõudsime teadmisele, et
plahwatus kutsuti ellu Zankowi terrori
läbi, alaliste tapmiste. Vägivalla ja ela
jalikkuse tõttu. Miimase kahe aasta jooksul
läks harwa nädalat mööda, kus ei oleks
tapetud mõni silmapaistwam kommunist
ehk talupoegade partei liige. Need kuri
tööd on sõjaerakonna kätetöö, kes faktiliselt

(tõsiasjaliselt) valitseb Bulgaarias.
Meie katsusime igatpidi mõjuda walit
jufe pääle, et takistada arreteeritud meeste

ja naisterahvaste tapmist. Arrereeritakse
igaüht, keda kahtlustatakse kas wõi
kõige wäiksemas poolehoius kommunisti
dele ehk talupoegade parteile. Meie nä
gime ise oma silmaga, kuidas kinni
sulutud talupoegade kooperatiivi, mis oli
muudetud politsei osakonnaks, toodi wiie
minuti jooksul 40 arreteeritut, kelledel oli
hirmus Välimus. Arreteeritute arwu ei
ole kindlaks tehtud, aga neid on igatahes
üle 6000. Meie oleme ka selles kindel, et
paljuid lasti maha ilma kohtuta. Mälja
maa riigid peaksid õiguse nimel nõudma
süütute tapmise lõpetamist ja arreteeritute

kohtu alla andmist.
Saadikud seletasid, et nemad olid sun
uitud Bulgaariast kiiresti lahkuma, sest
nad kartsid oma elu eest selle järele, kui
avaldasid terawalt oma arwamist Zankowi
elajalikkust wastu.

Venemaa telegrafi agentuuri sõnumi
saatja küsimuse pääle, kuidaS peawad en
did üleval Bulgaaria sotsiaaldemokraadid,
teatasid saadikud ühemeelselt, et sotsiaal
demokraadid peawad endid ülewal suu
rema häbematusega, kui nad seda kunagi
warem on teinud.
Mahalastnte kindlat arwn on wõi
mata kindlaks teha.
Miinist, 24. apr. Terror Bulgaarias
wötab laia ulatuse. Politsei julmus ja
verised vägiteod ulatavad .igast ettekujutu
sest üle. Arreteeritutega käiakse äärmiselt
toorelt ümber, neid lastakse bulgana maha
ilma ühegi kohtuta, osalt ka vahetpidamata
töötavate sõjawäljakohtute poolt.

Seni on võimata kindlaks teha arretee
ritute ja mahalaötute arvu. Bulgaaria
valitsus tunnistab ise, et arreteeritud on
üle 1000 inimese. Väljamaa ajalehe sõ
numisaatjate teadete järele on arreteeritud
kommunistliku ja talupoegade partei liigete

arv üle 10.000. Mahalastute arv ulatab
üle mitme tuhande. Walitsus tunnistab ise,
et pääle plahvatuse oli palju juhtumist,
kus võimud on piiridest üle astunud ja
ilma kohtuta maha lasknud.

Rumeenia annab Bulgaaria kom»
mnnistid wälja.
Miinist, 24. aprillil. Rumeenia wa.
litsus otsustas läbirääkimisse astuda Bul
zaaria võimudega Bulgaaria kommunis
tide Väljaandmise asjus Bulgaaria Või
mudele.

Bulgaariaga.

Mõik arreteeritud juhid on maha
laStud.
Miinist, 24. apr. On kindlaks teh
tud, et on maha lastud kõik arreteeritud

Wologda linna lähedale ehitati ning tegutseb esimene rippuv üheroopaline raudtee
S. N. W. Liidus. . Iga vagun seisab toos kahest oma wahel ühendatud ühesugusest osast.

Selle süsteemi omaduste tõttu saadakse alalist tasakaalu, isegi siis, kui ühel pool raskus

kommunistliku partei ja talupoegade partei

tolm korda raskem on kui teisel pool. Sarnase töö ehitamine ei nõua mingisuguseid mulla

pahema tiiwa liikmed. Maha on lastud

Meie Pildil on selle süsteemilise raudtee kokkuseadja ja ehitaja insener Dikanski.

keskkomitee liikmed Friidman, Herbst, talu

poegade partei pahema tiiwa juhid Petriu
ja Prutkiu, endine sõjaminister Menarjew.
Prutkini hoiti 1923 a. saadik wangis,
kus nüüd elajalikult tapeti.
Sopapildumiue S- N W Liidu
waStu ei iõpe weel
Miinist, 24. apr. Bulgaaria walit
sus püüab igapidi näidata, et „ Moskwa
wõttis osa salanõust". Zankow tõendab, et
kommunistliku propaganda keskkoht Balkaui

poolsaarel on Miin. Mõned suurriigid
toetavad Zankowi tema seletustes.

Praegu arutab Austria walitsus, Praut
susmaa. Itaalia ja Inglismaa survel
Austrias elawate kommunistide-maa
pagulaste wäljasaatmise küsimust.

Bulgaaria Parlamendi iStaug
tääkide kaitsel.
Wii n i st, 24. apr. Eelmiste teade
tele huvitavaid täiendusi Sofia kiriku
plahwatuse asjus annab Bulgaaria parla
mendi istang.

Rahwuskogu awamisele ei lastud rahVast. Parlamendi hoone on sõjaväega
tihedalt piiratud. Tribüünel oli ainult
Jugo-Slaawia 2 esitajat. Teised kohad
tribüünel olid rahwusliku miilitsa käes.
Jstangu avamise järele astusid saali
Il ministrit Zankowiga eesotsas. Zanko
wil oli pää ümber must side ja käsi side
mega kaelas. Sõjaminister tugenes sol
da titele. Paljud saadikud olid haavaside
metega. Koosolekul Viibis 178 saadikut.
Kommunistid ei ilmunud, sotsialistid ja
talupoegade partei olid aga esitatud suu
rel arvul. Pääle sissejuhatawa kõne an
dis parlamendi esimees Kulew sõna paä
minister Zankowile.
Timuka Pisarad
Zankow ütles: „Minu pääl on kohus
tus teile teatada sellest hirmsast sündmu
sest Sofias ja neist abinõudest, mida wa
litsuS tarvitusele Võttis. Mmul on häbi,
et sarnane asi Võis juhtuda Bulgaarias,
et leidus bulgaarlasi, kes toimetasid sar
naselt Bulgaaria Vaenlaste kasutusel.
Kirikus hukkus 140 meest, naist ja last.
Tapetud on 14 kindrali, keda ei tabanud
Vaenlaste kuulid". Nende sõnade järele
tõusid saadikud üles ja karjusid „Au
neile".

Zankow pühkis silmist pisaraid ja jat
kas: „See on äraandmine, häbi, hirmus
kuritegu. Walitsus katsus töötada lep
likus waimus ja Vastuseks selle pääle
sarnane õel tegu.

Nüüd on sõna sõjawäel. Sõjawägi ei
olnud kunagi parteiline, tema on ideaal
ses meeleolus. Meid Võib tappa, kuid ei

töösid, mingisugusid sildasid. Sellel raudteel on suur tulevik eriti Liidu metsa raioonides.

saa tappa Bulgaariat. Meie järeltulijad
jatkawad meie tööd. Meie palume parla
meuti hääks kiita piiramise seisukorra wäl
jakuulutamist.

Rusew laimab S- N W Liitu.
Selle järele esines siseminister Rusew,
kes seletas nagu oleks see plahvatus ette
walmistawd juba jaanuarikuul kommunist
liku komitee salajasel koosolekul ja seda
wiidi täide Minkowi poolt kiriku kellamehe
abil, kes oli Stamboliski poolehoidjatele
usaldaw isik.

Edasi teatas minister, et plahwatuse
ohwrite matusel taheti uut terroristlikku
akti toime panna Moskwa käsul. Tööliste
talupoegade liini poolehoidjad tahtsid siis
sellest tekkinud segadust kasutada, et riigi
pööret toime panna.

Minkow tõi kirikusse 50 kilo lõhkeai
neid ja maksis kiriku teenrile 11 tuhat
lewi, lubades temale weel rohkem maksa
ja teda aidata Wenemaale põgeneda.

20. märtsil tutwunes kirikuteener noore
kommunistiga, kelle hooleks oli anwd
plahvatuse toimepanemine. See kommu
nist õppis Wenemaal, tundis isiklikult
Trotskit ja põgenes pääle plahwatuse ühes
kiriku teenriga.

WSitluS sõjavägedega kogu maal.
Miinist, 24. apr. Kuigi Bulgaaria
walitsus teatab ja tõendab, et kogu maal
on rahulik, lisab tema sellele kohe juure, et
üksikutes piirkondades ei lõpe kokkupõrked

partisaanide ja sõjavägede wahel. Sofias
jatkab politsei läbiotsimist ja teatab palju
dest uutest arreteerimisest. Valitsuse esita
jad tõendavad, et on kindlaks tehtud talu
poegade partei mõnede tähtsamate juhtide

osavõttu plahvatusest. Sõjawõimud teata
wad, et Sliweue, Jambore ja Uue-Sagore
linnades on avalikuks tehtud salajased kom
monistide organisatsioonid.

Marnas on leitud ja ära wõetud suur
arw lõhkeaineid.

Inglise walitsuse nõupidamine
Lond o n i st, 24. apr. Inglise wa
litsusel oli eile pikem nõupidamine, kus
arutati Bulgaaria sündmusi. Räägitakse,
et walmistakse laialdane memorandum
kommunistliku tegewuse kohta Euroopas ja

Aasias, mis pannakse walitsusele ette läbiVaatamiseks. Tööliste partei ajalehed
tähendawad walge terrori häwenemise
pääle Bulgaarias. „Workes Weekly"
nõuab Inglise töölistemassi mobiliseerimist

Bulgaaria sotsiaaldemokraatide
alatu ülespidamine.
L o n d o n i st, 24. aprillil. Inglise töö
liste saadik Malon kirjutab „Daily He
raldis", et kõige hirmsam Bulgaaria sünd
mustes on sotsiaaldemokraatide ülespida
mine kommunistide wastu. Sotsiaaldemo
kraadid tungiwad Wenemaale kallale ja
kirjeldawad kõik sündmused Moskwa ar
vele, Vaatamata sellest, et Bulgaaria wa
litsus plahwatuse algust Jugo-Slaawia
süüks ajas. Malon arwab, et Inglise esi
taja Bulgaarias saadab wälisministriumile

nikkude keskel, kui seda walitsus arwas.
Salaplaanisse on segatud isikud, kellede
nime ei wõi walitsuS awaldada poliitilis
tel põhjustel, kartes, et tema sellega kom
promiteerib (teotab) kõrgemaid ühiskonna

asjalise seletuse.

kihte.

protestiks Bulgaaria tapatöö wastu.
Londonist, 24. apr. „Timesi"
teatel Sofiast saab nüüd ikka selgemaks,
et salanõulastel oli rohkem poolehoidjaid
ohvitseride, sõjawäelaste ja Valitsuse amet

Sõjamäed lähemad mässajate
poole üle.
Wiinist. 24. apr. Eile kell 2 öösel kuuldi Zarobrodis
Türuowi pool suurtüki laskmist. Wrases hakkas kohalik garuisou
mässama ja läks talupoegade poole üle. Samasugused mässud
tekkifid ka Ploldawes ja Waruas. Wastuhakauud wäeosade ja
walitsusele truils jäänud mägede wahel oli wöitlus.
Maata uuemate sõnumite järg 8. leheküljel.
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allakriipsutada ainult seda, et Vaatamata
kohtus ilmsiks tulnud tõeolude pääle, et

Läinud nädal.

süüdistus kacbealuste kohta täiesti tuulest

Bulgaaria sündmused. Plahvatus Sofias „Mofkwa süü". Mahalastute
arw umbes 500, arreteeritud umbes 10.000. Zankowi walitsus kutsub E«roopa ja Ameerika sasciste kommunistide vastasele võitlusele. Prantsuse
pahempoolse walitsuse „u«S" programm. Järeleandmised suurkodanlusele.—
Seisukorda tahetakse päästa uute paberirahade väljalaskmisega. Uue walit
susc iga ei ole kuigi pikk. Uus walitsus sammub rahandusliku kokkuwarise
«ise teed. Saksamaa erakorralise kommisjoui kohtuprotsess lõppes kahe
kaebealuse surma mõistmisega. Saksa saScistid ei taha walgeS terroris teiste
maade sascistidest maha jääda. Mässu likvideerimine Türgimaal. Türgi
muStasajalased lõpulikult löödud. Talupoegade Juternatfiouaali täiskogu
töö lõppenud. Tööst wötfid osa 78 saadikut 38 riigist. Täiskogu tähtsamad
otsused. Töö laiendamine asumaades, noorte ja naiste hulgas.
Uus Prantsuse walitsus, eesotsas par
Bulgaaria walitsus on walju tsensuri
sisse seadnud ja ei lase Väljamaale pea lamendi endise esimehe Painlevega, esines
aegu mingisuguseid teateid. Seepärast ei parlamendis oma tegewuse programmiga.
»le praegu ka täpseid teateid, kuidas wa See programm on harilikkude kodanlikkude
Valitsuste harilik mida küll
kitsus töölistele ja talupoegadele Sofia
kiriku õhkulaskmise eest kätte maksab. Oma
pidulikult ette loetakse, kuid millest aga
ametlikkudes teadaannetes teatab Bulgaaria
keegi kinni hoida ei mõtlegi. Lubatakse
walitsus, et riigis walitseb kord". naabritega rahus elada ja muud samatao
Tõepoolest on aga teada, et pääle plah lised kõlawad laused.
Tõepoolest, mida ütles Painleve Prant
watust Sofias weeres üle riigi tapmiste,
mahalaskmiste ja arreteerimiste laine.

susmaale tähtsama poliitilise küsimuse

Edasi teatab Bulgaaria walitsus amet
kikult, et endised ohwitseerid Zankow ja
Minkow, kes plahwatuse pääsüüdlased ole
wat olnud, maha on lastud. Teiste tea
dete järele on Minkow ise ennast maha
lasknud, et aga mitte Zankowi timukate

rahandusliku küsimuse kohta? Ta piirdus
„ lubadusega" riiki mitte laaStada ja kõne
les palju ilusaid sõnu sellest, et Pranlsus
maa on alati aus riik olnud ja alatr oma
Võlgasid ka ausalt tasunud. Selle kõrwal
on aga Prantsusmaa tegelik wõlg 80 mil
jardi franki (mbes 8 miljardi rubla) ja
seda raha tuleb aasta jooksul ära tasuda.
Kust Võtab Prantsusmaa seda raha? Kust
wõtab sarnase summa härra Painleve?
Kuni Briand ja Painleve selle üle kau
belsid, kuidas Vabanenuid ministri töölisi
ära jagada, tegi Prantsuse riigikassa uue
laenu Prantsuse pangast, mida parlament
ja senat ka kinnitasid. Teiste sõnadega.
Prantsusmaa asus awalikult uute paberi

kätte sattuda. Samuti kõneldakse, et Sofias
on tapetud pahempoolsed saadikud Grent-

Darow ja Petrini (talupoegade partei
mkmed).

Jugo-Slaawia ajalehed teatawad, et
Sofias on neil päewil karistatud umbes
500 inimest ja arreteeritud mitu tuhat.
Samad ajalehed teatawad, et Bulgaarias
on mitmes kohas ülesastumine lahti puh
kenud, et töölised ja talupojad peawad
Võitlust walitsuse wägedega. Jugo-Slaa
wia walitsus koondab oma sõjawägesid
Bulgaaria piirile, kawatsedes parajal sil
mapilgul Bulgaaria sisemistesse asjadesse
segada, kellega tal wanad poliitilised ar
wed on õiendada. Seepärast wõib oletada,
et Jugo-Slaawia ajalehtede teated wõit
lustest Bulgaarias suurendatud on.
Arwatakse, et plahwatuse läbi surma
said umbes 200 inimest, kuna raskesti
haawatute arw 300 pääle tõuseb. Ras
kesti haawatute hulgas on ka Bulgaaria
tsaari isiklik adjutant, haawadesse on sur
nud Bulgaaria päästaabi ülem kindral
Fitshew jne.
Bulgaaria walitsus püüab kogu süüdi
Kominterni ja nõukoguwõimu pääle wee
retada, kes plahvatust olewat organiseeri
nud. Bulgaaria walitsuse pää, Zan
kow, teatas ametlikult, et nõukoguwõim
tahtwat Bulgaariat häwitada. Seepärast
kutsub Zankow Euroopa riikisid ja Amee
rikat Bulgaariale abiks.
Ameerika ajalehed, kes alguses plahwa
tust Sofias „Moskwa kommunistide" ar
wele kirjutasid, on wiimaks weidi targe
maks saanud ja teatawad nüüd, et plah.
watuses ei ole süüdi mitte kommunistid,
waid Zankowi walitsus ise, kes on loonud
wäljakannatamata tingimused elanikkudele

ja hoiab ennast ülewal ainult tääkide abil.

rahade Väljalaskmise teele.

