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Sm. Radeki arwamine Hindenburgi Saksa

Wtilwg -MsmM prfftiirut.
Berliinist, 36. apr. Presidendiks waliti Hindenburg
14.64v.000 häälega. Marr sai 13.753.000 häält sa Thälmana
1.983.000 häält.
Iliiata teadetel sai Hindcnburg—l4.639.937 häält, Marr
13.740.489 häält sa Thälmana - 1.800.000 häält. Üldse
mötfid walimistest osa 78 prots. «valijaid.
Wõitluse ägeduS.
Berliinist, 26. apr. Laupäeva õh
tn! ja hilja öösel oli valimise wõitlus
kõige ägedam. Massilised koosolekud ja
rongikäigud ulatasid kaugelt üle kõigist
eelmistest. Läänepoolses kodanlaste linna
osas valitsevad täielt monarkistid. Uulit
satel avaldavad kodanlikuklassi naisterah
wad tormilist kiiduawaldust monarkistidele,

rahvuslased peavad endid väljakutsuvalt
üleval.
Hilja õhtul julgesid vabariikliku liidu
liikmed tõrvikutes rongikäiku ette võtta
linna Lääne osasse, kusjuures Marxi kan
didatuuri poolehoidjaid õieti tugev polit
seinikkude salk kaitses.

Tööliste linnaosas oli sellele täielik
vastand: sääl oli pime ja tühi. Niipea
kui kümmekond töölist salka kogunes, käskis

politsei neid silmapilk laiali minna, et
mitte liikumist takistada.

Seni on Berliinis pääle paljude ras
kelt haavatute walmise kihutuste ajal ta
petud üks vabariikliku ühisuse liige, keda
laskis fascist. Walimiste käiku on raske
ette ütelda, sest terve rida ootamatusi on
võimalikud.
WabariiklaSte kokkupõrge monar
kistidega.
Berliinist, 26. apr. Hoolimata
vihmast, on uulitsad rahvast tungil täis.
Eriti palju inimesi on Kurfürstendammi
uulitsal. Walimiste kihutustöö on oma
törgustipul, agitatsioonist võtavad osa
aeroplaanid, määratu ahel automobiilisid
jne. Vabariiklaste ja monarkistide vas
tastikku juhtumisel tekkis kokkupõrge ja ka

kelus. Politsei arreteeris hulk inimesi.
Wõeti kinni ka hulk kodanlikke daamisid.
Hästi maksetud propaganda Marxi eest
tungis ka tööliste linnaosadesse. Walimis
test osavõtjate arv tõuseb 86 prots. (märt
sikuul oli valimistel 67 prots., detsembril
läinud aastal 78 prots.).
Hindenburg wöidad
Berl i i n i st, 26. apr. Kell 12 1/2
lasi üldine pilt valimistest järeldada, et
»n edu Hindenburgil ja Thälmannil, kuna
kaotuses on Marx. Kommunistide edu on
märgata eriti Salsenis, kus Thälmannile
antavate häälte arv tõusis 204 tuhande
päält 234 tuhande pääle.
Marxile antavate häälte vähenemist on
märgata, waatamata sellest, et hääletajate

arv suurenes, eriti 5 piirkonnas: Pom
mernis, Merseburgis, Saksenis, Schleswigis

ja Thüringenis.
Kus Hindenburg kõige rohkem hääli
saab, on: Pommern, Thüringen, Schles
wig, Westfahlen, Dresden, Würtemberg.
Marxi kandidatuur võitis Kölnis, ÜlemBaieris ja Alam-Baieris, kus Hindenburg
kaotas 12 tuhat häält. Berliin annab
muidugi Marxile enamuse. Nähtavasti
on aga üldine võit Hindenburgil. w
Kas nüüd annawad ?
Berl i i n i st, 26. apr. „Berliner
Tageblatt" awaldas eile tähtsamate Amee
rika pangategelaste telegrammi, millest
selgub, et waatamata parempoolsete leh
tede seletusest, ütlewad Ameerika raha
würstid kategooriliselt seni ära laenuand
misest Saksa ettewõtetele, kuni ei ole lõpu

liselt selgunud, kas '.aub Hindcnburg
Saksamaa presidendiks ehk ci.

Soldanst Potsdnmim.
Hindenburg ei ole poliitik ja on muidugi
ainult sildiks Saksamaa monarkistide meele

heidetele ja lootustele. Tema seljataga sei
sawad teised. Hindenburg tunneb oma nõr
kust ja juba sõja ajal nimetati teda ülem
juhatajaks, kuna tõeliseks juhiks oli pää
staabi ülem kurikuulus kindral Ludendorff.
Hindenburg on Soldau kangelane, kes
siis võttis lahkesti vastu tuntud Wene sala
kuulajat Mjäsfojedowi.
Saksa vägede esimene ülemjuhataja oli
von Kluck, kes wõidurikkalt käis läbi Belgia

ja kaotas siis Marne ääres. Tema asemele
määrati siis rahvuslikuks kangelaseks saa
nud „weltweebel" Hindenburg. Hindenburg

on vastandina oma sõbra admiral Tirpitzile
poliitiliselt täiesti kirjaoskamatu ja sai ker
gesti Wilhelmi mõju alla.
Sõja ajal püstitasid sakslased Hinden
burgile puust ausamba, millesse Saksa ko
danlased tagusid raudnaelu, mida nad ostsid
sõjainvaliididele maksetawa toetusraha eest.

Hindenburg oli raudne feldmarschall, raud
ristiga rinnal.
Nii tuli Hindenburg Soldaust Potsdami
presidendi troonile.

Kui võitluses mauridega langes Cid Cam
peador, sidusid Hispaania rüütlid, keda mau

8. aastakäik

maa Presidendiks walimise kohta.
Rahvusvahelise seisukorra mõttes tähendab Hindenburgi presidendiks valimine
vahekorra teravnemist Saksamaa ja liitlaste vahel. Ehk küll Hindenburg ja ta taga
seisvad poliitilised ringkonnad ei suuda praegusel silmapilgul viia välispoliitikasse
muudatusi läbi, kuid Hindenburgi presidendiks valimine tähendab Lääne-Enroopale ja
iseäranis Prantsusmaale, et Saksamaa kodanluse kõwenemine tähendab tagasipööramist
vanale, ennesõjaaegsele Saksamaa poliitikale.

MM piwd Saksamaa kohal.
(Jutuajamine Saksamaa kommunistliku par
tei keskkomitee liikme Otto Nageliga).
Hindenburgi presidendiks valimine on suu

reks hädaks Saksamaale. Mida võib anda
Saksamaale 78-aastane vanamees, kes on

oma väimehe admiraal von Tirpitzi mõju
all! Hindenburg on järjekindel sõjapolii
tika mees.

Hindenburg on avalik keisriwalitsuse
pooldaja ja missugused on tagajärjed, ei
ole raske aimata. Saksamaa väline sei
sukord halveneb tingimata. Kättemaks
mise mõte hakkab nüüd Hindegburgi vali
misega jõudsalt maad võtma ja võib
viia Saksamaad uuele sõjalisele õnnemän
gule.
Saksamaa kommunistliku partei seisukord

halveneb muidugi ja äärmine reaktsioon
ja valge terror kõweneb.
Tarvis ainult meeletuletada hüüdsõna,
mis seisab Hindenburgi töökabinetis:

ja paluda jumalat".
Mida võib siis Saksamaa töölisklass
oodata 78» aastaselt jumalapalujalt.

Kuid tuleb varsti tund, kui töörahva
hulgad saavad olukorrast aru ja purustakodanluse ning sotsiaal-äraandjate
ikke, asudes kommunismi lipu alla.
Otto N a g el.

Parempoolsete ministeerium
Saksamaal.
Saksamaa Hindenburgi kauna allBerliinist, 26. apr. Pääle selle, kui
selgus, et Hindenburg presidendi walimis
tel võitis, oli parempoolsete erakondade
nõupidamine, kus otsustati esialgu, et mitte

tekitada halba muljet järsu poliitika muut
misega, jätta praegune walitsus alles.
Mõne aja pärast seatakse tähtsamate prae

guste valitsuse liikmete asemele parem
poolsete tegelased.

Nõupidamisest võtsid osa admiraal Tir
pitz, krahv Hersta ja endine riigikantsler
Cuno.

