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8. Mšiütiiit

Teisipäewal, 5. mail 1925

..Ajaleht et ole mitte ainult kollektiiwne propagandist ja
kollekttiwne agitaator, maid ka kollekttiwne organisaator."
W. J. Lenin.

Kiilakirjasaatjatele.

Ajakirjanduse piim.

nurka ehitada, kuidas organiseerida tal
gusid, kuidas tellida ajalehv ning korral

dada selle korralikku kättesaamist. Ära tar

Meie tähtsamaks hüüdsõnaks on ja
jääb veel kestvaks ajaks: „Silmad küla
poole". Selle hüüdsõna teostamisele wii
wad palju teesid ja üheks neist on kaht
lemata ajakirjandus. Ainult ajakirjanduse
abil suudame meie teisi teesid kasutada,
talupoegade laiematel hulkadel tõepoolest
läheneda, neid linna- ja maawahelise
liidu loomisele tõmmata.
Sm. Lenin tähendas juba 1901 a.
kirjatükis „Millest alustada", et: „Meile
on kõige päält tarwis ajalehte, ilma
selleta on wõimata korraldada seda süs
temaatlikku põhimõttelist, wastupidawat
ja igakülgset propagandat ja agitatsiooni,
mis üldse sotsiaal-demokraatia alaline ja
päämine ülesanne ja praeguse silma
pilgu ülitarwilik ülesanne eriti, kui huwi
poliitika ja sotsialismi küsimuste üle on
äratatud enam laiemates rahvakihtides".
Need Lenini sõnad, mis kirjutatud on
24 aastat tagasi, on öeldud just nagu
tänase päewa kohta. Talupoegade polii
tiline aktiiwsus on tõusnud, töölis-talu
poegade liidu loomine on päewaküsimus
ja siin» peab ajaleht ühe tähtsama töö
ära tegema: tõmmates töölis-talupoegade
liitu ja selle kaudu loowale tööle wõi
malikult laiemaid töörahva kihtisid.
„Silmad küla poole!" selle hüüd
sõna teostamine läheneb selle järele, kui
das meil korda läheb ajalehte laiematesse
hulkadesse viia, kuidas meil korda läheb
laiemaid hulkasid ajalehe ümber prakti
lisele tööle tõmmata. Ajalehe iseloom
peab ikka selgemalt ja selgemalt ilmsiks
tulema see ei wõi olla mitte ajaleht
töölistele ja talupoegadele, waid tööliste
ja talupoegade ajaleht, mille toimetami
sest nad ise regeliselt osa wõtawad.
Et selle nõude täieline elluviimine
mitte kaugel ei ole, seda näitavad meile
wiimase aasta edusaawutuseb: ainult
talupoegade ajalehti oli kogu S. N. W.
Liidus 134 nimetust ligi kahe miljonilise
tiraashiga. Hiigla sammu on astunud ka
..Edasi" tõstes 9 kuu jooksul oma
tiraashi 300 prots. wõrra ja kirjasaat
jäte arvu umbes 100 prots. wõrra. Need
on juba edusaawutused, millega meie
rahul wõime olla ja mis meid edaspidi
sele tööle sellel alal tiiwustawad. Sama
suguse sammu on astunud ka nädalaleht
„Siberi Teataja" suurendades oma
tiraashi saja protsendi ümber.
Need tõeolud näitawad, et jää murdu
nud on ning alustatud tööd visalt jat
kata tuleb. Kui meie mullu ülesseadsime
hüüdsõna: iga wiie talu pääle üks aja
leht, siis wõime tänavu juba julgelt üles
seada: iga talu pääle üks ajaleht. Meil
on praegu asundusi, kuhu rohkem lehti
läheb, kui sääl talusid olemas. See näi
tab, et uus hüüsõna võimatu ei ole.
Kahtlemata annab uut värskust lehe
hoogtööle ja tiraashi suurendamisele veel
praegune üleoblastiline „Edasi" kirja
saatjate nõupidamine. Kohtadele tagasi
minnes hakkavad seltsimehed uue ener
giaga tööle, silmis pidades fgn tulu
pääle üks ajaleht.
„Ja kui meie ühendame oma jõudu
üldise ajalehe juhtimiseks, sns far
nane töö ei tvalmista ette ja et
eraida mitte ainult osatvaid propa»
gandiste, waid ka enam aslatund
jäid organisaatoris!.. " i.en»n