Herriot oli just seepärast sunnitud lah
kuma, et ta kartis uusi paberirahasid trük

on wõetud, mõistis kohus kaks kaebealust
siiski surma. Õieti tähendab sel puhul
Saksa kommunistide häälekandja „Rote
Fahne", et praegune kohtuotsus on rah
wuswahelise walge terrori wäljendus.
Walge terror mässab kogu Euroopas ja
maha sellest ei taha jääda ka „kultuura
lised" Saksa fascistid-kohtunikud. Et sar
naste abinõudega aga weel sugugi töö
listeliikumist maha ei saa suruda, tõendas
isegi sarnane „ tähtsuseta" tõeolu, kui töö
liste meeleawalduslik ülespidamine san
darmitest sissepiiratud kohtusaalis „otsuse"
wäljakuulutamise ajal.
Nagu juba eelmistes ülewaadetes tähen

dasime, wõib mässuliikumist Türgimaal
lõpetatuks tunnistada. Walitsuse wäge
del on korda läinud mässajate pääjõudu
purustada ning nende riismed on üksi
tute salkadena laiali põgenenud. Selle
tõttu on walitsuse wägedet ka kergem neid

Wäejäänuseid likwideerida. Wiimased tea
ted kõnelewad juba, et need salgakesed
walitsuse Vägedest sissepiiratud on ning
mässajate päämehed ainukesena pääseteena

üle piiri põgenemist näewad. Seega lõp
pes ka see Inglise imperialistide katse
Türgi rahwast uuesti orjastada, õige
õnnetumalt. Mässu põhimõte seisis ju
selles, et kiilu taguda Inglise asumaade ja
S. N. W. Liidu wahele. Selleks kiiluks
pidid olema Türgi Vanameelsed. Oleks
seda kiilu warem hakatud taguma, wõib
olla oleks see Inglise lordidel ka korda
läinud. Nüüd oli aga Türgi rahwuslik
walitsus laiemates rahwahulkades seda
wõrd poolehoidmist omandanud, et nad
seda walitsust omaks peawad, teda
igasuguste pääletungimiste eest kaitsewad,
ükskõik kust need ka ei tuleks.

Kuid see tingimus loobki uuele walit
susele õige tõsised Vastolud ja raskused.
On ju see walitsus ikkagi „pahempooluel",
s. o. wäikekodanluse huwide kaitsja. Tal
puudub oga jõud wastupanekuks suurkapi
taalile. Just samutl nagu Herriot, peab
ka uus walitsus ajutisi kokkuleppeid was

17. aprillil lõpetas oma tööd rahwusVahelise talupoegade nõukogu täiskogu,
mis kokku kogunes 9. aprillil ning töötas
3 päewa.
Rahwuswaheline talupoegade nõukogu
on weel õige noor organisatsioon: ta te
gutseb kõigest P/2 aastat. Selle lühikese
ajaga ei ole ta weel suutnud oma tööd
tarvilisel määral laiendada. Kaugeltki
mitte kõigis riikides ei ole rahwuswaheli
sel talupoegade nõukogul oma organisat
sioonisid. Seepärast ei Võinud ka loota,
et täiskogu eriti rohkearwuline peaks ole

tastiku järelandmiste alusel otsima senatilt

ma.

kida, kuna senati kaudu tegutsew kodanlus
seda aga nõudis. Ei wõi seepärast kahtlust

olla, et uus Prantsuse walitsus on sunni
tud nimelt seda poliitikat ajama, sest see
on just kodanluse huwides.

ja neilt, kes senatile oma tahet ette kir

tamatustest üle. Täiskogust wõtsid osa üldse

Ei tule seepärast kahelda, et Painleve
walitsus kaua ei kesta: ülaltähendatud

78 saadikut 38 riigist, neist 49 otsustawa
ja 29 nõuandwa häälega.
Täiskogu tähtsam töö oli koondatud
kommisjonidesse. Aruannetes, mida neis

Prantsusmaad ei oota mitte ainult ra
handuslik kokkuwarisemine ja paberirahade

uputus, waid ka klassiwõitluse terawne

mine.

Leipzigis lõppes n. n. Saksamaa „era
korralise kommisjoni" kohtuprotsess, kus
kaks surma mõisteti. Et see
protsess terwena Saksa sotsliku politsei
Väljamõeldus oli, selle juures ei ole meie
mitte ükskord peatanud. Siin tahame

JEsimene mai JEesfis.
P. Peterson. 7
Wäiksemaie keskkohtade kohta pakuwad
pilti järgmised teated, mis kirjeldawad 1. mai
pühitsemist alewites wõi maal. Nii näituseks
kirjutatakse Aserist, et «1. mai läks meil suure
päralisemalt kui arwata wõis. Rahwasi oli
kahtlemata üle kolmeiuhande koos. Ka ümber
kaudsed külad pühitsesid seda päewa». Ehk
jälle teade Saaremaalt: «Esimest korda nägid
Kihelkonna elanikud nii suurt inimestehulka,
kui 1. mail, rahwuswahelisel tööliste pühal.
«Marsellaise» ja teiste laulude helinal liikus
määratu rahwahulk lippude all, millest suur
hulk punaseid olid, turuplatsile. Peeti hulk
kõnesid, muu seas ka naisterahwaste poolt.
Oli see wist Saaremaal esimene sarnane juhtu
mine. Pandi tööliste lehe «Kiire» toetamiseks
summake kokku».
Kõigist Eesti linnadest jäi 1. mail 1917 a.
maha Paide. Sääl waliises läbi ja läbi kodanlik
waim. Kõnemeheks oli igal pool isand Weiler
miiliisaülem kes pajatas kokkukutsutud rah
wale «pikalt ja laialt wabaduspiihasi», mis
lõppes tööliste kirumise ja wandumisega. Sa
masisulised olid ka teiste kodanlaste kõned,
kes «pühitsesid wabaduspüha».
Rewolutsiooniwaimustus, mis kogu tööliste
klassi endaga tõmbas ja isegi paljuid kodan
lasi sundis punaseid lillesid rinna pääle ripu-

kokku, sest on ju organisatsioonil pooleteise
aasta kogemused seljataga.

Täiskogu resolutsioonides tuleb ära mär
kida weel ühte tähtsat otsust. Oma töö
keskkohaks ei sea rahwuswaheline talupoe
gade nõukogu mitte uute organisatsioonide

ja ühisuste loomist, waid tööd juba ole
masolewates organisafiioonides, talupoe
gade parteides, rühmitustes jne. Mitte
lõhenemist ja uute organisatsioonide loo
mist ei tule läbi Viia, waid liikumise oma
mõju alla saamist, kui mitte täielikult, siis
wähemalt selle revolutsioonilisema osa

see on ülesanne, mida tulewiku töös teos
tada tuleb.

Tarwis weel ära märkida täiskogu kol
me otsust, millel suur tähtsus.
Kui noor organisatsioon, ei tahtnud rah
wuswaheline talupoegade nõukogu oma
tööd liiga laiutada. Nii loobus ta mee
leldi ajutiselt tööst asumaades, sest tahtis
kõige püült oma seisukohta kindlustada
Euroopa riikides. Nüüd on sel alal juba
teatud tagajärgi saawutatud ning wõima
lus awanenud töö alustamiseks ka Aasias,
Aafrikas ja Ameerikas.
Samal põhjusel ei tehtud alguses ka
naisterahwaste ja noorte hulgas tööd.
Nüüd otsustati ka sellel alal energiliselt
lööd alustada, milleks eriline üleskutse
awaldati talunaisterahwastele ja noortele.
Üldse tuleb tunnistada, et 8 päewa
jooksul tegi täiskogu määratu töö ära,
mille tagajärgi meie lähemal ojal kõigis
organisatsioonides näha saame.

Tõepoolest oli tõelikkus aga kõigist oo

jutawad.

wastolud peawad õtge ruttu ilmsiks tulema.

waheline talupoegade nõukogu ja tema
pooldajad kõigis riikides. Täiskoguni ei
olnud täielist kokkukõla selles küsimuses.
Leidus seltsimehi, kes talupoegade organi
satsioonisid tahtsid ehitada parteiorgani
satsioonide tüübi järele, andes neile enam
selgema ja kindlama poliitilise iseloomu.
Oli teisi, kes tahtsid talupoegi majan
duslitkude nõuete järele grupeerida ja or
ganiseerida. Täiskogu wõttis keskmise ja
ainukese õige liini: tema tunnistas, et rah
wuswahelise talupoegade nõukogu poolt
loodud organisatsioonid ei wõi kanda kind
lat poliitilist iseloomu, sest see takistaks
rahwuswahelisel talupoegade nõukogul
oma ümber koondada kõiki talupoegade
mitmesuguseid rühmitusi. Seepärast peab
organisatsioonil parteitu iseloom olema.
Sellel alusel leppis täiskogu õige kergesti

kommisjonides saadikud tegid, tutwustasid
nad üksteist töö seisukorraga, talupoegade

liikumise käiguga; märkisid üles talupoe
gade nõudmised ja töötasid wälja terwe
rida organisatsioonilisi küsimusi, mis was

S. N. W. Liidu saadik
Jaapanis.
Sm. Kopp wöeti Pidulikult wastu.
Toki ost, 24. apr. S. N. 23. Liidu
saadik Kopp jõudis reedel Tokiosse. Wak
salis wõtsid teda wastu wälisasjade minis
teeriumi esitajad, parlamendi liikmed, ühis
kondlikkude organisatsioonide esitajad jne.

tuwõetawad igale üksikule riigile.

Paljud tööliste esitajad tõrjuti politsei poolt

Täiskogu tähtsamaks tööks wõib nime
tada seda, et ta täpselt ära määras selle
töö iseloomu, mida peab tegema rahwus-

kõrwale.

tarna, lõi tingimused, milles wiidi läbi 1. mai
1917 a. Kõik olid uulitsal. See ei tähenda
weel mitte, et kõik olid uulitsal kui klassitoad
likud tööwäe liikmed. Kaugeltki mitte. Oli
weel palju ja palju pimedust. Aga pimedus
wähenes ja wähenes järjesti. õieli tähendas
«Kiir» pärast 1. mai püha oma esimeses juht
kirjas läinud püha kohta («Kiir» 22, 4. mail):
«See oli esimene kord, kus meie 1. maid
wabalt pühitsesime. Ärgu unustagu seda keegi 1
Pidagu igaüks seda meeles, et kättesaadud
wõit, kui meie seda ei kindlusta, et tähenda
weel täielist wõitu. Meie wastased ei maga.
See, mis meile wõiduna näis olewat, wõib ka
duda. Tume jõud ei tuku. Kapitalist ja tema
sabarakk kodanlus, kes praegu rewolutsiooni
lise töörahwa wõimu alla heidetud, ei wiiwita
minutitki, et ennast püsti ajada, kui meie aga
wõimu juhtimise ohjasid silmapilgukski lode
wile laseme. Meil on tarwis endid organisee
rida, tarwis on suurtes hulkades kihutustööd
teha selleks, ei nad arusaamisele tuleks, mis
sugune õige tähtsus üleilmsel proletariaadi
1. mai pühal on. Tarwis on selgeks teha, et
see on ainult internatsionaal (rahwuswaheline)
proletariaadi püha, kelle hüüdsõnaks on
kõige maade proletaarlased, ühinege 1 Punased
lipud ja plagud need on internatsionaali lipud,
mis kogu ilma töörahwast üles kuisuwad oma
wõidupäewa pühitsema, üles kutsuwad wõit
lema nende samade meie weriwaenlasie «pai
suwaie kukrute ja kõhtude» wastu, kes meid

Sama Pidulik vastuvõtmine sündis ksgu
tee.

prowotseerida tahtsid, kes tahtsid meilt kõige
kallimat ainukest püha riisuda, kes tahtsid
klassiwõitluse terawust sellega murda ja meie
kõrgeid aateid mudasse tallata.»
Saksa junkrute käpa all.
Mitte asjata ei kutsunud «Kiir» pärast 1.
maid 1917 a. kogu töörahwast üles oma wõi
tude kindlustamisele ja süwendamisele. Walit
ses alles kodanlik wõim ajutise walitsuse näol
ja ees seisis oktoober. Oktoobris wõitis Eesti
töörahwas käsikäes suure Wenemaa töörah
waga, aga tema wõit purunes Saksa junkrute
pääletungimisel, keda toetas Eesti kodanlus
küll moraalselt ja aineliselt. Wiisid sm. Trotski
rewoluisiooniiised sõnakõlksud selleni, et Saksa
isewalitsusel piirimaade opereerimiseks käed
wabad olid.
Eesti iöörahwas pühitses 1. maid 1913 a.
Saksa junkrute käpa all. Saksa junkrute wõim
oli nii kuri, et isegi Eesti kodanluse esialgne
rõõm muutus juba 1. maiks mureks. Kui nad
Eestis wasfawalt oma kodanlikule lömitami
sele wõimu ees Saksa isewalitsuse põiwesid
kaapisid, siis teisiti tegid nad wäljaspool Ees
tit, sest nende esialgne lootus Saksa püssiiik
kude abil oma kodanluse wõimuwalitsust üles
upitada, oli pihuks ja sodiks läinud. Nii kirju
tas näituseks «Eesti Päewalehi» (ilmus 1918 a.
Eesti kodanlase H. Wellneri toimetusel Peter
buris) 1. mail järgmist: «Häwiiades Eesti riik-

Meie asunduste poliithariduslMudeft

Ml! arutab iileliiiluiine Mapile kongress.
Kuu aja pärast kogub kokku kolmas üle
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siooni küsimus. Nüüd seisab ees ära

liiduline nõukogude Zongress.

lahendada põllumajandusliku kooperatsiooni

Päewakorra esimeseks punknks on küsi
mus tööstuse olukorrast. Selle küsimusega
on maal seotud: 1) talupoegade turu ra

küsimust. Ülesanne seisab siin, teha põllu
majanduslikku kooperatsiooni talupoja ma

ülesannetest.
Asunduste poliithariduslik töö, mis klu
bide, punaste nurkade, lugemistubade ja

näpunäidetega informeeritud, on lähedases

japidamise tõstmise tõeliseks abinõuks. Kui

koolide kaudu tehakse, edeneb wisalt. Wõib

das luua tema oma kapitaale, kuidas kõ

ühenduses maakonna ja kubermangu kesk

pääle administratiiwsete kohustuste min

öelda, et kuni senini endistest tegevus
vormidest palju kaugemale minna pole
suudetud. Pääpõhjuseks selleks on see
asjaolu, et meil asundustes ettewalmista
tud poliithariduse töölised puuduwad ja
kogu töö seega asutuse ümber kogunud
noorsoo algatuse! tehtakse. Loomulik, et
sarnase olukorra järeldusel töös ja tege
wuses see kindel alus ja sihtjoon puudub,
mis poliithariduslikku tasapinda kiiremalt
tõstaks. Kuid paraku ei ole ette näha,
et seisukord wäliskooli tööliste lwalifikat
sioouis niipea paraneks. Üldine majan

iseseiswa arenemise pääle.

git osa ei etendanud.

duslik seisukord sunnib meid wast mõnedki

Edasi tulewad küsimused, mis puuduta
wad talupoja majapidamist. Kõik need kü
simused pole uued, kuid meie waatame
neid uutes tingimistes. Kaks aastat ta
gasi wõime kõneleda põllumajanduslikust
laenust kui soowist. Praegu seisab see kü
simus meie ees, millel oma kogemused,
praktikaline minewik. Juba nüüd wõib
näha, milles on wead, milles saawutused,
kus ja kuidas on leitud õige tee.
Praegu ei kõnele meie üksi laenust,
waid kogemuste najal sellest, mis kõige
enam raskendab rahaliste summade koon
dumist põllumajanduslikutesse laenu asuLustesse ja mis wõib kaasa aidata koon

Nad ei olnud ei walla ühiskondliku
majapidamise organisaatoriteks, ei küla
ühiskondliku elu keskpunktiks. Muu seas

aastad weel piskuga läbi ajama ja,
kuigi meil ka korda läheks enam-wähem
ettewalmistatuid wäliskooli töölisi kohtile
saata, siis ometi niiwõrd wäheses arwus,
et üldine nõue siiski rahuldust ei wõi
leida. See ei tohi aga uulgil tingimusel
põhjuseks saada, et teist Väljapääsu teed
tarwis otsida ei oleks.

huldamine tarwilikkude kaupadega käsikäes
meie tööstuse wäljatöötuse suurendamisega.

2) Nende kaupade hinnad. 3) Toores
aine tööstuse jaoks.

Tööstuses on meil häid ja pahu külgi.
Kongress teeb ülewaate meie tööstusest.
Kongress kuulab ära, millistes tingimistes
töötas meil wiimase poolteise aasta wäl
tel tööstus. Kuidas ta neist raskustest
pääsis. Mis ootab teda eespool. Milles
Võib Väljendatud saada riiklik toetus.
Ning ümberpöördult, millisel määral meie
töõsws wõib rahuldada lootust edaspidise

dufele ja laenusaamise enese odawnemisele.