Anti hääletusel kolmkümmend
miljoni häält.
Berl i i n i st, 26. apr. Presidendi
valimistel anti ära üldse 30.340.006
häält, mis on 3 miljoni enam kui märtsi
kuu valimistel.
Sm. Starlow on surnud.
Berliinist, 26. apr. Täna suri hä
kitselt S. N. W. Liidu kaubasaatkonna ju
hataja abiline Saksamaal sm. Starkov,
36 a. vanaduses.

ride väed tagasi tõrjusid, tema surnukeha
hobuse selga, et elustada oma sõjavägefid
ja vaenlast tagasi tõrjuda.
Saksamaa kapitalism seob hobuse selga
seitsmekümnekaheksa aastase Hindenburgi,
vana Saksamaa rahvuskangelast, et algada

pöörast kallaletungimist töölisteklassile ja
väikekodanlastest, kelledest seni veel kõik ei

ole valmis võitlema nõukogude vabariigi
eest, vaid võitlevad kodanliku vabariigi
määrdinud lipu all.
Wõitis vanake Hindenburg keisri lipu
all.
See lipp ei või katta miljonisi sõja
ohvreid, kes magavad maamullas, ei või
katta miljonisi invaliide, kes kerjavad
armuandeid, ei või kuivatada leskede ja
vaestelaste pisaraid.
Saksamaa fotsialdemokraatia äraandmise

kogu „suurus" seisab selles, et see vana
lipp võib saada veel kardetavaks Saksa
maa uuele lipule.
Sest keda soendas, keda toitis, kelle sü
dant rõõmustas Saksamaa kodanlik vaba
riik?
Missugusest hallikast peab voolama
waimustuse oja võitluseks vana wampii
riga, kes ülestõusnud hauast.
Isegi need tööliste hulgad, kes taha
wad wõidelöa kodanliku vabariigi eest,
küsivad: mis paremust võib meile ja
vabariigile anda Marx katoliiklaste
keskpartei kandidaat, kes käis alati keisri
jutul?
„Metsik laine poliitilisi kiresi ja sõna
kõlkse ujutas üle meie vanad riiklikud
vaated ja hävitas nähtavasti kõik pühad
traditsioonid. Kuid see laine kaob", kirju
tab Hindenburg oma mälestustes.
Wõitlus, mida pidas praegu Saksamaa
ei otsusta veel Hohenzollernite monarkia
uuesti ülesseadmise küsimust. Et aga ko
danlik vabariik peab end kaitsma kogu
jõuga selle hädaohu vastu, näitab kõige
paremini, kuivõrd täitis Saksa sotsialde
mokraatia oma lubamist. Kui ei ole või»
malik töölisteklassile anda sotsialismi
siis kindlustame temale vähemalt wa
bariigi. Karl Radek.

Sündmused Bulgaarias.
Jugo-Slaawia nõuab Bulgaarialt
seletustWii n i st, 26. apr. Jugo-Slaawia
saadik Bulgaarias Rakitsh andis Bulgaa
ria valitsusele ära protesti selle puhul, et
Bulgaaria ajalehed süüdistavad JugoSlaawiat plahvatusest osavõtmises. Zan
kow püüab igatpidi pehmendada olukorda
ühenduses selle protestiga.

Bulgaaria saadik Jugo-Slaawis teatas
Jugo-Slaawia valitsusele, et Bulgaaria
välisasjade ministri Kalfowi sõnu ei ole
õieti edasi antud. Kalfow ei olla JugoSlaawiat süüdistanud salaplaanist osa
võtus. Bulgaaria siseasjade minister
Rusev ei esinenud samuti mitte süüdistus
tega Jugo-Slaawia vastu, vaid kordas
ainult selles asjas arreteeritute sõnu.
Edasi tähendas saadik, et Bulgaaria ei
suurenda oma vägesid Jugo-Slaawia pii
ril. Tema kõvendab ainult piirikaitset
Kaewanduse tööliste hutka
saamine.
New-N o r g i st, 26. apr. Idaho osa
riigis (Põhja Ameerika Uhisriik) hävitati
gaaside plahvatuse läbi kaevanduse sisse
käik, kus asuvad 2.000 meetri sügavuses
37 töölist. Nende päästmiseks ei ole ühtegi
lootust, sest kaevandus on gaasi täis.

Sm. Lanzuzki wiidi Warssawi
wangimajasse.
Varssavist, 26. apr. Täna toodi
sm. Lanzuzki Przemhslli wangimajast
Warssawi vangimajasse.
Inglise laewastik Greekas.
Athe e n a st, 20. aprillil. Patrassi
jõudis Inglise laewastik. Ta seisab koos
6 weealusest paadist ja ühest ristlejast.
Atheenasse jõudis ka Inglise sõjamereas
janduse kommisjon Greeka laewastiku ja
luleseadmile otstarbega.

neis kohtades, kust võiksid Bulgaaria maa
pagulased, kes elavad Jugo-Slaawias,
Bulgaariasse tagasi tulla.
Rusev teatas ise ka, et tema sugugi ei
mõtelnud süüdistada Jugo-Slaawiat. Lõ
puliselt selgus, et plahvatusest osavõtjatele
makseti Moskvast, said kuupalga ja erilised

autasud kuritegude eest. Agitaatorid kasu
tasid S. N. W. Liidu ja teiste väljamaa
riikide toetust, kes andsid neile sõjariistu
ja raha.
Edasi teatas Rusev, et arreteeritud on
1200 inimest. Walitsus saab ka edaspidi
halastamata võitlust pidama tööliste
talupoegade ühise väerinna vastu.
Terror suureneb
Miinist, 25. apr. Bulgaaria kohtu
minister esines rahvuskogus riigikaitse
kõvendatud seadusega. Selle seaduse eel
nõu järele karistakse „salanõu osanikke ja
õhutajaid" surmanuhtlusega.

Vahekorra terawnemine Bul
gaaria ja Jugo-slaawia wahel.
Miinist, 26. aprillil. Jugo-Slaawia
pääminister Paschitsh lubas esineda parla
mendis seletusega Sofia plahvatuse üle,
sest Bulgaaria walitsus veeretab osa süüdi
Bulgaaria sündmustes Jugo-Slaawia wa
litsuse ja Jugo-Slaawia Sosia saatkonna
kaela.

Poliitilistes ringkondades räägitakse, et
Jugo-Slaawia walitsus tahtvat esineda
protesti märgukirjaga Bulgaaria valitsusele.

Wöi wäljaweduRiigikaubanduse väljaveo kontor on
käesoleval aasta! wäljamaale saatnud
9500 tünni Siberi wõid, sellest 5000 tünni
Saksamaale ja 4500 tünni Inglismaale.
Neil päewil saadab kontor uuesti 2000
tünni wõid Inglismaale.
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Eila awatud W. K. P. 14. konwerents
küsimuste lõsiduse ja keerulsuse poolest
sarnane partei kongressile. Ta koguneb
just ühe aasta pärast pääle W. K. P.
13. kongressi. Järjekordse kongressini
on weel 6 kuud aega. Meie ees on aga
riigimajandust määratu tõus. Meie
oleme möödunud aastal palju kõrgemale
tõusnud, kui kavatsesime ning see tingi
mus seab meie ette terwe rea uusi keeru
lisi küsimusi. Seisukord töölisteklassis on
tuntavalt paranenud.
Partei mõju maal on kõwenenud.
Selle mõju edaspidine kindlustamine
nõuab seaduseandlikke muudatusi koope
ratiiwlikus ülesehituses, maksuasjanduses,

vahekordades talupoegade mitmesuguste
kihituste wahel. Ja lõpuks, partei on
selle aasta jooksul haruldaselt kaswanud,
Lenini kutselased on juba organisatsiooni
kaswanud, wabrik on tegelikult kujunenud
partei kindluseks. Kõik see on nõudnud
rea organisatsiooniliste abinõude tarwi
tusele võtmist. 13. kongress märkis neid
üldistes joontes. 14. konverentsil tuleb
kokku võtta partei-organisatsioonilist tööd
ja ära märkida edaspidist teed selleks, et
küsimust täiusena sügisesel partei kong
ressil üles seada.
Partei ja nõukoguwõimu järjekordseks
ülesandeks on walmistuslikkude jõudude
edaspidine arendamine riigis. See wal
mistuslikkude jõudude arenemine põrkab
selle tõeoluga kokku, et edaspidise arene
mise wõimalus vana põhikapitaali arvel
lõpule jõuab. Partei ja riigi ees seisab
aga ülesannne alles hoida endist are
nemise hoogu, muuta seda isegi weel