Külakirjasaatjaks olla see talupoeg,
kes elab talupoegade keskel, töötab nen
dega ühes, tunneb kõiki puudusi, tarwi
duši ning oskab esile tuua seda, mida
mõtleb, tunneb ja üleelab talupoeg.
Kui kellegi! ei ole usku selle asja sisse,
puudub armastus külakirjasaatjate töö
wastu siis ei wõi temast millalgi saada
külakirjasaatjat. Ja sarnast isikut küla
kirjasaatjaks määrata on tühja tuule talla
mine, mis ei too lasu külakirjasaatjale,
ajalehele ega ka talupoegadele. Igaüks
peab armastama kirjatööd, peab olema
kindel soow õppida kirjutama, ainult sel
korral on wöimalik saada hääks küla kirja
saatjaks.

Peegeldada küla elu, selle meeleolu, elu

olu: milles elab ja millist puudust kanna
tab talupoeg, millised en wiimased waated

mitmesuguste mefc riigi poliitiliste ja ma
janduslikkude küsimuste kohta, see on
küla kirjasaatja esimene ja põhiülesanne.

Meie proletaarse luuletaja DemjanBednõi wäljenduse järele on küla kirja
saatja kõrv, mille surume maa külge,
et paremini kuulda, mis maapääl sünnib.
Selleks, et kõrw kõike kinnipüüda wõiks,
mis sünnib külas, on tarwilik, et küla
kirjasaatja ei oleks mitte eemalt küla elu
Päältwaatajaks, waid- elaks kaasa küla kan

natused, armastaks seda ja katsuks oma
jõudu mööda wöimalilult parandada talu
poegade seisukorda, tõsta wiimaste kulmu
rilist ja majanduslikku seisukorda.

Seepärast kuula tähelepanelikult talu
poegade mõtteavaldusi, oska juhtida kõnesid

huvitavatele ainetele, mis talupoegi lä
hedale tõmbavad, kirjuta enam huvita
wamad mõtted ja arvamised üles ja
saada kirjatükk ajalehele see annab sel
lele tõsise rahwa iseloomu.

Küla ja selle elu annab hulga aineid
ajalehele saatmiseks. Wõib isegi võtta
kõige lihtsama küla elu näituse, nagu leh
made lüpsmise. Alguses näitab, nagu ei
oleks siin midagi huvitavat ajalehele.
Kuid kui lähemalt vaadelda selle näh
tuse pääle, teada saada palju annab piima
üks ehk teine lehm, millega teda toide
takse, võrreldes piima hulka teiste leh
madega, keda toidetakse enam, paremalt
ehk on paremates tingimustes, need and
med on tarvis kokkukoguda ning teha was
tavad järeldused, siis saame huvitava
märkuse eeskujuliku piimamajanduse kor
raldamisest ning see aitab suuresti kaasa
agitatsiooniks eeskujuliku piimamajanduse
korraldamiseks.

Maa korraldus ja parandamine, võit

teed, kuidas korraldada tööd nõnda, et
küla nõukogud kujuneksid nagu väljendas
seda S. N. W. Liidu rahwakommissariaadi
nõukogu esimees sm. Rõkow, sarnasteks
organisatsioonideks talupoegadele kesk
talupoegadele ja kehvikutele, millised on
ametiühisused töölistele.

Nõukogude ajakirjanduse ülesannetesse

kuulub: esile tuua kohalikkude võimude
mitteseaduslikkusid teguwiisisid ja selles as

jas wõiwad suurt kasu tuua seltsimehed
külakirjasaatjad, mis laiali pillatuna asu
wad kõige pimedamates metsa nurkades.
Waikides ei tule mööda minna ka ko
haliku eelarwe küsimusest: kas on seda
küllalt, mis rahuldaks kõiki kohalikke puu
duseid, kuidas jagatakse rahasummad ning

millised on puudused ja wõimalused selle
parandamine mõttes.