Kellele ja kuidas anda laenu? Millistel
tingimistel, tähtaegadel, kellele esimeses
järjekorras, millistel protsentidel jne.
Edasi pole ka kodukäsitööliste küsimus
uus. Kuid praegu on ta üles seatud kau
nis terawalt. Ksdukäsitöölisi loetatse meil
olema üle 2 miljoni inimese. Nende osa

wendada põllumajandusliku kooperatsiooni
õiguslist olukorda, kuidas korraldada tema

walmistuse, ostu ja müügi tööd ning mil
listel alustel ühendada algpõllumajandus
likud kooperatsioonid ühisustesse. Need on

siis pääküsimused, mis seisawad põllu
majanduse kooperatsiooni ees kui edasi
lükkamatud ja tarvilikud küsimused.
Eriliselt seatakse üles nõukogude ehituse
küsimus. Ka see küsimus seatakse üles uuelt.

Oma esimestel aastate! nõukogud külades

aga justzseda osa peawadki etendama nõu

kogud, wastasel korral on nad määratud
kiratsemisele.

Kohtadel said nõukogud uued õigused
enam isetegewust, ise oma eelarwe. Wali
mised aga peetakse nüüd sarnastes tingi
mistes, mis kindlustawad laialist huwi
witust laiade rahwahulkade poolt. Kõik see

loob tarwiliku aluse, mille pääl on wõi
malit parandada ja elawamaks teha nõu
kogude tööd. Kongress Vaatab järele need
praktikalised ettepanekud, mida nõukogude

ehituse nõupidamine wastu wõtnud. Sa
muti kinnitab kongress terwe rea abinõu
sid, mis wõimaldawad kindlustada nõuko
gude töö edaspidist paranemist.

Lõpuks on kongressil ülesseatud küsi
mus rahandusest. See on küsimus eel
arwest, küsimus maksudest. Mõlemist
otsekohestest ja kaudsetest maksudest, siis

Meie peame seisukorra nii wõtma, nagu

see loomulikult on ja selle järele oma töö
ja tegewuse wõimalusi hindama.
On silmnähtaw, et asundused teelahkmel

seisawad, see on, elawad murrangu aega
üle, et maale uut nägu luua. Ikka enam
ja enam püüab asundus oma endisest
ilmast wälja pääseda, talle uut wastawat
ilmet omandada. Endised wiisid, harjumu
sed ja kombed ei sünni ka maal enam uue

elu- ja olukorra raamidesse. Need jääwad
kitsaks ja talupojad otsiwad teesid wälja
pääsemiseks.

Tähtsamaks tingimuseks Väljapääsuks
on see, et maal kõik kultuurlit jõud sel
lets otstarbeks ärakasutatud saaks, s. o.
ühine poliithariduslik wäerind luuakse.
Selles sihis tulewad tegelikult tööle

padega, mida suurtööstus anda ei wõi.

põllumajandusliku ja tööstusliku maksu
määrade kindlaks määramine, mis kaasa

Käsitööliste ettewötted wõiwad teatud mää

aitaks walmistusjõudude arendamisele, riik

ral ka külades tööpuudust Vähendada.
Siit on selge kodukäsitööliste küsimuse
lahendamise tähtsus. Missugusel määral
waja anda neile kergendusi, tõsta nende
olukorda, elustada tegewust, kuidas kõike
seda siduda rahvamajanduse üldiste küsi

likust ja kohalikkudest eelarwetest. Riiklik
eelarwe kaswab meil, nüüd kuidas
tema edaspidist kaswu kindlustada, kuidas

kogu tegelased.

korraldada eelarwe kawatsusi, nii et nen
des poleks tühje lubamisi, kuidas seada
teawd ühetasast üleminekut eelarwe wäik

mustega—seda kõik peab arutama kongress.

sematest määradest suurematele.

Ka maaparanduse küsimus pole uus.
Kuid uutes tingimistes peab ta otsusta
tud saama wastawalt. Milles seisawad
need uued tingimised? Üheltpoolt selles,

Need on siis need küsimused, mis seisa
wad praegu rahanduse suhtes kongressi

Peab loobuma sellest waatest, nagu ei
saaks Wene kultuurlisi jõudusid kasutada.
Tõsi, meie ei saa neid tegelikult tööle
tõmmata, selleks puuduwad mitmed wõi
malased, nagu pääasjalikult keel, niisama

seisab küla tarbete rahuldamises nende kau

er aast-aastalt kaswab tung uute paremate

põllumajandusliste wormide juure. Teiselt
poolt aga on riigil praegusel korral enam
wõimalust wastu minna külale, maapa
randuse odawamaks tegemise mõttes, laien
dades maaparanduse laenusid. Lõpuks maa
paranduse enese praktika tõtw on märgata

abinõusid tema lihtsustamiseks. Kõik see
on tarwilisel määral arwele wõetud ning

ees lahendada.

Weel seisab kongressi päewakorras kü
simus Punasest sõjawäest. Praegu ei ole
küll sõjaaeg, kuid sõjawäe wõitlusewõime
küsimus on samal ajal rahu ja rahuliku
töö kaitse küsimuseks. Sõjawäe olukord,
tema seesmine elu, tema õppus kõigist
sellest kõneldakse kongressil laias aruandes.

Nii siis, pääküsimused kongressil on ma
janduslikud, ning kongressi pääjseäraldu
seks on see, et erilise tähelpanuga kriipsu

sellekohaselt peab ta oma mõju awaldama
maakorralduse edaspidise töö pääle.

takse alla kohtadepäälsed kogemused.

Põllumajandusliku kooperatsiooni küsi
mus on niisama ülestõusnud uuelt. Aasta
tagasi lahendati ära tarwitajate kooperat-

kongressil laiem, kui endistel kongressidel.

Käesolewal korral on parteitute esitus
Talupoegade näpunäiteid wõetakse aga
kaalumisele erilise tähelepanuga. B.

likke õigusi, õigust enda rahwuslikku elu elada,
algas okkupatsiooni wõim nüüd ennast maal
järjekindlalt maksma panema, käies oma nõu
andjate Balti parunite näpunäidete järele ka
kõige pisemates asjades...» Eks paista siin
igast sõnast nurin sakslaste wastu ainult see
pärast, et nad armsat Eesti kodanlust sugugi
mitte arwesse ei wõtnud.
1. maiks 1918 a. oli Eesti töölisteklass suu
relt wähenenud. Esiteks wähendas tööliste arwu
rea wabrikute ewakueerimine ja teiseks tuhan
dete tööliste põgenemine Eestist. Aga kõige
selle pääle waaiamata oli siiski palju üle poole
töölisteklassist alale jäänud, kes Seckendorfi
piitsa all waewles. Kuid juba seegi, et wabri
kud kõik oma töölised suures enamuses lahti
lasksid, lõhkus iööwäe jõudu. Sest wähenes ju
tööliste arw Wene-Balti tehases wiie tuhande
päält 230 inimeseni, Dwigatelis 1200—730, aga
weel paljud seisid täiesti. Wabrikute sulgumine,
tööliste organisatsioonide lõhkumine (ameliühi
sused pandi kinni ja töölistemajasse asutati
Saksa soldatite kodu), partei organisatsiooni
puudumine, kõik see lõi säärase olukorra,
kus puudus juhtiw keskkoht tööliste päewa
läbiwiimiseks.
Põhja-Balti komitee ülepääkaela taganemine,
kus ühtki katset ei tehtud laialipillatud partei
liikmeie ühendamiseks, mõjus rusuwalt üleüldse
tulewase töö pääle. Ei suutnud ka kõiki jõu
dusid sm. Wöölmann, N. Janson ja teised ühen-

tõmmata nii kooliõpetaja, arst, maamõõtja,

agronoom, wslsker kui ka kohalikud nõu

ntttde elukohtade kaugus jne. Kuid niipalju,

kui meil nendega kokkupuutumist tuleb,
niipasiu, kuipalju nad ühel ehk teisel ajal
meie tegewuspiirkonnas liiguwad, tulewad

nad nõu- ja juhatusandmiseks ärakasu

mistuba on alaliselt uute juhatuste ja
kohtadega.

Mida tugewam ja kindlam side meie
asutusel walla kesk-raam atukoguga, seda
selgemaks ja tugewamaks saawad ülesau
ded, mis asutusel täica ja seda ettewal
mistatuna wõime nende ülesanneie täide
saatmisele asuda.

Side, side ja weel kord side, see olgn
meie päewa hüüdsõnaks.
Poliithariduslikkude asutuste ülesandeks
on kõikide talurahwa hulkade enese ümber

tõmbamine. Kai me seda senini ainult, ja
enamalt jaolt ainult pidude kaudu oleme
teinud, siis on tagajärjed näidanud, et
klubid, punased nurgad jne. seega massi
listeks pole arenenud. Tähendab, et laie
mad talupoegade hulgad neilt enam oota
wad, enam elulisemat. Ja see on tõsi.
Mitte pidude lõbus ei seisa meie arene
mise pant, waid selles töös, mida me os
kuse ja teadmisega wõime teha. Kuni
senini on talurahvale paljugi nõukogude
korraldustest ja määrustest tundmatud.
Tegelik elu nõuab aga nende põhjalikku
tundmist, kui asjata jõu- ja ajakulutusest
tahetakse ära hoida.

Kust peawad nad aga neid teadmisi
saama ehk kuhu poole peaksid nad pöö
rama, kui mitte klubi ehk punase nurga
poole, mis maal poliithariduslikkudeks
asutusteks? Kuid need asutused ei ole
senini seesuguse ülesandega tegemist teinud.

Ometi on aga see üks elulisematest küsi
mustest, mida asutus kahe silma wahele
jätta ei tohi. Tõuseb küsimus, kuidas
seda korraldada, kui selleks wastawad jõud
puuduwad.

Iseäralisi raskusi siin tegelikult aga ei
ole. On olemas kaks teed. Esiteks kesk
lugemistuba ja teiseks „Edasi". Asutus
(klubi, punane nurk) peaks teatawad päe
wad ära tähendama, millal küsimuste
pääle, mida asunikud waremalt sisse au
nud, wastust wõib saada. Klubi juhatus,
kes küsimused wastu wõtab, seadab need
järjekorda ja pärib nende pääle, kui walla
kesklugemistuba lähemal, säält wastust ehk
saadab küsimused „Edasile", kus iga puhke

päewases numbris wastused antakse. Ära
kasutada tulewad ka kõik küsimused ja
wastused, mis „Edasis" senini autud.
Neist wõib juba teatud materjaali sarnase

tada.

teadete büroo organiseerimiseks^saada.

Erilise loomuliku wahekorra sissesead
mist nõuab ka poliitharidusliku asutuse ja
komuoorsoolaste ühingu wahekord. Meie

Sellele elulisele küsimusele peab iga
klubi, iga punane nurk, isegi ka kool tar-

teame, et komnoorsoolased maal aktiiwsem

element on, kes alati ja igalpool walmis
on tegewusest osa wõtma. Komnoorsoo
ühingu ring on ühenduses walla komi
teega, kust kaudu nii mõnedki hääd näpu
näited ja juhawsed abiks wõiwad tulla.
Kõige tähtsam on aga sideme pidamine

walla kesk-lugemistoaga. Walla kejk-luge-

dada, kes aktiiwsetest seltsimeestest algul sinna
jäid, sest nad tiriti wangikongi. Aga sm. J. A.
seletas aastad hiljem, kui ta oma mõtteosalis
tega eelpoolnimetatud seltsimehi sinnajäämise
pärast isegi parteist oli katsunud wälja wisata,
et kõik see on tulnud «häkilisest pääletulekust
ja parteiorganisatsioonide wilumatusest», («Klas
siwõiilus» nr. 3—4, 1921 a.). Aastad hiljem on
muidugi kerge tehtud wigasid näha, neid ar
wustada, isegi ka wahest juhtub, et tegijad isegi
neid wigasid tunnistawad, aga see kõik ei pa
randa tehtud wiga. Partei organisatsiooni täie
line likwideerimine 1918 a. lõi aga säärased
tingimused, mis ei lasknud Eesti töölisteklassil
Saksa okkupatsiooni wõimu all sugugi organi
seerimise tööd laialisemalt teha.
1. mai läks pääliskaudselt waadates üleül
diselt rahulikult. Waikust rikkus ainult esiteks
lendlehtede laialilaotamine ja teiseks Saksa sõ
jawäe ettewalmistus nii Tallinnas ja mujal, kus
ustawatele sõjawäe osadele käsk anti ainult
laetud püssidega 1. mail uulitsale minna ja Wi
ruwärawa mäele ja Pelgulinna heinamaale suur
tükid üles seati. Aga kõigi nende ettewalmis
tuste pääle waatamata pühitsesid töölised oma
rahwuswahelist püha. Kuigi meeleawaldust wõi
malik ei olnud korraldada, siiski wabrikutes
ei tulnud kõik töölised tööle. Puuwilla wabri
kus ja weel mõneski teises tuli wabrikuwalitsu
sel terweks päewaks töö seisma panna, sest
tööle tuli nii wähe töölisi.
1917 a. oli jätnud töölistele rewolutsioonilise

Wilist tähelepanu pöörama.

Asutustest ei tohiks ka metsa-, maa
asjanduse ja muud kodeksid puududa.
Kuid tuleb silmas pidada, et antawad
teated arwamistel ei põhjeneks, waid isegi
sarnased tõdeksite punktid, mis küllalt sel
ged ei ole ja mitmesuguseid arusaamisi
wõiwad anda, ennem kindlaks tehakse kui
nõuküsijale edasi antakse. Sest walest

waimu ja klassiteadliku seisukoha, mis ise neile
ütles, kuigi puudusid juhtiwad organisatsioonid,
mida tuleb neil teha rahwuswahelisel tööliste
päewal. Ja Eesti töölised näitasid seda tegudes.
1. mai kodanlase ikke all Eeslis.
Eesti kodanlus wõttis rõõmuga Saksa isewa
liisuse esitajatelt pääle Saksa rewolutsiooni
wõimu wastu. Ta saawutas oma eesmärgi
«Eesti iseseiswuse».
Siit algab Eesti töölisteklassi okastee. Kui
seni Eesti töölisteklassil tuli waewleda Saksa
ja Wene isewalitsuse wõimu all, siis nüüd al
gasid piinaaastad oma tõusikkodanluse wõimu
all. On ikka waks endise Wene isewa
litsuse ja praeguse Eesti iseseiswuse wahel.
Kui Wene isewalitsus ei olnud weel tööliste
klassi piinamiseks ja rüüstamiseks
kõiki «haritud ilma» wingerpussisid tarwitanud,
siis pidi ju nüüd puhastwerd Eesti kodanlus
seda tegema. Eesti kodanlus, kes kogus omale
teadmisi tööliste kurnamiseks isewalitsuselt ja
praegustelt Euroopa «haritud» riikidelt, on aas
tate wältel näidanud, et ta oma metsikuste poo
lest kõigist kodanlikkudest riikidest eesrinnas
sammub. On ju see ainukeseks alaks,
millega wõib Eesti kodanlus kogu ilma ees
uhkustada.
(Järgneb).
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antud teated kõigutavad ainult asutuse
vastu usaldust.
Edasi teame, et maal iseäralik huvi
põllumajanduse tõstmise vastu on. Ja
loomulikult, sest et see eluküsimuseks on.
Selleks tuleb tahes ehk tahtmata kohalikku

agronoomi (vallast) kas või tõlgi abil
kasutada.

Asunikud ise lükaku küsimused üles,
missugune osa põllumajandusest teaduslikku

valgustust tarvitab ja selle järele tehku
agronoom oma aruanne ehk pidagu ette
lugemist. Uhes sellega olgu asutuses
põllumajanduslik ring, kes wäljapaneb
selle alasse puutuva kirjanduse (siin hul
gas „Edasi" põllutööleht).
Talupojad ei rahuldu praegusel ajal
siiski mitte ainult põllumajanduslikkude
küsimustega, vaid teda huvitab ka küsi
mus, missuguse vahekorra kodusõda lõi
talupoegade ja tööliste vahele. On teada,
et talupoegade pääle väga mitmeti on
vaadatud, kuna kodusõda talupojad isegi
sarnasesse seisukorda surus, nagu oleksid
nemad pääle Oktoobrirevolutsiooni töö
rahva kumatavad.
Neist küsimustest ei saa asutused mööda

minna, vaid peab kõik võimalused ära
tarvitama, et põlevamad poliitilised küsi
mused selgitust leiaksid. Lihtsamaks abi
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Ei ole saladus, et kultuurhariduslik töö

mõeldav ilma laialdase osawõ
tuta, ega ilma keskendava juhti

maal Eesti asundustes kannatab weel palju
kindla sideme puuduse, mitte kokkukõlaliste

m i s e t a.

asutuste wahelse korralduste ja töö üldise
juhtimise plaanikindluse puuduse all rah

hariduslikkude asutuste sideme sõlmimiseks

wuswähemuste seas.