Side maaga jääb ikkagi nõrgaks, kui linn
peab sidet maaga ainult kultuur-hariduslikul

Märtsikuul s. a. äius ülikooli juhatus
Leningradi kubermangus kooli tarvituste

alal ja ei kindlusta majanduslikult ning
tööstuslikult jseda sidet. Maa tarwitab abi
igakülgselt, nii poliitilise teadvuse ja hari

kohase nõukogude põllumajapidamise otfimi

duse tõstmises, kui odavate põllutööriistade

ja krediidi saamises. Sama snur tarvidus
on ka põllupidamise viiside, karjakaswata
mise, tehniliste abinõude, elektri tarwitami
sele võtmise ja muu kogemuste ja teadmiste

järele, mis talupoja majapidamist viljaka
maks ja tööd kergemaks teevad. Põlluteh
nika on igal maal linna suurtööstuse teh
nikast maha jäänud, kapitalism ja imperia
lism tarvitavad põllutööstust nii oma põhi
maadel kui asundustes ainult selleks lüpsi
lehmaks, kelle varal nad oma saaki ahnit
sewat suurtööstust üles upitasid, laiendasid

otsustades konverentsil tööstuse küsimust.

Kõigile on selge, missugust osa meie
eelolevas töös etendama peab metalli
tööstus. Kui partei 13. kongress andis
hüüdsõna: ..Tähelepanu metalli pääle",
siis peab 14. konwerents tehtud tööd
metallitööstuse jaluleseadimises arves
tama.

Maal põrkab'walmistuslikkude jõudude
arendamise küsimus praeguse ajale mitte
vastavate põllumajandusliku maksu ko
gumise seadluste wastu. Konwerents
wõtab selle küsimuse tõsiselt arutuse alla.
Meie töö maal sünnib praegu waba
kauba ringjooksu ja wäikewalmistuse üle
kaalu tingimusis. Sarnastes tingimustes
tuleb esimesele kohale seada küsimus,
kuidas kindlustada seda, et meie arene
mine läheks sotsialismi rada.
Selleks kindlustuseks on kooperatsioon,
mis konwerentsi päewakorras seisab.
Tarwis teesid otsida, kuid.as kooperat
siooni edaspidi arendada, kuidas terwen-

sele, vaatas mitmes maakonnas majapida
mifi järele ning otsustas Leningradi maa
konnas oleva Putilowi walla nõukogude
majapidamise „Poretshje" oma kätte võtta.

Aprillikuul kinnitati Leningr. maakonna
maaosakonna poolt mõisa üleandmise akt,
mille põhja! anti üle E. T. Ülikoolile mõisa
elava ja surnud inventaariga.
Käesolewal silmapilgul korraldatakse ette
valmistust töösid õpilaste maale saatmiseks,
kelledest esimene salk mitte hiljem kui 2. mail

jõuab kohale. Mõisas kawatsetakse õpilas
tele kolme liiki praktikat anda, selle järele,
millisest osakonnast üliõpilane praktikale lä
kitakse.

ja kasusid lõikasid. S. Nõukogude Waba

Ühiskonna-kommunaal osakonna õpilaste

riikide Liidul seisab suur töö ees tõSta põllu

töö seisab mõisa üldises majapidamises ja

tehnikat Unna suurtööstuse kõrgusele, et
seega jäädavalt seda walmistuS-majandus
likku vahekorda hävitada, mis linna- ja
maatööstuse vahel kapitalismi arenemise
käigul esile tuli.
Üheks paremaks abinõuks igakülgse sideme
loomiseks on katse-näitlikkude toetuspunktide

asutamine maal, mis kui eeskujulikud maja
pidamised alaliselt talupoegade masside kes
kel asuvad ja ise katkestamata linnaga sidet
peavad.

E. T. Ülikool asus wiimase abinõu teos
tamisele. Kui pedagoogiline Speasutus lasub

tema pääl ülesanne olla kultuur-hariduslik
tsentrum kohalikule elanikkude kogule, kus

juures kultuur-haridusliku töö mõiste tuleb
kõige laiemas ulatuses mõista.

kiiremaks.

Sellest seisukohast läheb partei wälja,

dada tema algaparaati jne. Kooperat
siooni küsimus on üks tähtsamatest
küsimustest maa majandusliku elu kind
latesse roobastesse juhtimises.
Wiimaks on partei wiimase aasta
jooksul õige palju uusi liikmeid juure
saanud. Sajatuhandaline proletaarlaste
wägi on partei ridasid täiendanud. Üle
elataw aeg nõuab partei liikmetelt roh
kem, kui warem. Konwerents peab kõi
gile partei liikmetele juhtnöörid andma

sideme hoidmises kohalikkude walla asutus

tega ning maakonna maavalitsusega. Et
lähem kooperatiiv 8 wersta eemal asub,
kuna mõisa ümbruses on 4—5 küla, awab
kooli mõisa oma ruumides kooperatiiwi mõisa

ja ümbruskonna külade tarviduste täitun,
seks, mille organiseerimise töö läheb ühis
konna-kommunaal osakonna üliõpilaste kätte.

Looduse-agronoomia osakonna üliõpilaste

praktika seisab põllutöös ja loomade talita
mises, samuti aia- ja mesilaste pidamises,
Füüfika-indufiriaal osakonna üliõpilaste
praktikaks on elektrijaam ühes mebaanika
töökojaga. Mõisa on varustatud mitmet
liiki jõumasinatcga. Sääl on bensiini- ja
naftamootorid, ei puudu ka aurumafin.
Mõisa valgustab eledriga oma ruumisid ja
lähemat küla. Arvatavasti sügisel, kui eel
töödega saadakse valmis, hakkab mõisa kõiki
tema ümbruses olewatd külasid valgustama,
milleks mõisa elektrijaam suudab jõudu anda,

kui elanikud jõuavad aga elektrivoolu juhid
sügiseks sisse seada.

Pääle selle on mõisas veski, rehepeksu
masin ja muud tööstusmastnad, mis elektri

jõul käivad. Jõupump annab lähedast jõest
vett kõigile mõisa hoonetele.

Mõisa ülevalpidamine ja tööjaotus siin
nib ütiõpilaste kommuuna korraldusel, mille

nende edaspidiseks tööks.

aluseks võetakse põllumajanduse kommuunade

Hiljuti elas partei waielused üle, kuid
konwerentstle läheb ta enam üksmeelse
malt kui kunagi warem. Kuid üksmeelne,
wägew, jõuline partei, kes tugeneb kõige
laiemate rahvahulkade najale, kes täie
liselt hindab tööliste ja talupoegade liidu
tähtsust ja kes kogu oma jõu annab
walmistuslikkude jõudude tõstmiseks
sarnasel parteil ei ole ükski töö raske.
Terwitus meie partei 14. konwerent
sile: täielist edu tema raskele ja tähtsale

näitlik põhikiri. See annab üliõpilastele

tööle!

tundi kehalist tööd tegema, kvna kaks tundi

jääb teaduslikkudele loengutele ja praktika
listele töödele.
Mõisa endises härrastemajas korraldatakse

õpeosakond ühes lugemistoaga ja põlluma
janduse kabinetiga, mida ka kohalikud küla
elanikud wõiwad tarvitada.
Ülikool kavatseb lähemal ajal pinna uuri
miseks, piima ja muu produktide analüseeri

miseks laboratooriumi sisse seada, kus siis
sellekohased praktikalised tööd korraldatakse.

Möödunud suvel pidas ülikool bioloogiUst jaama W. Peterhosis, sel suvel viiakse
ka bioloogiline jaam mõisasse üle kohaliku
looduse uurimiseks.