Mida keerulisem on ümbruskond, seda
rohkem tuleb raskusi ja töö nõuab üht
meelt, kokkukõla ettetulevate takistuste kõr

valdamises. Nii ka siin.
Et ümbruskond eestlaste seas kulwur
hariduse töö tegemiseks väga palju erineb
üldisest Wene tööst, on kõigile arusaadav.
Juba asunduste majanduslik alus on siin
teine, siis veel asunduste laialsus väikeste
raioonide kaupa, ehk väga tihti ettetulew—

üksikute taludena laialipillatud olek Wene
külade seas. See kõik annab ennast tunta
walt tunda töö organiseerimise, keskenda
mise ja juhtimise mõttes. Ei või ka nime
tamata jätta endise olukorra iseäralisi kom

beid ja harjumusi, mille juured weel kõ
wasti püsivad, tsaariajast pärit olevaid
väärnähtust, eestkätt just usukütkestust ja

Sellest siis tekkib vajadus kõigi kultuur
valla lugemistoaga, kuhu köit vallas teh
tav poliitharidusline töö koondatud on.
Iga niisuguse valla lugemistoa juures
on kultuurhariduSlik komitee, mis ühes
sellega ka lugemistoa nõukogu. Mõnes ko
has hüütakse seda lihtsalt valla po
liithariduse komiteeks. Sellesse
komiteese kuuluvad pääle partei komitee
noorte ühingu ja valla hariduse osakonna
esituste veel esitajad kooperatiivist, maa
ja metsatööliste ametiühisusest, valla sani
taar asutustest, agronoom punktist jne.

Ülemal ettetoodud põhjustel ei ole meil
kultuurhariduse töös võimalik igalpool nii
sugust keskendust läbi viia. Siin on tarwi
line meie klubidel ja punastel nurkadel
luua side üldise valla lugemistoaga. Kus
see võimalik, katsuda oma esitus sissewiia
selle kultuurhariduslikku komiteesse kas

rahwuslift vaenu, mis teatavasti oma ei
tawat mõju kultuurharidusliku töö pääle
avaldavad. Kõiki neid üksikult siin üles
lugeda ja lähemalt vaadelda oleks tarwi
wseta. Päätähtsus on selles, et maal eest

(kooliõpetajate, haridustööliste ametühisuse)
ehk noorte ühingute kaudu.

laste seas kultuurhariduslikus töös kujuneb

kem tähelepanu pöörama rahvusvähemuse

Wastuwaidlemata kindel on, et iga asi
edukamalt läheb, kui juhtijaks vastavalt
ettevalmistatud seltsimees oleks. Kuid
nagu ülemal nägime, ei ole iseäralik raske
ka kodusel teel, s. o. kohalikkude jõudude
ühisel jõul küsimustest üle saada.
Klubide, punaste nurkade ja lugemis

mitmes asjas keerulisem tegevus, kui ül.
dises töös. Puudub kõigepäält töö kesken
damise võimalus, nende üksikute laiali

töö pääle vallas. Ka võib esitus, luues

pillatute väikeste raioonide olevate kultuur
hariduslikkude asutuste, klubide ja punaste
nurkade üle.

seniajani meie klubidel ja punastel nurkadel

tubade juhatused pangu enesele küsimused

Meil siin ei jää teist teed, kui edaspidi
rohkem sidet katsuda luua kohaliste valla
ja kreisi kultuurhariduslikkude keskkohtadega.

üles, missugused nõuded kusagil kohtis
asunikkude seas olemas on ja vastavalt
nende nõuetele olgu asutuse töö ja tege
vus korraldatud. Muidugi ei taha me

Olgugi, et nad meile mõnes küsimuses nii
vastuvõetavad ei ole, kui peaks olema,
nimelt keeleliselt. Kuid teist teed praegu
sel korral töö keskendumiseks ei ole, sääl,
kus puuduvad üldwallalised ehk kreisi

Kokkuvõetult peame ütlema, et 13 kong
ressi otsuse järele kultuurhariduse töös
maal on meil weel suur samm ees. Tei

nõuks võiks siin talupoegadesse puutuvate

kirjatükkide ettelugemist, niisama ka välja
lõikena seinale panemist „ Edasi" lehest
soovitada.

seega niisugust tegevust eitada, nagu laul,

muusika, näitemäng, sport jne. Kuid ai
nult need ei suuda laiemaid hulkasid asu
tuse ümber koondada ega asutust hulkadele

tarvilikuks ja ligitõmbavaks teha.
G. T.
Nõukogude maalt.
Külwipind kaSwab.
Põllumajanduse rahwakommissariaadi lõ

puliste andmete järele 1924 a. on külvi
pind S. N. W. Liidus suurenenud 4 prots.,
taliwiljade all 0,6 prots. ja suviviljade
all 6,2 prots.
USbekiSta» üleliidulisel nõukogude
kongressil.
Usbekistani S. N. vabariigi kesktäide
saatev komitee volitas kesktäidesaatwa ko
mitee esimeest sm. Ahun Babajewi ja Us
bekistani rahwakommissaride nõukogu esi
meest sm. Taiful-Hodshajewi esinema üle
liidulisel nõukogude kongressil deklarat
siooniga Usbeki vabariikide soovil astuda
S. N. W. Liidu liikmeks.
Usbekistani kesktäidesaatwa komitee ju
hatus saadab üleliidulisele nõukogude kon
gressile erilise saatkonna parteitutest deh
kaanidest ja töölistest pärismaalaste hul
gast. Selleks otstarbeks korraldatakse laial
dasi valimisi parteitute dehkaanide ja töö
liste keskel, kelledest valitakse 10-liikme
line saatkond ülalnimetatud kongressile.

Siberi oblaSti täidesaatew komitee.
Siberi revolutsiooni komitee teeb eel
töid, et valitsust üle anda Siberi oblasti
täidesaatvale komiteele, mida valitakse su
wel Siberi esimesel nõukogude oblasti kon
gressil.

SS reisijate rongi MoskwaSse
Uue sõiduplaani järele saadetakse 1.
maist pääle Harkowist iga nädal 52 rei
sijate rongi Moskvasse, 35 rongi Sewas
toopoli, 28 rongi Rostowi, 8 rongi Kiievi,
7 rongi Nikolajevi ja 7 rongi Odessasse.
Uus uniworm militsionääridele.
1. mail saab miilitsa uued uniwormjp.
Mütsid jääwad punase äärega, musta
põhja ja rohelise kandiga. Sinelite krae
on must. Ka kuubede (frensch) krae jääb
must-roheliste petlitsidega. Pääle uute
sinelite ja uniwormide antakse weel iga
militsionäärile kõrged saapad ühe paari
tagawsra pooltaldadega.

Töölise wastus talupoja
kiria vSSIe.

Kultuurharidusliku too sidemelt mool.

Uks hää külg kultuurhariduse töös valla
piirkonnas sideme sõlmimise järele luge
mistoaga on sellel, et siis hakatakse roh
häätahtlikku vahekorda ja üksteisest arusaa

mist, olla tööle suureks eduks. Puudus ju
side valla lugemistoaga ehk kui oli, siis
koguniste nõrk.

seks ei pea küla kultuurhariduse tegelased

üldisest sidemest eemale hoidma, vaid ka
sutama kõigekülgselt üldist aparaati selleks.
Eemale hoidmisest kannatab töö.

Äärmiselt raske on juhtimine ja tehni

Eesti kultuurhariduslikud asutused.

liselt sideme pidamine kreisi ehk kuberman

13. partei kongress kriipsutas alla, et
kultuurhariduse töös palju takistusi on

guga, kui vallas lugemistoaga side puu

just ülemalseiswate asutuste mittekokkukõla

ehk kubermangu osakondadega möödaminnes

lisest tegevusest ja otsustas selle aasta
jooksul neid kindlalt kõrvaldada.
Weel otsustas kongress, et ükski kul
tuurhariduslik töö ega tegevus valla piir
konnas, ei tohi väljaspool sidet valla
lugemistoaga olla. Wiimane on keskenda
tud ühenduse punktiks kõigis kultuurhari
duslikus tegevuses valla pinnal.
Mis oleme meie nende otsuste alal

vallast.
Nendes kohtades valla piirkonnas, kus

selle aasta jooksul ära teinud ja kui tegime,
missugused järeldused on saavutatud?

Enne kui selle küsimuse pääle vastata,
peatume veel pisut valla lugemistoa ja
tema juhtiva organisatsioonilise külje juures.

Ühiskondlik-poliithariduslik töö ei ole

dub, ehk katsutakse seda hoida ainult kreisi

kultuurhariduse tegelased on suutnud sidet

sõlmida üldise valla lugemisetoaga, vahe
korra oma esituse kaudu kindlale alusele
panna ja ühist aparaati kasutavad kõrge
mal olevate asutustega läbikäimises, on
tegevus silmanähtavaid tagajärgi annud.
Et küsimus niivõrd tähtis on, siis oleks
edaspidi soovitav maa kultuurhariduse
tegelastele kirjutada selle küsimuse kohta.
Missugused on kogemused ja järeldused,
kus see juba olemas. Missugused on wäl
jawaated ja võimalused selleks sääl, kus
side weel puudub. Rips.

(Wastus „Lõunatase- kirja pääle).
Nagu „ Lõunatase" kirjast näha on, ei
võta ta vaevaks ajalehtesid lugeda, et
selgusele jõuda, millest see asjaolu oleneb,

et meil S. N. W. Liidus praegu väga
vähe raha on olemas ja iseäranis talu
poegadel teda väga vähe on. Tuletan
ainult „Lõunalasele" meele, et meie S.
N. W. Liidu rahanduse resormi ajajärk
on ainult üks aasta vana. Sellest on
juba küllalt ja selgelt meie ajakirjanduse
veergudel kõneldud, et iga vähemgi aru
saaja ajalehe lugeja peaks aru saama, mil
lest oleneb rahapuudus S. N. W. Liidus.
Mis puutub vabrikutööstuse ainete
odavnemisesse, siis kestab sellel alal töö
ühtesoodu edasi, nagu ma juba eelmises
kirjas seletasin, ei jää meie peatama mitte
ennesõjaaegsete hindade juure, vaid teeme

nad weel odavamaks, kui enne sõda oli.
„ftnst „Lõunalane" on seda lugenud, et
riit võtab raha rohkem sisse, kui välja
laseb?" Ma olen seda küll ajalehtede
veergudelt lugenud, et riigil on seniajani
väljaminekud suuremad, kui sissetulekud.
Sm. „Lõunalasel" pole vist ajaviiteks
muud teha, kui mõtleb suuri asju ja mär
gib paberile.
Niisama on lugu ka väljamüügiga, ei
ole kusagil kuulda, et väljamüük väheneks,
vaid ta suureneb igal pool. Ainult mõ
nes kohas väheneb väljamüük seepärast,
et meil pole weel niipalju valmis kaupa,
mida turule lasta, sest nõudjaid on kauba
järele palju. Sääl, kus kaupa on vähe,
on ka väljamüük vähem. Ärge olge „Lõu
nalane" ikka nii kartlik, ega iga tühja
asja pärast ei panda siis teid trellide
taha, võite julgesti oma mõtteid aw2l
dada.

Mis puutus kooperatiivide tegevusesse,
siis peab ütlema, et on igasuguseid puu
dušid olemas, nagu iseoma kasu püüdmi
sed ja seltskonna varanduse raiskamised
j. n. e.
Et aga sarnased wäärnähtused võiksid
kedagi arusaajat kodanikku kooperatiivist
eemale peletada ja sundida tema tegevu
sest mitte osa võtta, ei ole põhjuseks, nagu

teie kirjutate kinniste silmadega vaadata
kõiki neid väärnähtust.
Meil S. N. W. Liidus on selleks lai
vabadus, iseäranis töölistel, et võime
kooperatiivide ja teistest organisatsioonide
tegevustest osa võtta. Ja seda vabadust
peame meie täies ulatuses ära tarvitama
ja organisatsioonide tegevusest osa võtma.

Kui meie kõik võtame tegelikult osa, kont
rolleerime neid, kes organisatsioonide ees
otsas, kes nende juhtivate kohtade pääl
on, siis olen ma kindel, et sarnased eba
loomulikud nähtused meie kooperatiividest

kaovad, milles teie omas kirjas minule
kirjutate.

Aimilusasjalliluse laiendamine talupoegade.
Riiklik kinnitus on kolmeaastase tööga

maksta, vaid volinikuks olemise ajal kinni

paljugi kätte saanud: kannatanutele makse
tav kahjutasu suureneb aasta-aastalt, mak

tatakse täiendavalt ära nende hooned, kodu

asjad, viljapõllud ja teda ennast (surma
vastu). See on volinikule muidugi suu

sud vähenevad, kinnituse maksude välja
maksmine kiireneb. Nüüd kavatseb riiklik
kinnitus ellu viia uut algatust, mis kinni

reks toetuseks.

tuse operatsiooni arenemises suurt osa saab

nitus elanikkude juuretõmbamiseks luua

etendama.

See küsimus puudutab talupoegade tõm

bamist alalisele kinnitustööle. See riikliku
kinnituse kava võib "kfikasjades küll weel
vähe muutuda, kuid arvatavasti kinnitab
selle nõukoguwõim ära. Praegu peatame

Pääle ülaltähendatud kavatseb riiklik kin

agentide juure erilised ringkonna kinnituse

nõukogud valla täidesaatvate komiteede,
wastastiku abiandmise komiteede esitajatest,

Tööliste ja talupoegade riigi ülesehita
mise tööst peavad kõik kodanikud osa wõt
ma, aga mitte kiuniste silmadega päält
vaatama, nagu teie seda teete.

Nagu ma juba eelpool tähendasin, on
olemas mitmesuguseid väärnähtust, agu
neid võime ainult ise omal jõul, energi
lise kaaStöötamisega kõrvaldada. Sünd
muste käiku peame tingimata silmas pida
ma, et mitte neid puudusid ei oleks enam
meil silmade ees. Iseoma tegevusega või
me neid puudusid vähendada ehk suuren
dada. Laborist».

küla volinikust, tuletõrjujate komando üle
mast, agronoomist ja loomaarstist (kui nad
elavad sääl, kus kinnituse agent).

meie selle algatuse tähtsamate silmapilkude
juures.
Kuidas talupoegi kinnitustööle tahetakse
tõmmata?

Nende nõukogude ülesandeks on kinnituse
maksude kergenduste ärajaotamine, tulekahju

Küla üldkoosolekutel valitakse erilised
isikud kinnituse volinikud. Need isikud
on elanikkude esitajateks riikliku kinnituse
ees, s. o. eestkätt kinnituse agentide ees.
Kinnituse voliniku pääl lasub kohustus ka
tulekahjuwastase kaitse järele valvamine:
ahjude ja korstnate korralikkuse, tulekahju
vastu võitlemise riistade järele valvamine.
Riikliku kinnituse volinikkude tcö kokku'
kõlastamiseks ja töö kohta mõtete vaheta

abinõu, mis kinnitusasja parandamiseks
tarvis ette võtta.
Iga riikliku kinnituse kub. kassa juure

miseks kavatsetakse nende ülewallalisi kon

miteest.

verentse kokku kutsuda. Wiimaste pääl se
letab agent volinikkudele kõiki neid huvita

Nii kavatsetakse selle kava järele talu
poegi alt üles riikliku kinnituse asja juure

vastaste abinõude järele valvamine. Pääle
selle arutavad need nõukogud ühte ehk teist

kavatsetakse omakorda luua riiklik kinnituse

nõukogu, kes tööd korraldab kubermangu
ulatuses.

Mis puutub kinnituse nõukogudesse waba
riikide rahanduskommissariaatide juures, fiis
kavatsetakse finna tööle tõmmata üks liige
talupoegade wastastiku abiandmise kestko

vaid kinnituse küsimusi.
Muidugi nõuab see algatus fu iri kulusid,

tõmmata.

mida riiklik kinnitus cga oma pääle kawat
seb võtta. Volinikkudele ei kawatvta palka

riikliku kinnituse talupoegadele lähendamise

Kahtlemata toob see abinõu suurt kasu
mõttes. M. H.

Leningradi teated.
Inglismaa naistööliste saadi
kute siiasõidust.
Esimene grupp Inglise naistõöliste
saadikuid jõuavad Leningradi 1. mail ja
teine grupp 2. mail.
17.800 töölist tvajatvad kurorti.
Leningradi tööstuste ja ametiühisuste
kaudu korraldatud järelwaatuse tagajärjed

näitawad, et käesolcwa aasta suwe hoo
ajal wajawad 17.800 kinnitatud töölist ja
teenijat kurortides-sanatooriumides arsti
mist, nendest on tiisikuse haigeid 54,6°/#,
werewaeseid 14,5°/ o ja närwihaigeid
9,2°/ o. Kõige suurema arvu kurorte ja
sanatooriume wajawaid annawad metall
töölised 5.800 inimest, toitainete amet
ühisus 1800 ja paberitöölised 710.

Puhkepäeval, 26. aprillil 1925 a. Nr. 94
Esimese mai ilustused aedadeS.
Silmas pidades hulgalist jalutuskäike
linnaaedades 1. mail, seab kommunaal-ma
janduse osakond üles Tauria, Jusupowi,
Mihailowi ja Töörahva aedadesse kuni
2 tuhat elektrilampi. Mihailowski aed
avatakse jalutuskäiguks ainult 1. mail.
Ülejäänud päevadel seesmiste tööde tõttu
ON ta kinni publikumi jaoks.
303 mõisnikku
Kubermangu maksjate kommisjon andis
Leningradi kubermangus üles 303 endist
mõisnikku, kes tulevad välja saata oma
endistest mõisatest.

Agronoomide kongress.
Mai algul avatakse Leningradis katse
lise agronoomia tööliste Põhja-Lääne ob
lasti kongress.

«d*
Teaduslik töö urgauisatsiouu R.O.T. ju
mõni sSua tema tähtsusest.

N.0.T., s. o. töö,juures niisugune süsteem,

mille läbi võib tõsta tööviljakust, et sel

tööpäevast.

Konsulid pidid ju tööpäevast kinni pi
dama omist demokraatlikkudest põhimõtetest.

Selle töö eest maksti teenijale 5000
Eesti marka, kuna sellest võeti söögira
hana 3000 marka maha. Kätte sai teenija
siis 2000 marka. Palju see rublades välja
teeb, arvaku igaüks ise välja.
Iseäranis suurt meisterlikkust teenija
kurnamises avaldas praegune konsul Möl
der ja ta proua, kes muutsid teenija seisu
korra väljakannatamatuks.
Kõige pahemaks muutus teenija seisu
kord pääle novembrikuu Eesti vastast
meeleavaldust, kui ka teenija avaldas oma
poolehoidu meeleavaldajatele. Siis hakati
teda kahtlustama. Löpude-lõpuks oli tee
nija sunnitud konsuli juurest lahkuma.
Kui konsuliks oli Tomberg, siis andis
teenija temale 3'/- tuhat Eesti marka kin
gade ostmiseks Eestist. Tomberg sõitis mit
med korrad Eestis, kuid ei toonud kinge
ja ei annud ka raha tagasi. Tomberg ka
dus ja nõnda jäigi teenija omast rahast
ilma. ri.

Määrused elektri tarwitamiseks
Praegu elektri tarvitajad ei tea veel,
mida nõutakse elektri sisseseadmisel ja
kuidas tuleb elektrienergiat kasutada. Sel
lepärast annab ,Elektrotokk" välja erilb
sed broshüürid määrustega elektritarwita
iniseks. Esimeses järjekorras antakse need
määrused majavalitsustele ja pärast kõi
uile tarvitajatele.
Uue sauotooriumi uwamiue.
Kubermangu tervishoiu valitsuse juu
res olev kurortide-sanatooriumide osakond
avab 5. mail uue sanatooriumi „£)rfmo"
närvihaigetele Stroganowi jaama juures.
Kõik kohad selles sanatooriumis antakse
ainult sotsiaalselt kinnitatud haigetele.

igal töölisel igaw>use töö juures töötada,

tööjõudu ja inimeste tervist. See süsteem
on selleks, et tõsisemalt läbi uurida töö

olgu tema haritlane, tööline, ehk talumees.

protsessi.

N.O.T. uurib niisuguseid küsimusi, näitu
seks: tööliste väljavalik, nende liigutused,
väsimus, puhkus, et töö õieti jaotatud
saaks ja söögiaeg teatud wnni järele oleks.

Paneb rõhku ümbruskonna mõjude pääle
ja et töö õieti organiseeritud oleks töö
ettevõttes. Uurib järele tööliste jõudu
psüühiliselt ja füüsililiselt. võrdleb nende
N.O.T. järel tuleb valida ja jaotada töö
jõudufi, tuleb rõhku panna inimeste süü
silise ja psüühilise oleku, sama ka närvi
süsteemi pääle, et töö oleks 'igale tema
kohane, sellega hoiame tööliste jõudu, ter
vist alal ja tõstame tööstust. Õieti töö
jaotamine ei ole mitte kerge. On töösid
mis rasked on iseäranis kvalifitseeritud
töölistele. Temal on tarvis pääle harju
mise kärmeid käsi, teravas silmanägemist,
kiiret arusaamist igas seisukohas, hää mälu,

tagasihoidlikku s kannatus, osavus ja palju
teisi külgesid, mis ripuvad tööst. Siin tuleb
puudutada paljusid psüühilist külgesi. et iga

inimene oleks kohane olema ühe või teise
töö pääle. Siimani jagati ja praegugi veel
jagatakse töö iga oma arvamise järele,

Sport ja haigutamine
Kui üks ehk teine spordiringi näitelawal
vabade harjutustega ehk piramiidedega

esineb, siis peaks kogu ülesastuw kollektiiv

ja niisama igaüks spordiringi liige distsip
liini, teatud eeskujuliste liigutustega ja
oma energiliste wäljaastumistega pidul
olejatele spordi alal eeskujuks olema.

Aga kui meie vaatame Harmajas kom
noorsoo lihavõtte õhtul nais spordiringi
väljaastumist, ühes sellega tähelpannes pi

dulolejate (kus ka Saksa sm. viibisid) meele

olu ülesastumise ajal, siis peame ütlema

et pääpuuduseks olid seltsiliste loiud (eluta)

liigutused, mis nii mõnelgi päältwaatajal
haigutust tekitas. Jääb soovida, et spordi
ring energilisemalt tööle asuks, et pääl
watajatel tulevikus ei tuleks higutamiseks
snnd pärani ajada. Komnoorsoolane.

Iga talumees, kes omal jõul põldu kultuu
rilisemalt püüab harida, tema peab ka iga
niisuguse väikse küsimuse pääle rõhku
panema, näituseks, sõnniku koormat väljale

viies, et kuidas teda põllule maha lasta
ja lahti lahutada, et parem viljasaak oleks
ja et tõsta oma majapidamist ja sellega
tasu tuua ühiskonnale.

Igal põllumehel peab olema natukene
teadmist karjapidamisest, põlluharimisest ja
aiapidamisest jne. Peab veel rõhku panema
koduse töö pääle.

Koduste perenaiste vabanemiseks on
tarvis ühised söögimajad, pesumajad, hällid

pääle alt 8-aasta läheb aega 56 tundi, s.o.
7 tervet ' tööpäeva. Õieti ütelda kahe,
kolme lapse pääle läheb terve päev, see
norm individuaalse kasvatuse pääle on veel
vähe. Intelligent perekonnas on norm veel
kõrgem ja ka proletaarlaste perekondades
oles fee norm ka nõrgem skui oleks rohkem
vaba aega. Mida rohkem käid sina lapsega

ümber, seda robkem tema nõuab. Küsides
emadelt, kui palju läheb aega lapse pääle,

vastavad emad tihti ohates „kõik vaba
aeg, terve päev ja öö". Teisiti seisab kü
simus kollektiivse ümberkäiguga ja ühis

et temaga ümber käiakse kui elava asjaga.

tööliste jõudusid selle süsteemiga. Nõukogu-

Wenemaal teaduslik töö organisatsioon ja
tööstus iseenesest mõista huvitab prole
letaarlafi teisiti. Esimeme oli sm. Lenin,
kes Nõukogu-Wenemaal selle küsimuse

kondliku kasvatusega, s. o. lasteaedades ja

koolides, kus ühe kasvataja pääle tuleb
15—20 last ja ka rohkem. Lapsed saada
wad siin palju huwitamalt aja mööda,
sest laps on kollektiivne, tema nõuab
kollektiivi. Niimoodi ajaviitmist laste
kasvatuse pääle võiks viis korda wähen
dada. Ütleme, et see arv on murendatud,
et osa aega õhtu ja öösi laps ikka ema
aega viidab; näituseks, kui oleks võimalik
siin aega kokku hoida, kuid ka see kokku
hoidmine ei teeks välja mitte 80, aga
ainult 40 protsenti praeguse aja kohta.

Ei ole mitte raske kokkuvõtta, et ühe
saja hinge päält jääks aega üle 40 tunni
päevas, aga üle Nõukogude Wenemaa 135

miljonist 'lastest jääks aastas 1,410 mil
joni tööpäeva, ehk arvata 35 kop. töö
päev (s. o. võetud kõige odavam norm)
See teeb 520 miljoni rubla aastas.
Niisama peab tähendama individuaalse

päevakorda võttis, kes ka ise töötas N.O.T.

söögiwalmistamise kohta, kui kokku arvata

ja aja järele.

see aeg, miS läheb individuaalse söögi
valmistamise pääle ja võrrelda ühissöö
gimajadega, siis peab ütlema, et ühised
söögimajad meil aastas õige suure prots.
kasu tooksid. Teiseks, organiseeriks nais
töölist ühiskonna tööle ja hoiaks nende
tervist, et töölt tulles võiks puhata, teise
tööpäeva vastu, sest kui iga tööline tööle
minnes tunneb ennast välja puhanud
olema, siis läheb ka tema käes töö kiire
malt. Nii siis, kodusest majapidamisest,
lastekasvatusest ja söögiwalmistamisest,
võib aastas palju aega kokku hoida ja
lühendada naistöölise tööpäeva. Ainult nii
sugustel tingimestel kui meie tarvitame

N.O.T.—teaduslik töö organisatsioon õpe

tab seda, et oleks maksimum sissetulek,
minimum jõudu ja väljaminekut. NO.T.
aitab organiseerida töö vähese rahaga. Ta
paneb meid õppima töö materjaali ja riistu,

millega meil tuleb töötada, tõsiselt töölis
tega ümber käia ja järel mõteldes katsele
tuua need algused, mis kergendavad ja tõs

tavad tööviljakust. Selleks on tarvis igal
töölisel ennast ditsiplineerida, kõik igapäe
vased töö tingimused ja elementaar küsi
mused meeles pidada. Näituseks, tööle
minnes ja ära tulles: esiteks pea meeles,
mis on tarvis teha ja mõtle töö pääle
tõsisemalt, valmista tööriistad, korja töö
kohalt kõik üleliigne kraam, ära hakka töö
külge järsku ega kiirelt, pikkamisi pane
jõudu juure, tööta ühetasa, töö wahepida
mine ja järskus rikub tööd ja inimese ise
loomu, ära tööta ennast päris väsinuks,
puhka ühesugusel ajal. Tööajal ära söö,
enne üks töö siis alga teist, kui töö ei
lähe korda, ära ärita ennast, tee vaheaeg,
puhka, mõtle järele, puhasta ja korista
töökoht puhtaks ja hakka uuesti tööle, kui
on töö hästi korda läinud, ära jookse töö
juurest teiste töölistele näitama, see segab

mistatud nende uue töö tingimustega.

Minul tuli jaanuari- ja veebruarikuul
läbi käia osa Moskwa-Narwa raioonis töö
liste perekondasid ja uurida nende elu ja
huvisid.

Mina võin julgesti ütelda, et 80 prots.
töölisi on huvitatud tõsiselt tööstusest ja
tööviljakusest aga meil on tarvis, et kõik
sada protsenti oleks huvitatud ja töötaks
N.O.T. järel. Ainult siis võime tõsta töös
tust ja parandada endi majanduslikke
tingimusi.

Maha hooletus, korratus, ükskõiksus.

Korratuse asemele tõsine arvepida
mine !

Hooletuse asemele järelmõeldud plaan!
Ükskõiksuse asemele teaduslik metood!

K e r t.
WO 6.8.8. Biite.

vaatame ankeeti, mis on N.O.T. järel uurind,
siis näeme, et 20 eelkooli lapse kasvatuse

kuid niisugune vaade ei ole mitte õige.
Objektiiwlise vaate tööliste valimiseks
võib .omandada erapooletu päältwaata
misega, uurimisega ja katsetega. Alles hil
juti tuldi otsusele, et järele vaadata ini
meste omadusi, et täiendada sellega õieti
tööjõudusid. Selles nähti, et iga inimene
võib hakata omale nõudma neid tingimisi,
Teisest küljest mõeldi, et see on võimata
läbi viia. Inimestel on mitmesugune
mõistus, mälu, erkus, iseloom jne.
Neid psüühilisi külgesid hakati ainult vii
masel ajal teoreetiliselt järel vaatama
20—30 aastat Tylorismi
nime all, pärast Inglis-, Prantsusmaal.
Peab tähendama, et teaduslik [töö organi
satsioon oli ja on Ameerikas ja Euroopas
kapitali käva all, kus kapitalistid kurnavad

ülemineku ajal kommunistliku partei kohu
seid. Meie inimesed on rikutud tsaari ise
valitsuse ajajärguga, nemad on üle pritsi
tud elava revolutsiooni wee tilkadega.
Seepärast peavad nemad olema ettewal

ja lasteaiad. Ptab ütlema, et 60 prots.
päevas aega läheb individuaalse laste kas
watuse ja söögi tegemise pääle. Kui meie

vaadatakse inimese välimuse külgede pääle,

ega suitseta, tee seda tööwaheaeg, lõpeta

Sport.

kesed küsimused kokkuvõttes teevad välja
suure osa tööviljakuse tõstmiseks. Nii tuleb

teel kaotada vähem tööliste energiat, hoida

töö osavust mitmesuguste töödega.

EeSti konsul eeskujulik teenija
kurnaja
Leningradi Eesti konsulid pidasid omal
teenijaks optanti kod. E. Treierit. Mui
dugi nad pidasid teda nagu
!ik" kord nõuab.
Kõige paalt pidi ta olema alandlik ja
sõnakuulelik ori. Kui teenija juhtuski mi
dagi vastu ütlema, siis ähvardati kohe
väljasaatmisega Eestisse. Aga et teenija
sai juba konsulaadi härra juures „wabad
demokraatiat" väga hästi tunda, siis pidi
ähvardus muidugi mõjuma, sest Eestis
võis see „ päris demokraatia" veel kibe
dam olla.
Teenija pidi koristama ja puhastama
15 tuba ja ühe koridori, ahjud kütma,
lauad katma, külalisi vastu võtma ja öö
fiti, kui härrad ja prouad teaatrist ja tei
sest löbukohtadest tulid, neid vastu võtma.
Sarnasel korral muidugi ei võimud olla
juttugi 8 - tunnilisest ega 12-tunnilisest
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neid teadlikkusi metoodisi, mis uurib N.O.T.

Siis võime ka meie kiirel sammul tõsta
endi majandust uue kõvade alustega.

N.O.T. ei ole mitte ainult tehnika, vaid
tema on esiteks see, kes organiseerib aega.

Aja wiitmine ou igapäevane küsimus.
Miks meie ei mõista aega kalliks hinnata?
Meie aega ei hinda, iialgi teda ei ole
hinnanud ja ei mõistagi hinnata. See on
meil vanasti päritud. Sellest on palju
muinasjutte. Tihti tuleb kuulda „egs aeg
raba ei maksa ja ega tema jänes ei ole, et
eest ära jookseb" jne. Meie peame teadma,

et aeg on materjaalne rikkus ja iseäralik
rikkus, teisi rikkusi meie võime varjata ja

Leningrad.
Kas keller ehk korter?
Sm. W. Kingissepa nim. Haridusmaj«
ahjukütjal on lepingus ette nähtud prii
korter. Aga missuguse korteri sai ahju
kütja? Temale küll ei oska nime anda
kas keller ehk tuba. Ta on nõnda korrast
ära, et elamiseks sugugi ei kõlba. Wee
uputus rikwS veel rohkem ta ära. Korteri
seinad on märjad, vaevalt pääseb valgus
sisse.

Haridusmaja juhatuse poolt käivad kor
teri küll vaatamas, aga uue kõlbuliku
korteri andmiseks ei ole midagi tehtud.

Ehk vastab Haridusmaja juhatus, millal
ta annab ahjukütjale vastava korteri.
Hans Lagi.
Kulwur-hariduslikuft tööst.
Saaritfas, Oudowa kr. oli
9. apr. s. a. punase nurga liikmete ja
asunikkude ühine koosolek, kus esines O»dowa keskharidusmaja instruktor aruandega.

Koosolek näitas, et asunikud on kindlas
ühenduses oma punase nurgaga.

W a ba.
Estoonia as., Abhaasias. Meil
töötavad laulu-, muusika- ja teised ringid,
kuid temast ei võta laialised hulgad osa.
Lauluringi tööd takistab energilise juhataja
puudus.

Hariduse seltsil on lugemistuba. Temal
aga ei ole õiget elupaika. Ta on vii
maje kahe aasta jooksul muutunud „len
dawa posti sarnaseks". Praegu asub ta
koguni pimedas rahvamaja nurgas.
1924 a. lubati valitsuse poolt tuba
kohaliku küla koosoleku maja juure vaba
tuba. Sinna aga mahutati üks valge
Eesti alam nahaparkija.
Juba tervishoiu mõttes tuleb naha
tööstus küla keskkohast välja kihutada ja
lugemistuba omale kohale asutama.
u.

Pogorelka naisterahwad» ka teil on
aeg tööle asuda.
(Pogorelka as., Oudowa kr., Leningr. kub.).
Meil on hää hulgake naisterahvaid,
kuid nad ei võta osa noorte ühingu, aja
lehe sõprade ja poliitringi tööst.
Ka Pogorelka naisterahvad peaks ühis
kondlikule tööle asuma ja vanadest kom
metest lahti ütlema. Kammits.
Asuge üksmeelselt tööle
(Abdersäki asund., Baschkiirias).