Töötades talupoegadega ühisel põllul, ta
litades loomi, andes elektrit talumajapida
misele, korraldades kooperatiiwi, uurides
ümbritsevat ühiskonna elu ja loodust, kor
raldades pioneeride rühmasid ja juhtides
poliitilist elu, tungib tulevane punane peda
goog igasse põllutöölise ja talupoja eluaval
dusesse ja aitab kaasa tegeliku kindla sideme

loomisele linna ja maatööliste vahel. Sm.
Lenini õpetuse teostamiseks külas, laialistes
talupoegade massides, peab punane pedagoog

omale laialist teadmisi ja elukogemusi k»guma, ainult siis võib tema töö vilja
kanda tööliste ja talupoegade valgustamise

põllul. Ar. Wallner.

kogenud spetsialistide juhatusel.

kogemusi kommunaalses majapidamises ja
suurendab nende vastutust tehtud töö eest.
Passiivne praktika, kus üliõpilane teeb oma

kitsal alal töö isiklikult ära ja ei vastuta
kogu mõisa töö eest, ei või käesolewal
silmapilgul üliõpilafi-pedagoogisid rahuldada,

kellele tuleb võimalusi anda algatusiuute
arendamiseks kollektiivses loovas ülesehita

mise töös. Et üliõpilasi kogu mõisa maja
pidamisesse ja kõigisse tööalad, sse viia, ot

süstas ülikooli juhatus mõisat anda üliõpi-

mistust üleüldiseks streigiks ja meeleawalduse
läbiwiimiseks. Kommunistliku partei hüüdsõnad
ja tema poolt ülestõstetud nõudmised, mis
P. Peterson. 8
leidsid wäljendust 1. mai üleskutses ja «Kom
munisti» esimeses numbris, wõeti kogu Tallinna
1919 aasta.
tööwäe pooli omaks ja seati üles kodanluse
wastu.
Laialipillatud tööliste hulgad wähenesid iga
Kodanluse teenrid sots.-rewolutsionäärid
päewaga. Dhed tiriti wangikongi, teised saa
waaiasid rõõmumuigega päält ja läksid isegi
deti sõjawäljale, aga kolmandad põgenesid
walitsuse juure töölisieklassile luba küsima
maalt wälja, et pääseda kodanluse ikke alt.
1. mai pühitsemiseks! Ei wõinud see sots
Kõige selle tagajärjel rehkendas Eesti töömi
nisteerium 1919 a. märtsis, et üleüldine tööliste rewolutsionääri hinge põhja mahtuda, ei nad
arw ei ulata Eestis mitte üle 14.752 inimese. wõtawad osa 1. maisi, kui selleks ei ole luba
See oli muidugi tööliste arw. kes olid kusagil asutawalt kogult. Päälegi tahtsid nad, et va
ettewõites tööl, aga ega s polnud lahtilastud litsus omalt poolt pühitsemisest osa wõiaks ja
1. mai riigipühaks kuulutaks. Kui sots.-rew.
töölised maa päält kadunud, nad olid laiali
pillatud mööda maad. Tallinnas, kui keskkohas, nurumisest midagi wälja ei tulnud, siis asusid
sotsid platsi. Ja sotsidele naeratas õnn näkku.
oli wabrikuies waewalt 5000 töölist.
Arwuliselt oli Eesti töölisteklass 1. mai ligi Waliisus kuulutas 1. mai rahwuslikuks pühaks
nemisel säärases seisukorras. Poliitiliselt oli ja nõudis omakord sotsidelt, et meeleawaldusi
ta aga eelmise aastaga wõrreldes palju tuge punaste lippudega mitte ei oleks. Oli ju ko
wamaks muutunud. Tal oli oma partei kom danlusele see hirmutiseks, kui «wabas» Eestis
munistlik partei. Tal olid ametiühisused. Ta korraga töölised uulitsale tulewad, punased
lipud kõrgel hoiawad ja oma hüüdsõnadega
oli poliitiliselt pää jagu kõrgemal juba
kodanlikku walitsust maha karju
selle tõttu, ei organisatsioonid töötasid, aga
pääle selle ei läinud asjata mööda pooleaas wa d.
tane waewlemine oma kodanluse ikke all.
Ei aidanud sots.-rew. palwetamisest, ei sot
Aga ka kodanluse seisukord oli paranenud. side haledast manitsemisest ja ka mitte walii
Ei olnud enam waenlast Eesti piirides. Sellest suse päewakäsust, kus 1. mai riigipühaks kuu
hõiskas iga kodanlik ajaleht üheskoos sotsidega lutati. Eesti tööline tuli 1. mail punaste lippu
uulitsanurgal. Tal ei olnud enam waja waik dega uulitsale ja hüüdis waljult kogu ilmale,
et tema hüüdsõnaks on kommunistliku partei
selt päält waadaia, mida töölised nõudsid,
waid nad wõisid minna pääletungimisele. Ja hüüdsõnad, aga nimelt: «Maha asutaw kogu ja
see pääletungimine algas 1. maist 1919 a. täiel kodanluse wäewõimu waiitsusi» ja «Elagu Eesti
töökommuuna!»
aurul.
Sm. W. Kingissepp kirjutas 1919 a. 1. mai
1. mai eitewalmistnst tegi awalikuli 1919 a.
ametiühisuste kesknõukogu. Ta tegi ettewal- kohta järgmist:
JEsimene mai JEestis.

laste kommuuna kätte, viies palgajöudude
arvu miinimumini.
Üliõpilased on kohus!atnd iga päev kuus

Side MMM jo E.T. Ülikool.

W. P.Z. Mmmnts.
on oma tähtsust ja tema lahendada olewate

Teisiväewal. 2&, aprillil 1925 a. Rr. R

Nõukogude maali.
Kahe uue metallurgia tehase ehi
tamine Ukrainasse.
Ukraina metallwabrikute seisukord ott
sarnane, et kõige suurema töökoormawusega

wõiwad nad anda 1928 aastal 90 mil
joni puuda metalli.
Käesolewal aastal annawad linna me
talltehased ainult 48 miljoni puuda. Turg
tarwitab käesolewal aastal aga 130 mil
joni puuda malmi, wiie aasta pärast aga
170 miljoni puuda.
Sellest seisukorrast väljapääsemiseks ka

waisetakse kaks metallurgia tehast juure
ehitada, milline kawa juba Uukraina metall
tööstuse laiendamise plaani lähema 5 aasta

jooksul sisse on wõetud. Nende tehaste
ehitamine, millest üks tuleb Dnjepri käres
tikkudele ja teine Dooni basseni, läheb
maksma 70 miljoni rubla. Tehaste ehita
misele asutakse wiibimata.

Uued kullaleiu kohad
61 wersta Amasarist, Amuri tuber,
mangus leiti uued kulla lademed „Kanga
rok", mille pind poolteist wersta. Kulla
kihi paksus on 8 neljandikku. Mõned kulla
otsijad pesewad 5—6 solotnikku kuldapäe
was wälja. Sinna kawatsetakse asutada
Kauge-Jda kaubanduse osakonda.

«Tallinna proletariaat tuli 1. mail siiski uulit
sale wastu Alweri ja Asti, Pätsi ja Pei, Tõnis
soni ja Seljamaa tahtmist ja ilma ei soisiaal
rewolutsionäärid talle selleks luba oleks nõu
tanud! Punased lipud lehwisid juba hommiku
wara töölistemaja akendest. Sõdurid olid ka
sarmutes luku taga. Aga töölised tulid uulit
sale. «Jälle wingusid kuulid, töötasid püssi
pärad, kogu majaperemeeste ja parunite rodu
oli mobiliseeritud, et ära wõtia ja puruks re
bida tööliste punaseid lippusid ja laiali ajada
meeleawaldajaid. Töölistemaja oli kui sissepii
ratud kindlus ja iga nälginud proletaarlane
wõis näha, et täissöönuid nuumikuid Eestis
wähe pole!» nii kirjeldas seda «rahwuslikku
püha» meie 2. mai lendleht. 1. mai oli sotside
ja «rahwusliku püha» täielik sissekukkumine.
Isegi raudtee wabrik, mis tol ajal alles sotside
mõju all oli, tuli wälja punase lipuga. Raudtee
laste punane lipp, kõik lipud töölistemajast
(selleks murti isegi lukus toa uksed lahti) «kon
fiskeeriti» ära ja wiidi sandarmite staapi. ~
«Töö Hääle» 1. mai nummer konfiskeeriti ära.
Isegi kinnised koosolekud keelati ära. Kuid
kogu see «sõjasaak», edukas automaatpüssi ra
gistamine ja wõidurikas tööliste laialiajamine
oli siiski tööliste wõ i t». («Iseseiswuse
ikke all», 1920 a., Ihk. 144).
Nii pühitses Eesti töölisteklass oma pääiinnas
1919 a. 1. maid ja sellest silmapilgust algawad
ägedad tormijooksud kodanluse poolt tööliste
wasiu, milleks andis põhjust waikus wälisel
wäerinnal ja täieline wõimalus alustada suurt
laastamist oma meeste sotside abil töö
liste kallal sisemaal.
(Järgneb).