Hiilgavamaks pärliks ja ilusamaks ehteks

on seltsid ja seltsielu, kus meie, noored ja
vanad, võime ühise lipu all teaduse rada
mööda edasi sammuda.
Hakatuses töötas ka meie

selts kaunis rahuloldavalt, ühel meelel,
tehes suuri tuleviku plaanisid.
Aga häkiselt ilmus „muw" ja ymiita"
tahiis näidata, mis tema võib, mõned

teisi, parem kannata. Kui on töö hal
wasti läinud, ära kahetse, hoia enese ter
vist, närvist ja hakka uuesti tegema. Kui
oled lõpetanud töö, korja tööriistad oma
teatud kohale, tööplats pübi puhtaks, et
sina teine päev ilma takistuseta võiks

peame teda õigelt mõistma tarvitada ja
temaga kokkuhoidlikud olema, aga meie
näeme iga sammu päält ühiskonna aja

juhctuse liikmed hakkasid ilma nõupidamata

tööle hakata.

raiskamist; näituseks, töö ei alga õigel ajal,

lehte.

Paljus ütlewad, mis niisuguste väikeste
küsimuste pääle rõhku panna, meil on ras

töölised võtavad enne hoogu, - töölised
lähevad töölt enne vilet, koosolekud alga

lahkumise kiri anti sisse.

kemaidki ja suuremaidki küsimusi küllalt, ise»
äranis meie noored armastawad seda ütelda.

Iga sm. Lenini õpilane peab niisuguste
küsimuste pääle rõhku panema ja neid nii
sama lahutama kui sm. Lenin. Need wäi-

alal hoida, aga aeg jookseb vahetpidamata.
Aeg on ökonomiline rikkus ja sellepärast

seltsi asju ajama, mis koosolekutel sõna
vahetust tekitas. Waielus viidi üle seina
Ja mis on selle tagajärg? Uks seltsist

wad tundi poolteist hiljem määratud aega.
AbdersäklosH, jätke oma mina ja asuge
Juba kõnepidaja jäi hiljaks, ehk töölist, kindlasti ja üksmeelselt oma noore „Waümber. Ärge jääge S. N. W.
oodatakse. Sabas ieismised jne. Wõistle
mine aja üle ei ole mitte kerge, et.välja Liidus wiimasteks.
Mägestikulane.
töötada seda uut inimest, kes täidab sel
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Edasi

1584 rubla kiriku Piiale.
(Bugri asund., Nowgorodi kub.).
Bugrilased jätke tänawu aasta kiriku ülewalpidamiue ja ronkadele makS
maksmata, sellega suudate saada eneStele uue koolimaja.
Puuda.
Bugris elab ligi 1000 elanikku, on ole
mas üks vilets koo! ja kolm tublit täies
5. Surnute mälestamine 5
hoos töötavat kirikut. Kooliealist lapsi 6. Kingitused ja muud sissetulekud. 10
on üle 150. Et asuudus suur ja jaguneb
Kokku... 196
kolmeks külaks, siis on kõigil lastel kauge
maa pärast võimata koolis käia. mille
Mustronk Oberschneider 2 kord aastas
tõttu enam kui pooled lapsed kirjaoska käimise eest:
mäluks jäävad.
Puuda.
Nii ei tohi edasi kesta. On tarvis uus 1. Leerilaste õnnistamise eest (45 lapse
päält) 90
koolimaja, kus oleks laste ühiselumaja, et
seega teha võimalikuks kõigil lastel asunduses

kooli kättesaadavaks. Sel teel suudame
ainult teostada sm. Lenini hüüdsõna:
.10. revolutsiooni aastal ei pea ühtki
kirjaoskamatut olema".
Praegune koolimaja on 34 a. vana,
katus on lagunud, maja on mädanud, iga
tuulepuhangu all ragilcb ja ähvardab
lapsi oma rusude alla matta. Kui siin
õpetust edasi antakse, siis variseb maja
ühel hääl minutil kokku ning matab ru
sude alla mõnikümmend last.

Selle pääle peaksid kõik talupojad tähel
panu pöörama ja midagi ühiselt ette
võtma.
Tekkib küsimus: mida teha? Kust abi
saada? Puudub raha ja jõud? Was
tuseks — kõik ou. Tuleb ainult waa
data, kui palju meie asundust nöörivad
kohalik köster Treial ja mustronk Ober
schneider, siis veel kiriku ülevalpidamise
kulud. Jättes neile ük- aasta maksmata,
ongi 1534 rubla käes. Selle rahasumma
eest võib väga vastav koolimaja üles
ehitada.

Et ära näidata, kust see summa ~1534"

rubla ou saadud, seks tuleb asunikule ära
näidata, kui palju tal kirikute ülewalpida
mine kõige mustaronkadega maksma läheb.

Toon siin allpool järgmised andmed rulki
puudades, mis wälja antud ronkadele ja
kiriku Pääle 1924 a.
_ , r Puuda.
1. Jutluse eest aastas 166 pere päält
köster Trcialile ...... 62
2. Ristimise eest 10
3. Matmise eest 19
4. Leerilaste 3 nädal, õpetamise eest
45 last 90
Alus ou Pandud
(Ivanovast, Omski kub.).
Jaanuaris organiseeriti meil laulukoor
ja spordiring. Töö läks ladusalt seepääle
vaatamata, et palju vastutööd tehti.
29. märtsil korraldatud pidul astusid
ringid esimest korda wälja. Õnnestanud
ettekanded ajasid vastased weel enam vi
hale. Käidakse perest peresse ülesässitama.

Samuti tehtakse vale- ja laimujuttudega

waid annavad teise aasta eksami
papile, et nad pole ära unustanud
seda, mis leeris läbi viidi)... 45
3. Mana rahva lauale võtmine (pih
timine) 350
4. Kingitused ja muud sissetulekud . 10
5. Laulatuste eest 25
Kokku. . . 430
Kiriku Pääle kulud aaStaS.
Puuda.

1. Ostetud kell kirikule 94
2. Kellalööja palk aastas 7
3. Remont aastas 10
4. Kinnitusmaks ........ 20
5. Konsistooriumi, valgustuse ja kant
selei kulud aastas 10
Kokku. . . 141

Ühtekokku kõik väljaminekud parasiiitide

ülespidamiseks ja kiriku kulud aastas 767
puuda ehk raha pääle kohaliku rukki hinna

järele 2 rubla puud, teeb wälja 1531- rbl.
kullas.
Loodan, et asunikud seda suurt summat

nähes kohkuvad ja tänavu selle tõttu
kiriku pääle enam ei kulutaks, waid panek
sid selle summa koolimaja ehituse pääle,
siis ongi ta käes. Arvan ka, et valitsus
saab siin appi tulema.
Arusaajamad asunikud, lööge petised
papid asundusest wälja, kes teid nöörivad.
Kõik uue koolimaja ehitamisele.

Soovitav oleks, et ka teised asunikud,
selle kirjatüki kohta „Edafi" veergudel
omi mõtteid avaldaks.
Kirikumees.

ükski wastutöö seda ei kõiguta ega sega
dust ei too.
Julgelt edasi! Ohakas.
Töö PöllutSSliSte seas.
Noorte ühiug kaitseb põllutööliste huwisid.
(Nurmekunde asundus, Tveri kub.).
Meil, Konkowa külas on suur osa jõu
kamaid talupoegi, kes peavad palju sula
seid ja tüdrukuid. Nende seas on 6 ini
mest noorte ühingu liikmeid.

Noorte ühing pööras kohase tähelpauu
töö pääle põllutööliste ja küla vaesema

tüdrukutel ära keelaks sporti teha.

kihi seas.

.Plikadel püksid jalas ja seisavad pää
pääl" sellega ei suuda vanad leppida.
Alus on pandud ja see on kindel nii, et

Noorte ühing võttis kõik sulased ja tee
nijad tüdrukud arvele ja kaitseb nende
huvisid. K. J. M.

Timukate Testist.
EeSti wälislaentt fahkerdused ja
riigiwanem Tõnisson
Eesti sascistlik valitsus on igaveses
raha hädas ja haudub nüüd plaan i, kuidas
valjaspoolt laenusid saada. Laenu saamise
juures peetakse muidugi ka isiklikke tulusid
silmas ja sellest tekkivad kõiksugu veidrad
kombinatsioonid. Uhe sarnase sepitsusega

muretsemise eest maksta 1 protsent,
mis 3 miljoni dollari juures annab 30.000
dollari, vahetalituse tasu nimetatud era
pankurile ja ühe Tallinna tuntud suurette võtte osanikule 120.000 dollari (45 mil
joni marka), ja lisaks weel mingisuguseid
kommisjone, kõik kokku umbes 190.000
dollarit ehk 75 miljoni Eesti marka. Seal
juures tuleb vahetalitajale 120.000 dollari
ja puhtas rahas otsekohe pääle lepingu
allakirjutamist wälja maksta, see tähendab

on ka riigivanema J. Tõnissoni isik seo
tud, mis muidugi teiste erakonna piruka
meestele ei meeldi ja selle tõttu seda.äri"
kuidagi paljastada katsuvad. Teravamalt
võttis selle asja üles .Waba Maa," kes

enne, kui meie laenu saanud oleme ja ka
kindel on, et meie selle täies ulatuses

teatas, et laenu korraldamiseks sõitis isegi

kahtlased lootused laenu pääle ja kulutame

Eesti Panga president Aule Inglismaale,
kuna kodus asja toetanud on Riigikogu
esimees J. Tõnisson, kes asja kaalumiseks

kommisjonina kindlasti 45 miljoni marka!
Sellepärast ütlesime meie ka pühapäeval
juba: kavatsetav laen on üks kardeta
wamatest, mis senini ette võetud ja peab
tõesti imestama, kuidas seda toetada ta

isegi mingisuguse erakorralise nõupidamise
kokku oli kutsunud.

Waatame weel kord lühidalt, milles sei
sab see laenu kavatsus. Uks Leningradi
erapankiir, juut, võtab oma pääle Eesti
pangale muretseda krediiti kolme aasta
püüle konto-korrent arwena, kus neil
maksta tuleb 7 protsenti lahtiolevate
summade püült. Laenu kindlustuseks tuleb

meil anda 50 prots. kullas ja 50 prots.
pangale wastuwõetawates eksportweksli
tes. Laenu ei saa meie nõndasama, waid
tõve wahekasu eest: kommisjonina laenu

Kirjasaatjate nöuDmiseni
ffftiUfll enesega kõik nõupidamisele tulejad kirjasaatjad: seinalehe nrifr
4vUI(U UyCv (kui need olemas), lühike tegewuse aruanne, oma lühike elu
loo kirjeldus ja päewapilt (kui see olemas on).
dm? frtrthifrth mrtrtfi ulingu raudtee jaamast otsekohe Smolnõi ja pöö
slvll |UUUIi UU lIIUIIII raku komendatuuri, ettenäidates mandaati, kus
neile korter kätte juhatatakse.
Wilamc algul LTit^yfr1' " s7, m

2. Leerilaste toetamise eest (fee tähen
dab nendelt, kes juba leeris käinud,

dist osa võtavad agitatsiooni, et need

neude tüdrukute vanemate kallal, kes spor
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saame või isegi üldse saame.

Meie anname seega 3 miljoni kuld
rubla wälja ja mis meie saame? Saame

hetakse ja toetada suudetakse. Sest ta võib

kujuneda järjekorraliseks riigikassa aadri
laskmiseks!

See paljastus on Tõnissoni harja pu
naseks võtnud, ja tema olla .Päevalehe"
teatel nüüd .Waba Maa" ja selle teate
äratrükkijate .Kaja" ja .Revaler Bote"
toimetajad wälja kutsunud.

Huvitav, weider saab see duell (kahe
võitlus), kui Koodi-Jaan oma kolme was
tasega heitleb.

W firiifaaljal 5SÄ1-" "** *** **"

Ajaleht söprck rmKe lvõistlus nr. 8.
Oudowa kreis annab oma tege
wusest aru.
Oudova kreisis töötavad .ajalehe sõp
rade ringid":
1) Oudova linnas.
Juhatajaks G. Wink ja Miisna sekretää
riks, tellimiste vastuvõtja Mahkats: liik
med: Mägi Aliide, Winamõls Karl, Johan
sonid, Õunad, Mägi August, Warbola,
Sarnet, Munal, Kook Gustav, Kook Ida,
Wulf, Tonfcldt, Koido Willem ja Koido
Johannes.
2) Kudrowos, Remda wallas.
Pintson Aleksander juhataja, Naru
fing Salme kirjatoimetaja; liikmed:
Kams Marie, Aari? Adele, Pintson Amalie,
Härmast Axel, Haidrits Karl, Savik Eduard
ja Hüsson Rudolf.
3) Luukülas, Remda wallas.
Sm. Oiman Paul esimees, Stokholm
Annette sekretäär; liikmed: Peterson
Daniel, Peterson Artur, Külaots Paul ja
Oiman August.
4) Karawais, Polna wallas.
Sm. Wohla Julius juhataja, Olli
Emilie kirjatoimetaja; liikmed: Koor
berg, Schmidt ja Rämjon.
5) Punane-Pustosch, Gwosdna
wallas.
Sl. Wares Klaudia juhataja, Wares
Ernst kirjatoimetaja; liikmed: Mälton
Paul, Silmanson Aleksander, Tennokene
Ernst ja Kraavi Gustav.
6) Sadorjes, Usmino wallas.
Sm. Lodeson Oskar juhataja, Mäl
ton J. kirjatoimetaja; liikmed: Ivan
son J., Porowardja J. ja Kollom.
7) Lomowos, Sajanje wallas.
Sm. Tamm Johannes juhataja, Soo
Eduard ja Tõldsepp August liikmed.
8) Solkin os, Usmino wallas.
Sm. Antsman Albert juhataja, Ants
man R. kirjatoimetaja, liikmeid 13 ko
danikku.

9) Beschkowos, Lositsa wallas.
Sl. Lilienthal Maria juhataja, Prints
Taawet kirjasaatja: liikmed: Wiikmann
Karl ja veel 13 liiget.
10)Lawinos,Tupiitstno wallas.
Sl. Kihno Elisabeth juhataja, Koor
berg Eduard abi; liikmed: Koor Peeter,
Koosa Eduard, Waht Aleksander, Koosa
August, Todesk Hindrek, Koorberg Jaan,
Jaanus Osvald ja Rumask Wiktor.
11) Saariisas, Seredkin o wallas.
Sm. Lukk Julius organisaator, Wen
dik Aleksander ja Pintman Daniel kõik
kolm moodustavad presiidiumi; liikmed:
Mofin Aleks., Wendik Aleks., Prehing Lonny,

Wendik August, Müller Aleks., Algro Joh.,
Terresk Samuel, Wõikow Jaan, Lukk Adele,
Pintman M. ja Koorberg Eduard.
Missugune protsent ott Oudowa
kreifi Eesti asunikkudest „Edafi"
lugejaid.
1925 a. märtsikuu andmete põhjal üldela
uikkude arvust:

1) Dobrutshi wallas. . 2 prots.
2) Wõskatka „ . . 0,8 „
3) Poina w . . 2,5 .
4) Sajanje „ . . 1
5) Spiitfino . . . 0,04 „
6) Seredkino „ . . 6,7 .
7) Usmino . . . 4,1 „
8) Belski „ . . 20 ,

9) Gwosdna „ . . 3 „
10) Doloschki ... 3
11) Tupiitstno . . . 1,06 .
12) Lofitsa „ . . 14 „
13) Remda „ . . 2,5 „
14) Oudova ... 4 .
15) Moshkovski . on 530 hinge
16) Staropolje „ on 30 hinge
Wiimaste valdade kohta puuduvad tea
ted, mispärast ka protsent wälja arvata
võimata.

Üldse on Oudova kreisis 1920 a. statis
tiliste andmete järele 3460 Eesti põllupi
dajat, nii et 12,8 % põllupidajatest.Edast"
lugejad on (s. o. 438 eks.).
Kui meie võrdleme arvude tõusu, siis
näeme, et ajalebe .Edasi" tellijate arv on
möödunud kuue kuu jooksul suurenenud
pääle 30% .

Aga maikuust 1924 a. alates on tõus
nud 342% (maikuus 128 eks., nüüd 43$
eksemplaari).

Sellega on oudowlased hüüdsõnast .iga
viie talu pääle üks .Edasi" täitnud
pääle 63a/g (3460:5 692 lehte ja
438:692 = 63#).
Kui aga waatame arwusi ja ka venekeel
sed lehed arvesse võtame, siis on oudow
lased kaugelt selle hüüdsõna täitnud .iga
viie talu pääle üks ajaleht".
Kõik Oudova maakonna kodanikud sea
wad hüüdsõna üles ja ütlevad: .Sada prot
senti (63-}-370/0) olgu 5. maiks täidetud.
Oleme saanud üle koera, siis astume ka
üle saba, ja see polegi mees, kes „Edast't"
ei telli." G. Wink.
Wisalt. kuid järjekindlalt.
(Koschka asundusest, Samaara kub.)

Meie .ajalehe sõprade ring" sammub
aeglaselt, kuid peatamatalt oma eesmärgile.

Järjekordsel kõneõhtul, 2. apr., tehti al
guft M. Pokrovski .Wenemaa ajaloo" ette
lugemisega.

5. ja 9. apr. tee lagunemise tõttu kogus
kokku vähe rahvast, kuid siiski arutati läbi
tähtsamaid päevaküsimusi j. m.

Igal kõneõhtul loetakse ette .Edasist"
tähtjamaid tükke ilmapoliitikast, talurahva
küsimusest j. m.

Üllatavat meeleolu sünnitas kirjatükk
.Krahvi matus" .Edasi" 66. numbris.
Üleüldse oleks soovitav sarnaseid paljas
tawaid faktisid esile tuua endiste võimu
meeste telgitagusest. See avaks ka nende
silmad, kes weel ei ole loobunud endist
„hääd aega" taga leinamast.

Ilmunud on juba seinaleht .Kiir" nr. 4.
Astume edasi visalt, kuid järjekindlalt.
Rohkem energiat ja üksmeelt, iseäranis
seinalehe väljaandmises.

Kadugu irisew jesuiitlik mõttemõlgutus!
G. W.
Ka meie tahame ajakirjanduse
põllul töötada.
(Woskova asund., Oudova kr.)
12. aprillil s. a. oli Woskova nooremate
koosolek.l

Osavõtjaid oli vähevõitu, mis on sele
tatav sellega, et polnud vist laialiselt teada
kokkutulemise vajadus.

Päevakorras oli kolm küsimust: 1) .Aja
lehe sõprade ringi" loomine, 2) punase
nurga asutamine ja 3) uue koolimaja ning
seltsimaja ehituse küsimus.

Pärast kohaliku kooliõpetaja sm. Mölderi
lühidat seletust esimese päevakorra küsimuse

kohta ning Hellele järgnevat läbirääkimist,
otsustati luna .ajalehe sõprade ring" Wos
kowa kooli juure ning valida ringi juha»

Puhkepäeval, 26. aprillil 1925 a. Nr. 94.
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leidis ekspeditsioon savist valmistatud laua,

tuseSse järgmised seltsimehed: Tiirik, J. Kiim

tek, O. Wosman, J. Kont ja O. Mölder
viimane ringi juhatajaks, kirjasaatjaks ja
tellimiste vastuvõtjaks. Ringi liikmeteks
aStufid 23 seltsimeest, kes kõik «Edafit"
loevad ja tahtmist avaloosid ajakirjanduse
põllul töötada.

Teine päevakorra küsimus tuli ajutiselt
lahüseks jätta vähese koosolejate arvu tõtta,

kuid ligemas tulevikus otsustati ta uuesti
üles võtta.
Kolmanda küsimuse kohta otsustati kohus

tada koolinõukogu ühes oleva näiteringi
juhatusega kutsuda ligemas tulevikus laia-

Lue koosolek kokku, kes küsimuse haridus
templi ehituse kobta lõpulikult otsustaks.

See väiksearvuline koosolek näitas, et
woskowlased tahavad ka kindlalt haridus
tööle asuda, milleks muidugi ainult jõudu,
püsivust ja üksmeelt tuleb soovida.

.Mesilane".
On's see Sigus?
(Beschkowo asundus, Lofitsa vallas, Oudowa
kreisis.)

Hiljuti kuulsin, et meil BeschkowoS on
«ajalehe sõprade ring", kcs oma ülesanne
test pahupidi aru on saanud.

Nii näituseks, kui meil niisugust ringi
ega «sõpru" ei olnud, siis oli lugejate arv
suurem, kuid nüüd, mil juhataja, sõnumi
saatja ja 14 liiget väheneb ajalehe
lugejate ja tellijate arv. Isegi .ajalehe
sõprade ringi" on niisugused liikmed sisse
kukkunud, kes ise lehte ei loe ega ka telli.
Dn, nii ütelda mööbliks, õhurikkujaks!
Halvem lugu on aga õpetajal, kes üksinda

töötas, nälgis, vaeva nägi ja asunikkudele
järelmaksu pääle ajalehti tellis, nüüd oma
kopikutest ilma peab jääma, sest et ta lehe
raha oma palgarahast kinni maksis, kindlas

arvamises olles, et seda summat juba iga
lehelugeja temale välja maksab, kuid nüüd,

mil 1924 a. ammugi mööda leidub
meil asunikke, kes ikkagi veel kaebab ja
vabandab „ei ole maksmiseks raha".
Beschkowo tõsised ajalehe sõbrad peavad
niisugused mustused valge ette tooma, kõ
werad jooned sirgeks tegema ja õige paraja
rohusedeli kokku seadma, mis haigetele ars-

Ümiseks kui rufik silmakulmu pääle
oleks. Kustas L—d.

ain.
Küsimus nr. 159. Olen talupoja juu
res töötanud 1917 aastat saadik, keS mi
nule pääle riiete ja söögi palka pole maks
nud. Kas on minul õigus mingisugust osa
talust nõuda? Olen 18 a. vana.
Wastus: Maa seadustekogu (kodeksi)
päätükk nr. 66 märkuse põhjal on teil kui
perekonna liiki kuuluval, õigus maad ja
varandust kasutada üldiselt ühetaliselt
teiste majapidamiste liikmetega.
Küsimus ur. 166. Kohalistel wenelas
tel on moodiks suvel heitnud mesilaste
perede awatelemiseks ja püüdmiseks tüh
jad tarud metsadesse ülesse panna. Kas
on see seaduse poolt lubatud.
Kui püünised mitte ei saaks ülespandud,

siis ei tuleks mesilaste perede metsa len
damist niipalju ette kui püünistega. Mina
olen kõik ümberkaudu metsast sarnased püü

nised ära ostnud ja ära lõhkunud. Nüüd
seletatakse minule, et mina sellega suure
kuriteo olen korda saatnud?

Wastus: Teie olete kordasaatnud kaela
kohtuga karistatavat oma võimu tarwi
tamise teguviisi. Kui teie olete mesilaste
awatlemise asjus kahju saanud, siis
oleksite pidanud nende isikute pääle
nõudmise sisseandma teie kahjude tasu
miseks nende isikute pääle, kes mesi
lasi tellt awatelenud. paludes rahvakohust
kohustada neid isikuid metsast ärakorjama
tühjad mesipuud.

Kui aga teie kasutada olevasse metsa
tuleb kari, siis olete teie kohustatud pääle
kariloomade kinnipidamist andma 7 päeva

jooksul sellest teada valla miilitsale.
Küsimus nr. 161. Kas on küla ja
valla nõukogudel õigus nõuda küüti, ja
kas on õigus küla nõukogu esimehel trah
wida ülesütlemise puhul. Kas peavad nad
kokkuleppe teel maksma või on määr ole
mas. Kui palju versta päält?
Wastus: Küla ja valla nõukogul ei ole
õigus maksuta küüti nõuda. Maks vers
tade päält määratakse kindlaks kreisi täi
desaatwa komitee poolt.

Küsimus nr. 162. Minu poeg opteeris
1920 a. Eestimaale. Praegu soovib N. W.

Liitu tagasi tulla. Ise olen taluperemees
ja harin põldu naisega. Olen valmis poega
oma ülevalpidamise pääle võtma. Kas on
neil õigus, kes end opteerisid, S. N. Liitu
tagasi tulla?
Wastus: Kui teie poeg soovib S. N.
W. Liitu tulla ja alamaks saada, on pojal
tarvilik Eestimaal asuva S. N. W. Liidu

millel seisab kuninga Uur Enguri kuju ja
vaatekohad, mis kuulub Babiloni valitseja
ehituse tegevusse. Uhel pildil võtab kunin
gas oma jumaluselt mitmesuguseid õnnetust

vastu,'teisel pildil on näha kuningas, kes
täidab jumaluse käsku ja valmistab ehitu
selle aluskiwi panemist. Järgmisel pildil ou
näha sissekäiku ehitusse j. n. e. Inglise õpet

laste arvamise järele on selle Babiloni
torni ülesleidmine kõige tähtsam, mida
senini tehtud.

täieõigusliku esitaja poole pöörata, milleks

Mitmesugust.

palvekiri tuleb sisse anda, äranäidateS
vanemate elukohta siin.

Küsimus nr. 16Z. Olen S. N. W.
Liidu kodanik ja sõjaväe eelkutseline, kus
õppuse läbiteinud. Nüüd saatis õde Eesti
maalt ristimise tunnistuse. Senini ei tead
nud kui vana ma olin. Ema, kes kirja
oskamatu, ütles, et olen sündinud 1903
aastal. Kuid ristimise tunnistusel seisab
1900 aaasta. Kas selle eest tuleb trahvi
ka kanda, et aasta arvudega on eksitud.
Wastus: Soovitame teil selle asjaga
mitte viivitada, vaid pöörata viibimata
kohaliku kreisi sõjaväe kommissariaadi
poole, juurelisades seletusekiri, mille põh
jal sarnane eksitus tulnud. Kui eksitus
ülaltähendatud põhjustel täielikult tulnud,
siis arvame, et teilkaristust kandaei tule.
Küsimus nr. 164. Kas on võimalik
noorsoo ühingu liikmel vabatahtlikult sõ
jawäe teenistusse saada.

Kui suur on sõjaväelase palk?
WastuS: Kui soovite vabatahtlikult
töörahva Punasesse sõjaväe ridadesse tee

nima astuda, siis pöörake teadaandega ko
haliku sõja-kommissariaadi poole. Palga
määr on kindlaks määratud kõrgema sõja
liste orgaanide poolt.
Küsimus nr. 165. Kuidas on võima
lik õpehimulisel noorte ühingu liikmel,
kes soovib 1. järgu parteikooli astuda,
dokumentidega ja õppimises selle vastu
valmistada, kui ta 1. järgu külakooli on
lõpetanud.

Wastus: Pöörake kohaliku Luuga kreisi
W. L. K. N. Ühingu Eesti sektsiooni poole
lähemate teadete saamiseks ja teid kooli
saatmise arvelevõtmiseks.

Robinsoni saar
Wähe on meie keskel neid, kes oma
lapsepõlves ei oleks lugenud Robinsoni
lugu. Kuid, kus asub see saar ja mis sun
diS Daniel Defoet kirjutama seda kuulust
juttu, seda teavad küll vähesed.
Seda saart nimetatakse Juan Fernan
dez ja see asub 450 merepenikoormat
(750 versta) Chile (Tshile) vabariigi
rannast eemal Waikses ookeanis, ja kuulub

praegu Chile vabariigi alla. Saar on 20
versta pikk ja kõige laiemast kohast 8
versta lai. Praegusel ajal on sinna üks
ettevõtlik Ameerika ärimees võõraste
maja ehitanud, sest saarel on pääle ro
mantilise huvi, mida Robinsoni jutustus
temale annab, veel üpris hää kliima, mis
võib suvitusele meelitada. Lõbureistjad
leiavad siin kuulsa koopa, kus elas Robin
son Crusoe, ja omaks suureks imestuseks
näevad sääl mõned jämedalt valmistatud
riiulit ning roostetanud naelad, sest sääl
elas tõeliselt madrus Aleksander Selkerk,
kes saatis siin mööda täielises üksilduses
neli aastat ja neli kuud.
Praegusel ajal on saarel 250 elanikku,
kes elatavad endid kala ja valaskala püü
gist. Nemad elavad wäiksetes palkidest
onnides, mis ümbritsetud kirsiaedadest,
Comberlandi neeme ääres. On ka mõned
ühiskondlikud asutused: kaks kooli, posti
telegraafi kontor ja radio-jaam. Muu hul
gas puhkab siin neemes ka Saksa ristleja
mida 1916 aastal Inglise
dreadnougth põhja laskus.
Kuid Aleksander Selkerk ei olnud esi
mene ega viimane saare elanik. Saar
leiti üles 1563 aastal Hispaania mere
sõitja Juan Fernandezi poolt, kelle nimegi
saar kannab.

Mis Aleksander Selkerki (Robinson Cru
soe) puutub, siis oli see Schotti meremees.

Mus ja tejmka.
Muinaslooline koobas.
Fergaani mägismaal on koobas Kon-UGut. Kohalikus keeles tähendab see „Ka
dumiste ja hukkamiste koobas". Maa pä
riselanikkude seletuste järele kaob igaüks
jäljetult, kes sinna sattub. Koopa imedest
räägib juba Araabia arst Awitsena oma
kirjatöödes X aastasajal.
1920 aastal organiseeriti hästi varus
tatud teaduslik ekspeditsioon selle koopa
saladuste uurimiseks. Ekspeditsiooni kaitses

hästi söjariistutatud väeosa basmatshide
võimaliku kallaletungimise vastu. Nüüd
on üks selle ekspeditsiooni osavõtjatest J.
Below Leningradi inseneride ühisuses se
letustega esinenud.
Koopa pääsissekäik on merepinnast 1500

meetrit kõrgemal. Et ärahoida õnnetusi
hulgaarwulistesse käikudesse eksimises ja
allakukkumises, siis oli igal koopassemine
jal mootorjalgratta latern kaasas. Ka si
dušid kõik omale küllalt tugeva nööri üm
ber, mille teiue ots koopa sissekäigu juure
kinnitati, mida mööda võimalik oli tagasi
tulla.

Üksikud käigud ja kambrid ühendati wäl
jatelefonidega, mille tõttu omavahel ühen
dust sai pidada.

Pääkäik koopas on mõnes kohas nii
madal, et tuleb kõhuli edasi roomata pi
meduses, ehk sünnitab jälle rea vähemaid

koopaid vee basseinidega. Uhes kõrval
käigus leiti 6 inimese luukered, mis järel
uurimisel Kirgiisi tõu omaks tunnistati.
Teises kõrwalkäigus leiti määratu arv
nahkhiiri, mis hoopis isesugused oma wä
limuse ja kehaehituse poolest. Kahes kohas

olid sügavad kuristikud, milledest mus üle
puutüwist sild. Käigu lõpuks leiti ühe ini
mese luukere, mis sääl vähemalt 300
aastat on seisnud.
Ekspedusioon tegi koopa täielise plaani.

Pääkäigu pikkus on 603 meetrit, kõikide
käikude pikkus kokku 2000 meetrit. Tem
peratuur koopas oli 10 kraadi Celciust,
mis on sarnane selle maakoha keskmisele
aasta soojusele. Elavat loodust koopas ei
vle.

Koobas on looduse sünnitus, kuid on lsamuti ka suured maa-alad Lõuna-Amee
omal ajal kaevanduseks olnud, seda näi rikas.
Ka Himalaja mägede harjad on seni
t avad veel raiumise jäljed koopa seintel,
kättesaamata nõidusmaaks jäänud. Õhulae
s amuti ta rauamulla ja hõbeda jäljed.
wadel loodetakse nüüd sinna ligi pääseda.
Missugused kohad maakeral onlweel
Ulesleidmata on ka veel põhjanaba ja
eurooplastele tundmatudselle ümber olevad suured maa-alad.
Ehk küll viimastel aastasadadel on ha Senised reisid sinna lasevad oletada, et
ritud rahvad suure õhinaga püüdnud põhjanaba piirkonnas on suured kivisöe ja
tungida ja uurida kõiki kohti maakeral, on metallide tagavarad.
Tulevased uurimisreisid põhjanabale
siiski veel maa-alasid olemas, mis täiesti
tundmatud. Ja nii uskumatult, kui see ka korraldatakse tingimata aeroplaanidel. Tun
kõlab, aga maakera pinnast, mis mitte tud põhjamaade uurija Amundsen katsus
mere all ei ole, on tervelt üks kolmandik läinud suvel aeroplaanil põhjanabale sõita,
kuid see sõit jäi mitmesugustel põhjustel
läbi uurimata.
teostamata. Lähematel aastatel katsutakse
Ilmasõja ajal jäi tundmata maaosade seda muidugi korrata.
uurimine soiku, kuid nüüd on see uue
hooga alganud. Tahetakse lähema kahe
Karwadega kalad.
kümne aasta jooksul kõik tundmata maad
Inglise ekspeditsioon, kes praegu töötab
läbi uurida. Geograafide arvates on see kapten Beebi juhatusel Sarakossa meres
sel tingimisel võimalik, kui uurimisreisi (osa Atlandi ookeanist, mis veetaimedega täis
deks ka aeroplaane tarvitatakse. Senised kasvanud) teatab oma otsimiste järeldus
uurimisreisid olid ühendud suurte häda test, et suures veesügavuses on läinud te
mai korda kinni püüda kalu, mis seni veel
ohtudega ja vältasid kaua, sest edasiliiku tundmatud,
kalad onkaetud karvadega soo
mine inimestest tühjadel.maakondadel oli muste asemel. Pääle selle saadi kalu oimu
õieti raske.