Teisipäeval, 28. aprillil j.9%5 a. Nr. 95
Kuld tserwontside walmistamine
1. juulil hakatakse kuld tshervontse val
mistama. Leningradi rahapada sai esimese
tellimise 4 miljoni kuld tserwontsi pääle.
Nõukogude kongressi ulgus edasi
lükatud.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komi
tee juhatus otsustas S. N. W. Liidu nõu
kogude kongressi kokkukutsumist 8. mai
päält 12. mai pääle edasi lükata.
W. S. F. N. Vabariigi nõukogude
12. kongressi algus on ka 7. mai pääle
edasi lükatud.

Keeld stipeudiumifid jaotada
Rahvahariduse kommissariaadi määruse
järele on keelatud üliõpilaste stipendiumist
igasugused mahaarvamised, ükskõik mis
suguste tarbete pääle, pääle üliõpilaste
eneste tarbete nende nõusolemisel. Keela
takse stipendiumi jagamist.

Üliõpilastele ei tohi milgil tingimisel
stipendiumi vähem maksta kui 20 rubla
kuus tööstuskeskkohtades ja 15 rubla teis
tes linnades.
Kergenduse» linun wnike kod»- ja
käfitSSUStele
S. N. W. Liidu rahanduse rahwakom
missariaat andis rahvakommissaride nõu
kogude seaduse eelnõu sisse, mis annab
rida kergendusi tööstuse maksude asjus
linna käsitöölistele ja kodutöölistele. Eel
nõu järele antakse suuri kergendusi kodu
töölistele, kes ei kasuta palgatud töö jõudu.

Pesunaised, veevidajad, korstnapühkijad
j. t., kes otsekoheselt käsi- ja kodutööliste
naiste alla ei käi, vabastatakse täiesti
tööstusmaksust.

Enneolemata ehituste hoog No»»NikolnjewSkiS.
Tänavu aastane ehituste hooaeg No
wo-Nikolajevskis tõotab enneolemata suur
saama. Ehitatakse maju, mis oma suuruse
poolest kõik Siberis olevad majad üle lööb.
Ehitusel on suur ehitus kiutööstuse sündi
kaadile. Tööstuspangale ja Sibrevkomile.
Lõpetatakse ka Kalinini nimelise kesklinna
elektrijaama ehitamist ja on ettevalmistu
sed käimas veevärgi ehituseks. Vaatamata
sellest, et Nowo-Nikolajevsk kõigest 30 aas
t«t vana, saab temast suurem linn Si
beris.
Põllumajanduse maksu kergendused
tulewad ellu wiia.
24. aprillil jatkas Liidu rahwakommis
saride nõukogu 1925—26 a. ainsa põllu
majanduse maksu arutamist.

Ra hwakommissaride nõukogu konstatee

ris (tegi kindlaks), et läinud aastal ei
zasutatud ainsa põllumajanduse maksu ker
gendusi mitte küllalt laialdaselt, ja kohus
tas kõiki liidu kohalisi orgaane maksuleh
tede kokkuseadmisel ja ainsa põllumajan
dusliku maksu sissenõudmisel kõiki sea
duses ettenähtud kergendusi tähele panna,
mida antakse elanikkudele ainsa põlluma
janduse maksu maksmisel.

Selle juures otsustas rahwakommissa
ride nõukogu, et kohalikud asutused, kes
»n süüdlased selle otsuse vastu, võetakse
vastutusele.

Pääle selle kohustas rahvakommissaride
nõukogu põllutöö rahvakommissariaati S.
N. W. Liidu rahanduskommissariaadi ad
ministratiiv-rahanduse kommisjoni sisse
anda nende katsejaamade, seemne ja sugu

loomade majapidamiste ja nõukogumajapi
damiste nimekirju, mis rahvakommissa
ride nõukogu arvamisel tuleb vabastada
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kom. ülikooli õpilased väiksele kõnedega: sm.

Puhastage samagonnist.
(Muhowitsa asundus, Medushi vallas,
Leningr. kub.)
Asunduses elab umbes 15 perekonda
eestlasi, kes suuremalt jaolt 1914—1920
aastate vahel siia elama on asunud.
Vaatamata seepääle, et asunduses on
mitmed isikud, kes oma hariduse ning are
nemise tõttu võiksid kultuuralist tööd elus
tada, on asunduse ühiskondlik elu surnul
punktil. Pääpõhjuseks siin on samogonn,

Tsirp rahvusvahelisest poliitikast ja
sm. Jllak lihavõtte pühade tekkimisest.
Pääle kõnede Võttis ka „püha mees"
sõna ja rääkis, et ilma jumala tahtmata
ei sünni midagi ja isegi praegune riigikord

Samagonni hävitav mõju on sun
kohutav, mis eriti siinsete noorte seas
silma paistab. Mitmed perekonnad ou sa
mogonni mõjul põllutööst loobunud ning

Eestlased S. R. W. Liidus.

Haridus häwitab Pinna rahwapimestaja tööl
Hariduse keskkoha awamine "
(Arukülast, Kingissepa kr., Leningr. kub.).
21. aprillil oli siin Eesti poliitklubi pi
bulik avamine. Tervitusega esinesid seltsi
mehed mitmete organisatsioonide poolt.

Kõik tervitajad näitasid ära, missugune
tähtsus on poliitharidusel ja klubil prae
gusel silmapilgul maal ja üldse Nõukogude
Liidus. Pärast istangut korraldas näite
ring näitemängud: .Wastutawa töölise
naine" ja „Mts ime see on."
Näitemäng näitas ära, kui tarvilik on
harjutus. Tuletan meele ringide juhtidele,
et tarvis on rohkem harjutada.
Üks piduline.

KaS ei oleks aeg «pühast mehest"
lahti saada.
Siin oli Viimasel lihavõtte pühal, 21.

apr. küla koosolek, kuS esinesid Leningradi

olla ehitatud Kristuse õpetuse järele.

õpilased näitasid teaduse põhjal ära, et
„püha mehe"seletusel puudub igasugune alus.

Koosolejad avaldasid ka kahtlust musta
ronga seletuse üle ja mõned rääkisid temale

siis kohustas rahvakommissaride nõukogu
erilist kommisjoni, Rev.-sõja nõukogu ja
tööliste talupoegade inspektsiooni esitajate

osavõtul, läbivaadata kergenduse tingimi
sed nende kõige suuremas ulatuses.

Kewadine külmi hoogtöö
Käesoleva aasta maikuul külitakse maha

Põhja-Lääne oblastis 419.500 pd. kaeru,
100.500 pd.otreja 27.000pd. linaseemneid
suvisele külwipinnale.
Seeme antakse välja maaosakonna seem

nelaenu punktidest. Kaera natuura on
80—83 solodnikku, odral 102 sol. ja
linaseemnel 116 sol. Seemne hind on
1 rbl. 23 kop. puud.
1920 aastal mõeldakse suvivilja alla
'ülida 1.019.190 tiinu maad, s. 0.80.000
enam kui eelmise! aastal.

mitmesuguste mustade isikutega „äri" ajama
hakanud.
Et asundust lõpulikust langemisest Päästa,