Et aga aeroplaanidel uurimisreisisid
ette võtta, tuleb enne mõned keerulised
küsimused lahendada. Tuleb leida abinõu,
mis päästaks aeroplaani mootori kinnikül
mamisest nabamaadel ja samuti ka puu
osade lõhkemist tropikamaade kuivas, kuu

mas kliimas. Alles nende küsimuste lähen
damise järele võib uurimisreisi aeroplaa
nil ette võtta.
1860 aastal oli maakaardil 25 miljoni
ruutpenikoormat maad, mis enam-wähem
läbiuuritud, 1916 aastal oli selle maa
suurus juba 37 l/z miljoni ruutpenikoor
mat. Kogu maakera kuiw pind aga, mõ
lcmad nabad põhja ja lõuna ühes
arvatud, on 60 miljoni ruutpenikoormat.
Kohad, millele eurooplase jalg pole saa
nud, ja mille kohta õpetlastel mingisugu
seid kindlaid andmeid ei ole, on suurem
osa Goobi kõrbest, Afganistan, Sudani
maakonnad. Sinise Niiluse ülemisel jook
sul, Ugandor ja Tripolis. Lõuna-Aasias
cn läbiuurimata suured maaosad. LõunaAraabias on 600.000 ruutpenikoormat
maad, kuhu eurooplane ei ole pääsenud,

dega, mis tuletavad inimese kätt meelde.

Uus hiigla sild.
Ule „kuld värava", s.o. sissekäik San-Fran
zisco sadamasse, kavatsetakse ehitada rip

puwat silda, mis ühendab San-Franzisco

Marino linnaäärega. Praegusel ajal peetakse

ühendust linna ja linnaäärega parve abil,
mis palju takistusi ja tõkkeid sünnitab tor
mide ja uduste ilmade tõttu. Sel kohal ula
tab mere lahe laius 6,700 jalga. 1.350 jalga
kaugusel kaldast on mere põhi kõvast graniit
kivist. Nendesse punktidesse kavatsetakse

ehitada hiigla tornid, millede pääle lasub
silla keskkoha rastus pikkusega 4,000 jalga.

Nende tornide kõrgus ou määratud 1010
jalga, s. o kümme jalga kõrgem kui Eifeli
torn. Silla laius ulatab 80 jalga. Sild lä
heb maksma 17 ja pool miljoni dollarit.
Leidmine Babiloni tornis.
Ekspeditsioon, mis saadeti uurimise töö
deks Mesopotamia wanaoja Uuri linna ko
hale, leidis üles kõrge torni, mis ehitatud
kuninga Uur Enguri poolt ligi 2,300 aas
tat enne ristiusku. Selle kuninga ajajärku
kuulub harilikult kuulsa Babiloni tornile
alusepanemine (mida piibli järele hüütakse

„Babiloni keelte segadus"), sellest tornist

Korra 1704 a. Inglise laeval olles, mis
pidas jahti mereröövlite pääle, rääkis
tema jämedalt kaptenile vastu. See andis
temale valida: kas pannakse tema raudu
ja viiakse Inglismaale, kus tema üle ko
hut mõistetakse, ehk teda jäetakse maha
kuhugi üksikule saarele. Selkerk valis mui
dugi viimase ja kapten jättis temale saarele

maandumisel saapaid, riideid, mõned raa
matud, keeduriistad, tööriistad ja mitme
ajawilja sordi seemneid.

Aasta pärast oli temal juba ilus toidu
vilja aed, ka lihast ei olnud temal puu
dus, sest Juan Fernandez, kes poolteist saja

aasta eest saare leidis, tõi enesega kaasa
mõned kitsed ja sead, kes olid siginenud
suurel arvul ja olid metsikus olekus. Pei
nento puu, mida saarel laialt kasvas, au
dis temale pipart, küünalt ja suurepärast
lõhnavat kütteainet. Riiestus tema kitse

nahkades.

Möödus ligi 4 ja pool aastat, kuni
saarele sõitis kapten Rodger, kes viis
Selkerki tagasi Inglismaale ja esitas teda
rikkale kaupmehele, Daniel Defoele, kes
meremehe juhtumisi kasutas oma „Robin

soni" aineks.

Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
1. «JKap-llnma».

2. «IleTpyniKa».
3. «lüoneHHaHa».

Akadeemiline riiklik draama teaater
„B uapcTße CKyKH*

Akadeemil. riiklik wäikeooperi teaater.
„TaHeu cTpeKoa".

Riiklik suur draamateaater
„3aroßop IlMnepaipnuu"

Rahvamaja

«CaiepTb Ilexpa I».

Teaater „K)HKLX 3PHTE£eä".
wlloxosaeHHa Toua Coäepa/

Muusikaline komöödia
«üpHHuecca O-aa-aa».

Passash
«IHa.aocTH MHuncrpa».

a EBa».

Konservatooriumi saal.
(Moskva revolutsioonilise teaatri külaskäik).
uapor».

Gossnak.

(lau y ceõa oa cTpa»eü.
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Teadaanded.

Puhkepäeval, 26. apr. kell 3p. l. on
V. T. U. ruumides ülelinnalise meeste
koori harjutus, millest palutakse osa wõtta
kõigil laulu-sSpradel. Organisaator.
Sm. W. Kingissepa nim. Testi Tööliste
Haridusmaja noorte üldkoosolek on teisi
päeval 28. s. k. p. kell 8 õhtul.
Ilmumine kõigil liigetel tarvilik.
N. sekts. büroo.
Pun. Putilovi tehase juureS töö
taw Eesti tööliste parteikool sm. Raud
sepa juhatusel jatkab oma tegevust esmas
päeval, 27. aprillil.
Petrogradi - Wiiburi poole Eesti klubi
marksistliku ringi järjekordne istang
on teisipäeval, 28. aprillil s. a. kell 8 õhtul
sm. Wallneri juhatusel.

Puhkepäeval, 26. apr. (yj. Kpacuux 3opb
23/25) Spordi platsil on jalapalli
mäng Pet.-Wiib. poole Eesti T. klubi
ja Belo-Ostrowi komandode wahel.
3. komando mängib kell 12 p.
nnn2m
»nn4„
Klubi ruumides kestawad raskejõuS
tiku raioni wöistlused.
Teisipäewal, 28. apr. ja kesknädalal, 29.
apr. kell 8 ühtul on „Parwepoisid"

p r o o w i d.

Palutakse ilmuda seltsimehi: Seljak,
TSnnisson, Nurk, Unt, A. Juhkum, Joo!,
Pokk, N. Seljak, Urm, H. Luht, Palgi,
Horn, A. Saar, Karlow, B. Luht, ja

Puhkepäeval, 26. aprillil
Kinofilm

faseistide wahel Pariisis.
Kokkupörge Pariisis.
Pariisist, 24. apr. Walimiseelne
koosolek parempolse saadiku Tetenges'i ju

hatusel lõppes veresaunaga. Kolm inimest
said surma ja kolm haavata.
Läbiotsimised kommunistide juures
ja kommunistliku Partei keskkomitees
Pandi toime läbiotfimised kahe kõmmu
nisti juures, keda võeti kinni uulitsata
hingul. Nende käest olla kätte saadud üles
kutseid, linna kaart, kus on ära märgitud
politsei postid ja jaoskonnad.
Kaitsepolitsei pani veel läbiotsimise
toime kommunistliku partei keskkomitee
korteris, noorte ühingu ruumides ja mitme
aktiivse kommunisti korteris.
Olla kätte saadud hulk dokumente. Agi
taatori Giro korterist olla leitud mater
jaalid, mis puutuvad eelnimetatud uulit-

salahingussc, läbikäimisesse Mustmaaa ja
raha tarwitamiseöse, mis alla Moskwast

.Abort".

saadud.

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

Sm- Cachini Protest parlamendisPariisist, 24. apr. Parlamendis as
tus wälja sm. Cachin, kes lükkas ümber

ja võõrastele 30 kop.

1
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saadiku Teteugesi seletuse uulitsa koktupör

kamise asjus. Ta seletas, et rahwuslik
kude noorte salgad läksid koosoleku ruumi
dest mööda ülestõstetud keppidega ja wäl

XI

Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

jakutsuwate hüüetega.

See kokkupõrkamine tuli prowokatsiooni
tagajärjel, ta kutsuti wälja, nagu
Doirnen'is, isikute poolt, ke» saawad tasu

Puhkepäeval, 26. apr. s. a.
E T. Ü. Mopri ring korral
dab Eesti Töökooli õpilaste
kaastegevusel Eestimaa wan
gimajas vaevlejate poliitiliste
vangide HSäks

kapitalistidelt.

Lõpuks tähendas Cachin, et kommunis
tide wastutawad orgaanid wütawad tarMitusele kõik abinõud, et walimiseelsed
koosolekud läheks ilma takistusteta mööda.

pidu-ohtu
Sõjaline liit Poola ja TshehiSlowaalia wahel.
Pariisist, 24. apr. Warssawis sõl
miti leping Poola ja Tshehi-Slowaakia
wahel. Prantsuse kodanlus terwitab seda
lepingut, sest see loowat, tema sõnade jä
rele, kindla tammi Saksamaa ja S. N.
W. Liidu wahele. Nemad ütlewad: Nõu
kogude walitsus püüab süüdata põlema
üleilmlikku tulekahju. Tema katsus uuesti
elule kutsuda werist ülestõusu Bulgaarias.
Kõik riigid, eriti Bulgaaria naabrid, on
huwitatud sellest, et Nõukogude sepitsused
ruttu likwideeritakse.

Teisipäewal, 28. apr. on Haridusmaja
uoorte sektsiooni koosolek.

Prantsusmaa püüab „rahu"poole
Pariisist, 24. apr. Parlament otsus
tas 422 häälega 29 hääle wastu anda

§ * I * t tt *.
Teatan Wolossowo piima toojatele
„KpacHHfi 3apa'gfe," et teatud asutus lik
wideeritakse. Seepärast olge ettevaatlikud
ja jätke piima toomine seisma. Wastasel
korral jääte piima rahast llma. Sest kõik
kraam on sellel asutusel arresti all.
11. Meister.

iiiiiiiiiiiii IHU iiiuiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiH

Werine kokkupõrge kommunistide ja

Pikker.

Organisaator.

Sm. w. Uingissepa nimelise
Eesti tööliste haridusmaja

Uuemad sõnumid.

Puhkepäeval, 26. apr. kell veerand 4
p. l. on Haridusmaja sõjaväe ringi
istang. Organisaator.

raha merejõudude suurendamise kawa teise
täitmiseks.

Ühe saadiku üteluse järele kulutas Praut
susmaa merejõudude pääle enne sõda

600 miljoni kuldfranki, nüüd aga üks mil
jard kuldfranki.

Valtani riigid on Bulgaaria
sõjamäe suurendamise wastu.

sega eeskavaga.

Kõueleb R. Wakmann.
Algus k-ll 8 õhtul.
IITIII

Pariisist, 24. apr. Rumeenia, JugoSlaawia ja Greekamaa protesteerisid Bul
gaaria walitsuse otsuse wastu sõjavägede
suurendamise asjus.

Töölis-lirjasoatjate
büroo ja „Edafi" hoog
töö läbiwiimise kommis
joni ühine koosolek
on esmaspäeval, 27. aprillil f. a.
kell 8 õhtu.

Isu on hää.
Londonist, 24. apr. „Times" awal
das Wene wõlauskujate ühisuse esitajate
kirja, kus puudutatakse laenuandmise küsi
must S. N. W. Liidule.
Sääl kirjutatakse, et laenu wõib anda
sel tingimusel, kui nõukogude valitsus an
nab natsionaliseeritud varanduse Inglise

Eesti Kirjastuse Ühisuse
PSHja-Düüna osakond
Opaarinos.

alamatele tagasi.

Demokraatia töfine nägu.
Praagast, 24. ap. Demokraatlikus
vabariigis Tshehi-Slowaakias lasksid 6
aasta jooksul sõjaväed 23 korda töölisi.
Tapetud on 40 inimest, raskesti haava
tud 128. Wiimaste laskmiste ajal tapeti
3-kuune laps ema kätel tööliste korteris.

1) Wõtab vastu tellimisi «Edasid

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

janduse pääle;
W Iga ajakirjanduse tähtsusest arusaaja kodaniku lohu; on..Edast" tellijate armu suurendamiseks kaasa aidata!

Wastutaw toimetaja: Jt. Treufeldt Gäljaandja: EeSti Kirjastuse Ühisus.

2) võtab vastu Eesti Kirjastuse

Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu;

3) annab „@bast" tellijatele hin

nata otsekohest juriidilist abi. annab

nõuandeid ja kirjutab maksuta
Palvekirjasid ja kõiksuguseid järel

pärimist valitsuslikkudesse ja selts
kondlikkudesse asutustesse, saadab

Karidusmafa teaatri harf«t«»te
färfekord
Pubkepäewal, 26. aprillil.
kella */»H—1/21 HSälePaneku kursus.

M"mail- jg (innofirjofDotjfile ileoil^liline
nõupidamine

n Vai—V»2 Rütmika kursus-

Esmaspäewal, 27. aprillil.
kell 8 3. mai lawastuSTeisipäewal, 28. aprillil.

Ä—4 maini Leningradis.

kell 8 3. mai lawastus.

Kesknädalal, 29 aprillil.
kell 8 3. mai lawastus.
Neljapäewal, 30. aprillil.
kell 8 3. mai lawastus (pääproow).
Tähendus: 3. mai lawastuste proo
widele tuleb kõigil teatri liigetel ilma eran
dita ilmuda).

Wast. instrukt- organisaator.

Gilane börse:
Keskkassa kohustused: tsherw.
• „ maiks 102 i/« m
tt m juuniks 1011/» m
m „ juuliks 99l/2 „
» „ august. 987* „
m » sept. 96*/» „
Naelsterlingid 35 kop.
Dollarid 1 rbl. 947 a*
Rootsi kroonid 52 „ 25
Soome margad 4 „ 871/,
1- wöidulaeu 3 „ 32

PäeWakord:
1. S. N. W. Liidu seesmine ja wäline olukord.
2. Töölis- ja talupoegade kirjasaatjate liikumine ja selle organiseerimise wormid.
3. „Edasi" toimetuse aruanne ja töölis-talupoegade kirjasaatjate järjekordsed ülesanded.
4. Talupoja kirjasaatja ja nõukogude ülesehitustöö.
5. Talupoja kirjasaatja ja põllumajanduse jaluleseadmine.
6. Talupoja kirjasaatja ja poliit-hariduslik töö maal (lugemistuba, seina ajaleht, pu
nane nurk jne.).
7. Rahvusvähemuste raamatute ja ajalehtede laialilaotamine maal.
8. Töölise talupoja kirjasaatja õiguslik kaitse.
9. Jooksvad asjad.
Pääle päevakorra läbivõtmist seminaarlik loeng: „Kuidas ja millest kirjutada".
Nõupidamisest osavõtjatele on katselehed kätte saadetud. Osavõtjatele külakirja
saatjatele maksetakse Leningradis edasi-ragasi raudtee sõidukulud kinni ja antakse nõu
pidamise kestvusel prii korter. Toidu eest tuleb igal saadikul ise hoolitseda.
W. K. P. Pöhja-Lääne büroo agitprop. osakonna
Eesti sektsioon.

I 1. maiks ilmub trükist I
Meelelrletchks!
Kui sul „Edasi" tellimine mai

'' Poliitika, kirjandust, kunsti ja teaduse ajakiri ''
„Oras"nr..'tW»

kuu pääle uuendamata on, siis tee
seda täna ehk homme. Wastasel
korral wõid maikuu esimestest
nritest ilma jääda.

büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
ja teistesse asutustesse;

4) annab seletust ja nõuandeid

kohalikkudele hariduslikkudele asu
tustele ja haridustegelastele kõiki

des kultuurharidusliku elu küsi

mistes;

5) juhatab ajalehe ringide tööd
ja varustab neid tarviliste juht
nööridega.

On võimaldatud ajalehtede ja
kirjanduse tellimine järelmaksu
pääle ja võlgu.
Kõigis oma elus ettetulevales
küsimustes võib asunik pöörata
osakonna büroo poole, kus ta tar
vilist seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja —
E- K. ll. täieöigusline esitaja
K. W a l g e.

Büroo liikmed: Ed. Uba,
M. Eibach, Fr. RuuS.
Sekretäär: Osk. Keelus.
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proSp. nurgal, telef. 562-3" — WaSw

võte iga päev kella 9—12 a kella

4—8 õhtul; naisterahvastele eraldis
PraeguSaja arStimisabinöud.
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Snguorgaanide igakülgne arstimine,.

hamba.,
kurgu-, kõrva-, nma- ja suguhaigused^

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

Arnmrtoki tz»i,emj» JffS
lef. 180—52. WaStuvõtm. kõikides spets,

rikkaliku sisu ja hulga ajakohaste piltide ja ilustustega.
S 6 lehekülge. . >

Talitus.

professorite ja assistentide pooll kella.
10 homm. kimi kella lvõht. Alalised voo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras.
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hamb. Arstide kutsmn. kodu.
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