peavah kohalikud ühiskonna tegelased selle

i asutuse pääle eritist tähelepanu Pöörama.
Vastu.
Arukülalastel oleks tarvis teiste 'asun* Samuti peab soovima, et kohalik mnmla
duste eeskujul „pühast mehest" ütelda. valitsus siin energilisemaid samme astuis
samogonni hävituseks.
Dsawötja.
Muhovitslased! Rabelege wäsia samo
gonni mädamülkast, tellige ajalebti. fee
! ning tei< näete W?
Tarwis tööle asuda.
| kaugele ifi? elust maha olete jäänud.
Agara tööga rajate tee paremale tulewilule.
Takjas.
(Lokkuja vald, W. Luki kr., Pihkva kub.).
Lubamata ieguwiis
(Salme asundus, Kau Naftas). j
Selles vallas on kolm asundust, nimelt
Selle ringkonna asunikud peavad ka
Sredne, Põlendiku ja Kassawitsa, mis sei Väljapäaseteed otsima.
Salme hariduse selts kavatses 5. apr.
sawad üksteisele õige ligidal.
1. Et olla kõigega tuttav, tarvis rohkem piduõhtu toime panna. Kuulutused olid
Nende asunduse ühendajaks ja keskkohaks
ajalehti tellida, muuseas „Edasit" ja noorte
juba Välja kleebitud, kuid pidupäeva hom
on Goritski küla nõukogu, kes asub Osi ajakirja „Sädet". Kohalise elu valgusta mikul ütles pasunakoori juhataja N. Kamma
powa Seloos. Üldse elab siin eestlasi 90 pere
miseks saatke „Edasisse* sõnumeid.
mängimast ära ning ei toonud seks wa
2. Kes oskavad Wene keelt, võiks osa bandawaid põhjuseidki ette. Sarnaselt on
konda, umbes 500 hinge.
Selle piirkonna eestlased on kultuuriti võtta Osipowa Seloo lugemistoa tegewu kodanik Kamma ju ennemaltki teinud.
selt täitsa maha jäänud. Ei ole Eesti kooli sest, lugedes venekeelseid ajalehti ja aja
Säherdune teguviis ühe isiku poolt on
ega klubi, puudub lugemisetuba. Ajalehti kirju.
täiesti lubamata ning sellele tuleb piir
tellivad mõned üksikud. Suurem osa am
3. Et oma aega mitte kasuta tantsuõh panna, et niisugused juhtumised enam ei
«itkudest ei saa veel ajalehe tähtsusest arugi.
korduks. V i r d a.
tutel surnuks lüüa, võiks noored astuda
Ühiskondliku elu puudus mõjub kõige noorte ühingu liikmeteks, mis asub Osi
halvemini noorte pääle, kes oma vaba powo Seloos.
aega ei oska pääle tantsude millegi kasu
Asunikud, noored ja vanad, agaralt
likuma pääle ära tarvitada.
tööle! Siis parandate oma seilukorda ja
See olukord mõjub ka talupoegade ma rajate tee paremale tulevikule.
26. aprillil 1925 a., kell 3 öösel, suri
janbuslitu elu pääle, sest nad ei saa tud
Läbisõ i t j a.
kestva ja raske kopmbaiguse tagajärjel
wuneda oma majapidamise tõstmise või
W. K. P. liige ja E. T. Ü. II kurs. õppur
matustega.
Hans Hansu p. Pihlak.
Hans Pihlak sündis 5. juulil 1894 a.
Waljarändamife wöimalnstest Siberi.
Ltivimaal, Wiljandi kr., Wõõsiku vallas,
ühe pere pääle, arwawad, et hingemaad „Lisette" peeglivabriku sepa pojana. Et
S WaStus küsimuste pääle.^
Vähe on ja tahavad kevade suuremaid vanemate majanduslik seisukord vilets oli,
(Estoonia küla, Altai kub.).
fiis anti Väike Hans kasvandikuks. Pääle
maakohti otsima minna.
Estoonia küla asus 26—27 aastat ta
Põld annab Viletsa harimisega (1 kord kasuvanemate surma oli Hans sunnitud ta
gasi siia tühja lageda maa pääle, kus ai künda ja seegi kewade) hää aastaga 60—80 gasi tulema oma isa juure.
Warsti pääle seda kaotas Hansu isa õnne
nult kirgiisid karja pidasid (maa oli keisri puuda nisu ehk kaera tiinu paalt. Wiljad
koja omadus), Altai mägede jalale. 8 versta
on siin nisu ja kaer, muud vilja nagu tuse läbi oma tervise nimetatud vabrikus
külast lõuna poole algavad Altai mäed. hirse, oder, hernes ja muud sarnast Vilja ja ei suutnud enam perekonda toita, mille
Küla asub tasase maa pääl ja Väike jõgi tehakse natuke oma jaoks. Maad haritakse pärast juba Hans varakult pidi omale üles
jookseb külast läbi. Suur Tsarõssi jõgi siin Veel isa-isade Viisil, keerab kewade pidamist otsima. 14-aastase poisikesena
piirab hobuse raua moodi õhtu ja põhja Vähe ringi, Viskab seemne pääle, et küll 1909 a. astub ta Tallinnas lukusepa meistri
poolt seda raiooni 8—25 Versta kauguselt, ta kasvab, aga kuiwa aastaga kasvab ta Kuhlbergi juure õpipoisiks.
6 aastat töötades nimetatud meistri juu
mis ka kuiva suwega vihma eemale kisub. ka töö järele.
Ligemad raudtee jaamad ja suuremad pöl
Maad jäi järele meie kolmest kiilast res, elas Hans kõik need viletsused läbi,
lumasinate ladud on 45—65 Versta kau pääle 100 tiinu ja kuhu pääle Võib asuda mis selleaegsetel õpipoiste! tuli läbi elada.
gusel. (Barnauli linn on mellt 180—200 kub. maaosakonna lubaga. Ehituse mets See mõjus noore, tundelise poist pääle, kes
on siit 60—70 Versta kaugel, haod 8-10 püüab oma olukorda sellega parandada, et
versta). Külas on 75 talu.
Estooniast 5 versta põhja poole asub Versta, kivid niisama. Sõnnikut siin jätab lukusepa töökoja maha ja läheb laeva
pääle paremaid elamistingimusi otsima. Kuid
teine Eesti külake „Kommissarowka" 20 põllule ei panda läheb kütteks.
Suurem sissetulek on siin karjast ja pii meremehe elu ei näi talle meeldima ja Hans
talu ja kolm versta hommiku poole pisi
kene põllutöö artell „KeVade," kes hääde mast, mille tõttu ka ühisuse wüiwabrik igatseb jälle endise ameti järele.
1915 a. jätab meremehe elu kõrvale ja
juhtide puudusel majanduslikku tiisikus! rahuloldavalt töötab. Läinud aastal töö
asub Tallinna sadama vabriku lukusepana
tas ta pääle 20.000 pd. piima ümber, millest
põeb.
1924 aasta sügisel oli siin maa jaga pääle 1.000 puuda Vöid Välisturule saa tööle.
Töötades suures wabrikuS naeb ta, et töö
mine ja iga hing sai 5—6 tiinu kõlblikku tis. Tänavu loodame poole juurde lisada,
liSte olukord sugugi parem pole, kui endises
maad. Mõned jämedamad mehed, kes enne
sest loomi on juure kasvanud.
Kuhlbergi lukusepa töökojas, ja iga sammu
Wana känd.
Vanal ajal pidasid 100— 200 tiinu maad
pääl töölistega kokku puutudes tuleb Hans
selgusele, et temal ja ta ametivendadel oma

ainsast põllumajanduse maksust.

Mis puutub ains a põllumajanduse maksu
kergendusesse punaväelaste perekondadele,

mida enamasti igas talus hoolega aetakse.

Leningrad.
Asi millest ära ütelda ei tohi.
Meil puudub sm. W. Kingisepast,
Eesti töölisteliikumise heledamast tegelasest,

korralikud näopildid, rääkimata veel rinna
kujust. Nüüd on Leningradi Eesti sm. Kin
gissepa nim. haridusmajal korda läinud isi
kut leida, kes sm. Kingisseppa isiklikult tun

dis ja kes valmis on tema rinnakuju
Valmistama. See on juhus, mis võib olla
tulewikus enam ei kordu. Haridusmaja ei
suuda aga rahaliselt sellest üle saada.
Sellepärast peaksid kõik, kes sm. Kingis
sepa mälestust kalliks peavad, Harmajale
selles asjas appi tulema. Haridusmaja
juhatus palub sellega kõili neid, nii hästi
asutusi kui ka eraisikuid, kes toetust anda
lubasid ehk seda veel teha kavatsevad,
annetawaid summasid lähemal päevil Ha
ridusmasia ära tuua, et rinnakuju veel
3. maiks kätte võiks saada.

Jssdiknd wallanöukogust minema!

olukorra parandamiseks ja organiseerimiseks
puuduvad teadmised. 1915 a. sügisel astub

(Wana Skvoritsa vald. Trotski kr., Le
niugradi kub.).
22. aprillil juba hommiku vara ilmusid
Vallast inimesed valla nõukogusse oma
asju õiendama. Sinna kogus 15 —2O ini
mest. Nad ootasid tund, paar.
Nõukogu liikmed Saks ja Pakane ei

ta Tallinnas asuva haridusseltsi õhtukur
süste õpilaseks, et oma puudulift haridust
täiendada. Päeval rasket tööd tehes vab
rikus ja öösel õppides, näeb Hans, et ta
kõike seda laialist teadust selviifil ei suuda
omandada ja ta paneb suuremat rõhku aja
loo õppimise pääle, mida ta arvas, kui töö
lisele rohkem tarvis minevat. Nii töötas
Hans päeval ja õppis öösel kuni 1917 a.

arvanudki hääks kohale ilmuda. Wiimaks lõi
kell neli ja nõukogu uksed pandi kinni ning

köit ootajad pidid kodu tagasi pöörama.
Selgus, et need mõlemad nõukogu amet

nikud saalsid lõbusalt va kibeda mgaDu
derhofis päeva mööda. Pakane ainult näi
tas ennast nõukogus.

Sarnaste! isikutel, kes korratumalt oma
kohuseid täidavad ja raiskavad inimeste
aega nüüd, kibeda! tööajal, ei või olla
koht nõukogus.

Rõõskaja tööline.

veebruari revolutsioonini.

Weebruaari rewolutsioonis näeme teda
sadama tehastes ja mujal, kui klassitead
wat töölist osa võtmast. Astub enamlaste
partei liikmeks ja wõtab Oktoobrirewolut
siooni läbiviimisest elawalt oja. Siin näeme

teda punakaardiwäelasena ja kui Nõukogu
Valitsuse teostajat mõisate ülevõtmises,
kuid ootamata pidi Hans selle töö pooleli
jätma ja veebruarikuu! 1913 a. saadetakse

Hans ühes teiste punakaardiväelastega
Keila jaama, sakslaste ja teiste valge-
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kaardlikkude bandede wastu. Pääle Keila
lahingu nurjaminekut arreteeritakse teda
sakslaste poolt, kui punakaardiwäelast ja
„kiiremeest" ning aletakse Tallinna elewaa
tori wangi. Ule kuu aja elewaatoris kinni
olles teiste „kiiremeestega" saadetakse Hans

lõpuks Saksa wõimude poolt aprillikuu al
gul 1918 a. Nõukogude Wenemaale. Le
ningradi jõudes astub Hans, täis rewo
lutsioonilist waimustust SmolnõiS asuwa
Eesti Kompataljoni 4. roodu punawäela
seks. 1918 a. maikuus sõidab ühes nime
tatud pataljoniga, sm. Palwadre juhatu
sel, Wrangeli wäerinnale. Wõtab sääl ühes
pataljoniga kõigist lahingutest osa. No
wembrikuul 1918 a. saadetakse ta ühes
pataljoniga Narwa wäerinnale Eestimaale
pääletungimisest osa wõtma, siin näeme
teda, kui W. K. P. liiget. Eesti wäeosa
des mitmesuguste wastutawate ametite
pääl. Wiimati astub Hans 1919 a. Eesti
ratsawäe polku, selles polgus omandab ta
kui rewolutsionäär ja wapper sõjamees
teiste seltsimeeste lugupidamise ja HanS
Valitakse nimetatud polgu W. K. P. kol.
lektiiwi esimeheks, ühes sellega on ta ka
kommissari abilisena tegewuses.

Pääle Leningradi wäerinua likwideeri
«ist saadetakse teda ühes spolguga lõuna
wäerinnale Denikini wastu. Sääl wõtab
ta paljudest lahingudest osa, kuni üleliigne

töö ja sõja raskused ta terwise murrawad,
mille tagajärjel teda 1926 a. sügisel sõja
wäest Vabastatakse.

Tung hariduse järele, ilma milleta ei
näe Hans rewolutsiooni teostamist, astub
ta samal aaStal E. T. ü. juures olewa
tööliste fakulteedi õpilaseks, mille ta 1922
a. lõpetab üleminneS Eesti Ped. Instituuti,
kus ta tänini Viibis II kurs. õpilasena.
Uhes sellega õppis ta ka L. T. K. ü.,
seda lõpetades 1924 a. kewadel.

1924 aastast saadik töötab Hans peda
googina Eesti T. ü., niisama ka L. T.
K. ü. ühiskondlikkude õpeainete alal.
Pääle seda näeme teda ka mitmel pool
Eesti klubides, kui poliitringide organi
satorit töötama.

E. T. U. õppurkonna hulgas on Hans
üks aktiivsematest tegelastest. Siin töötab
ta Vahetpidamata W. K. P. kollektiivi
organisaatorina, niisama wõtab ta ka teis
test õppurkonna organisatsioonidest, kui are

nenud seltsimees, aktiiwselt osa ja oma ot
sekohesuse tõttu wõidab kõigi õppurkonna
lugupidamise.

Sm. Hans Pihlaka surmaga kaotas
E.T.U. W. K. P. ühe aktiivsema
partei liikme ja õppurkond ühe parema
ja lugupeetawama seltsimehe.

Puhka rahus Hans, sinu pooleli jää
nud revolutsioonilist wõitlust jatkawad
E. T. U. kaasõppurid. A. J.

Wittke följeton.
UAim»W ii liiMalri MK
§1 See ,!i mitte hiljem, kui just na ütelda
aprillikuu 20. päewal. SiiS tõusis
mul sarnane tung ja mõte, et oleks õige
tarwis minna ka kord kaema omi wanu
tuttawaid. Aja puudust seekord ka just ei
olnud, miks siis mitte minna...
Hüppasin siis ühele tramwaile pääle ja
kihutasin täies hoos Petrogradi poolele.
Esimene tee oli see mul minna sinna,
ühe nurga pääl olewasse majasse, kus
elas nii palju eestlasi...
Oi, kuidas elu sääl sees kees! Ja see
ei olnud minu tulekuga kokkukõlas hää.
Vähemalt mulle paistis see nii. Tundsin,
et kas ei tulnud õigel ajal wõi olin eksi
nud. Pärast nägin oma silmaga, et olid
mõlemad korraga. Ja mis weel, kohe ära
räägi kõigil suured asjad ees, katsu,
et punuma saad.

Noh, kui suured siis suured. Egas mi
nagi neid wähemaks hakka tegema, kui
nad just on.
Uulitsale- wälja jõudes, tänasin õnne
oma wäleduse eest. Wõib olla oleks saa
nud munakiwiga otsa ette. Oeh seda
weel tarwis! Parem lase weli jalga!
Seda ma ka tegin ja tegin häSti. Läk
sin kiireS käigus üle endise Börse silla.
Aga kus sa siis saad oma lihtsameelsuse
tõttu, nii ruttu minna. Pidin nagu kinni
naelutatud weel kahe silla wahel seisma
jääma ja weel waatama, kes mind käskis
wõõrasse kohta kolistama minna. Nüüd
näe siin ja kuule seda, mis ometi suur
saladus on.
Noh, ega ma siis kõiki ikka wälja ei
loba. Ainult toon ette need kohmetanud
kohad, mis tulewikus peenemalt wälja
wiilida tuleb.
Kõik need tuttawad näod, mis üksteise
järgi mu silmade eest siin mööda wilksa

1. mail läheb Haridusmaja rongikäi
gule oma muufikakoori saatel ja kutsub
üles kõiki Haridusmaja liikmeid ning teisi
Leningradis elawaid Eesti töölisi rongi
käigust osawütmisele. Osawõtjatele antakse

sellekohased tunnistused wälja enne ja pä
rast rongikäiku.

Rongikäigust osawõtta soovijaid palu
takse neljapäewa õhtul kell 8 Haridusmaja

Siin seisatasin Anitshkowi silla pääl.
kus kunstnik Klodti hobusekujud üles
seatud on.

Nende pääle ma oma tähelpanemist
praegu ei pööranud. Ainult meele tuli
tüll, et kusagilt nagu nende kujude kohta
lugenud olen, et neid wõib näha ka Ber
liinis, Neapolis, Pariisis ning Londonis.
Aga see oli nagu mööda minnes. Mul
olid mõtted hoopis teiste kujude juures.
Mõtlesin seda mis ma kuulsin.
Waatasin silla päält alla ja mõtlesin,
mis jutt see siis tõesti oli? Siin pole
kuiwamisest juttugi nagu seda eelmised
korrutajad sosinal jutustasid: kuiwaks
jäämine on poratamata. Ei tea miks?
Kas sellepärast, et käesolewal aastal wähe
lund alla tuli, wõi miks?
Tõsi, mõnes kohas, kus on madalad
jõed juhtub seda kuiwal suwel küll.
Kuid niisugune kanaal, nagu Fontanka,
mille olemine ei ripu ülewalt õhust, ei
see kuiwa! Saab ju ta omad wood
hiigla sügawast Neewaft, mille kõrwal
wäiksemad jõed, nagu kraawikesed on, nii

T e i s i V ä ew a l, 28. aprillil.

kell 8 3. mai lawastus.
Kesknädalal, 29 aprillil.
kell 8 3. mai lawastus.
Ne lj apäew a l, 36. aprillil.
kell 8 3. mai lawastus (pääproow).
Tähendus: 3. mai lawastuste prao
widele tuleb kõigil teatri liigetel ilma erau
dita ilmuda).

Wast. instrukt. organisaator.

Tana teaatrites:
Rkaöeem. riiklik ooperi ja »«leti teaater
„PoMeo h Jlasyjn.eTTa"

Akadeemiline riiklik draama teaater
«IJapb 9jmn»

Akadeemik riiklik wäikeooperi teaater.
«HoxmueHH6 H 3 Cepaia»

Riiklik suur draamateaater
„3ar«Bop HMnepaTpn«M"

Rahwamaja

«CMepTb ÜOTpa !».

Teaater „K)HI*IX 3PKT©JI9H".
npo,nejKH CKaneua.

Muusikaline komöödia
,Mapma."
Vassash

siis tõstis ka tema oma pinda ja aitas
uhtuda kõike eest...

Korraga müksas keegi mulle külge
sõnades: mis sa siin uurid!
Surusime käed kokku, see oli mu hää
sõber ja seltsimees, kellega ühes mitmel
Väerinnal olime olnud, walgest Eestist
Jutustasin talle oma lugu, mis kuulsin
ja nägin. Ta naeris lõbusalt täie häälega.
Kui kõik tähtsamad uudised olid kõnel
dud, läks jutt wäljamaa pääle, kuidas
sääl wäärtpaberisi kunstlikult börse pääl

Wilksatades.

tõstetakse, et aga hinge sees hoida.

Aga mis teha? Igale asjale on ju
oma wilumusi ning harjumusi tarwis...
Sammusin mõttes edasi ja nüüd waa
lasin juba julgemalt neid tüüpe. Olin ai
null imestanud, et nad nii närwilised.
Poolkartlikult, na ütelda sosistamise
moodi kõneldi. Kuid siiski oli kuulda ja
sain minagi jagu, mis nad just kõnelsid.
Tükati jäi küll mõnes kohas tumedaks.
Aga mine saa siis, kui lihtsurelik kõigist

Muidugi hinge sees, wastasin mina.
Egas siis keski surra ci taha. Kõik pan
nakse mängu, tarwitatakse isegi alatut
wõltsimist, kui muidu enam ei saa. Selt
simees naeratas, kuid tähendas sinna
juure: iga algus on lõpu hakatus. Las
nad wõltsiwad. Ajalugu on meiega...
Nli siis olime juttu puhkudes kaunis

Organisaator.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.

tormid ja tuuled Neewat kiusama hakkasid,

kohe silma nähes, ühe wäikese keeru ja
kadusid nagu maa alla.
Mõned olid aga küll natukene kohme
tanud waatasid tantsukeerus mitu
korda weel ringi ja alles siis kadusid

ilmuda massilise rewolutsiooni laulude
laulmise ja hüüdsõnade hüüdmise harju
tusele. Juhatus.
Kolmapäewal, 29. apr., kell 8 õhtul on
Haridusmaja kirjandusringi koosolek.

esitaja K. Kepmann.

Sain weel rohkem waimustatud ta woo
lawatest woogudest, mis iialgi ei seisa,
waid alati edasi ruttawad?
Tuli meele, kui kindlasti ta Neewaga
ühenduses on ja kõik ühiselt jagab. Kui

pääle jne.

Millest aru ei saanud, nende küsimuste
kohta kehitasin pärast õlgu mis jutt
see nüüd oli?

organisatsioonide poolt.
Luuga kr. rahwuswähemuste osakonna

laiuse kui sügawuse poolest.

tasid, tegid nagu kiirkunstnikud ikka kunagi,

korraga jagu.

Teadaanded.

Wahepääl olid aga jalad mind 25. ok
toobri prospekti pääle kannud.

Kõigile Luuga kreisis olewatele öpe
himulistele, kes soowiwad käesolewa
aasta sügisel Leningradi järgmistesse
Eesti Speasutustesse pääseda: 1) Lääne
Töörahwa Kommunistlikku Ülikooli, 2) 1.
astme parteikooli, 3) Eesti Tööliste Fa
kulteeti, 4) Internatsionaalsesse söjawäe
kooli, pööraku warakult teadaannetega
Luuga rahwuswähemuste osakonna poole.
Teadaannetes on tarwilik: täielik eluloo
kirjeldus ja soowitused komandeeritawate

«HenoKopHaa"

Konserwatooriumi saal.

(Moskwa rew «lutsioonilise teaatri külaskäik)

tüki maad ära kömpinud. Tegime lahkumist.

Ise mõtlesin, ega iga jalutuskäigus nii
palju ei näe ja el kuule, nagu täna seda
kuulsin ja nägin kõik mu wanad tut
tawad olid ülespuhutud, nagu kuiwama
pandud põied! S t i l u s.
Petrogradi - Wiiburi poole Eesti klubi
marksistliku ringi järjekordne istang
on teisipäeval, 28. aprillil f. a. kell 8 õhtul
sm. Wallneri juhatusel.

Teifipäewal, 28. apr. on Haridusmaja
noorte sektsiooni koosolek.

«Z>XOMO6 MeCTO».

WaStntaw toimetaja: K. Trevfeldt.
Väljaandja: EeSti Kirjastuse Ühisus

Wws, Zillh»is«>Siie«ilstt
klidi ..Aid" rmmüts
Oktoobri nui. nr. 16.
Puhkepäewal, 3. mail s. a.
Sm. Kingissepa
mälestnsöhtu
Algus kell 9 õhtul.
Sisseminek kõigile waba.
W.K.P.Pihkwa kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Cttfil tMlilft Kutti, päZllsiK IXlelUll rit Saaremaalt, Lü
mandasi. Kellel tema üle teateid

peaks olema, palun neid edasi anda
kas „Edasi" toimetusele ehk Amee
rikas ilmuwa eestikeelse lehe „Uue
Ilma" talitusesse, adress: c/o ..Uus

Ilm" 1787 1-st ave, New-York.
Wiim»sed teated minu wenna
GuStaw Kütti üle on: 1916 a. apr.
elas ta Tshernigowi kub., Pogari
(Üorap) linnas ja töötaS A. T. Ru
thenbergi tubaka wabrikus.

Otsija P. K ü t t.

Jr. mmm

Wostanije (end.

° nr. 2,25. Dftobu
proSp. nurgal, telef. 562-3" Wastu

Eesti Töörahwa Ülikool teatab oma liikme, kommunaari

wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B ohwl; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arötimisabinöud.

sm. Hans Pihlak a

TDlisfa" >° KiWerSu.-''
surmast, mis järgnes öösel wastu 26. aprilli Tuberkuloosi Instituudi haigemajas kestma ja raske kopsuhaiguse tagajärjel.
Matmine on kesknädalal, 29 aprillil. Äraminek E. T. U. saalist, Wasfiilisaar, 1. liin nr. 52, kell 3 p. l.
ÕPPurkond. WKP ja W LKN Ü kollektiiwid ning ET Ü juhatus-

Snguorgaanide igakülgne arstiluine.,

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

Stfilis tripper.
Keitwa ja raske haiguse järele lahkus

.K.P. aktiiwne liige

25. aprillil lahkus pääle raske haiguse surma läbi
Lääne Töörahwa Ülikooli Eesti sektori teaduslik' kaas
tööline
Hans Pihlal

Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 8
kuni öh. k. 8 3. Juuli (end. Sadovaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

KusuetsKL haigtmaja
lef. 180- 52. WaStuioStm. kõikides spets.

proseSsorite ja asüstentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 õht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

Matmiue ke,madalal 29. aprillil.
W.KP. Leningradi kubkomi Eesti sektsioon.
W.L.5t N N Leningr kubkomi Eesti sektsioon.

Juhatus, kaastöölised ja
oppurkond.

mi. Eg*
Ä Mis °°° tripper
hamb. Arstide kutsum. koda.

Taaorpa<P«a KoMHErepu, ??».. np. 87, TJ*MWT Jft 8566