Sulaste seisukord: kas tehakse midagi
sulaste organiseerimiseks, kas aitawad ko
halikud nõukogude orgaanid kaasa sulaste

organiseerimiseks see on sisuliselt Nõu
kogude wõimu päätoetuspunkt külas, keh
wikute ja kesktalupoegade kihtidega. Edasi

ühiskondlik elu külas: kuidas wõtawad
sellest osa kehwikud, kesktalupojad, talu
naised ja sulased, missugust abi annawad
selles asjas komnoorsoo ühing ja partei
ltsed jõud külas. Need on mõned ained,
mida külakirjasaatja peab puudutama
oma kirjeldustes.
Pööra kõikidele asjadele tõsist tähelpanu

ja pea meeles, et sina oled wastutaw
oma kirjeldustes, mida sa ajalehele awal
damiseks saadad. Sellepärast waata hästi
järele, kas kõik andmed õiged on, millest
kirjutad, et mitte ajalehe toimetust sega
dusse wiia ja mitte esile kutsuda uskuma
tust ajalehe wastu talupoegade poolt, kes
harilikult arutawad nõnda: kui minu kü

süüdistatakse asjata, mis millegi pääle ei
põhjene.

Külakirjasaatja ülesanne on wabastada
talupoegade hulki pahadest külgedest, tõsta

talupoegade hulki, wiia teda kaosa töö
listeklassi ja kommunistliku parteiga ning
seda wõib saawutada asjaliku ja tõsise
tööga.

Külakirjasaatja on küla ühiskondliku
arwamise organisaator. Ta peab seepärast
kõigi abinõudega kaasa aitama kehwikute ja
kesktalupoegade koondamiseks nõukogude

wõimu ümber, iseäranis tähelpanelikult
jälgima kesktalupoegade meeleolu, kaasa
aidates nende lähendamiseks kehwi
kukele. Paljastades parteisse sissepuge
nute isikute kuritarwitusi, peab külakirja
saatja wiima asja nõnda, et rahwa
hulkade ees mitte kõigutada kogu partei
autoriteeti terwikuna.

Talupoegade hulkadele peab olema selge,
et sarnased tüübid ei ole partei ülesannete

ja arwamiste wäljendajad, et partei nen
dega wõitlust peab, kuid külakirjasaatja
parteile selleks kaasa aitab. Külakirjasaatja

peab omas kirjelduses valgustama küla
elu häid ja pahu külgi. Ta peab kaasa
aitama nendele, kes teemad kasulikku tööd

püüle, maid asu otsekohe ilma sissejuhatu

likkusest jne.

seta asja juure. Katsu kõrwale hoida
üleliigsetest sõnadest, ära looda, et toime
tus ise kõik kärbib.
Pea meeles, et toimetus annab alati
eesõiguse märkusele, mis asjalikult kokku
seatud, ilma liigse üteluste ja pikkusega.
Ajaleht elab ainult üks päew. Toimetus

Ära andn kuulujuttudele, waid waata
ise kõik faktid järele ning kui sina tõesti
awalikuks tegid kuritarvitused, korralage
dused, siis alga selle kurja wastu wõitlust
kindla ja asjaliku liiniga ja wii wõitlust
kuni lõpuni, alles selle juures kindlas usus,
et toimetus kõige oma aparaadiga ja au
torideediga kaitseb sind kõigi kuritarwituste,
korralageduse, mitte seaduslikkuse jne. wastu.

andma ülewaate külanõukogude tööst, wälja

haiglaselt kaastundlikud kui kirjeldatakse ja

kohane, katsu eemale hoida kõigist kuritaht

Arusaades ajakirjanduse suurest jõust ja

Kuid selle juures on tarwilik meeles pidada,

selgitama töö nõrgad põhjused ja näitama

Talupojad kuulawad õige tähelpaneli
kult koike, mida loetakse ajalehes ja on

tähtsusest, ära piitsuta ilmaaegu kohalist
töölisi, kooliõpetajaid, agronoome ja kõiki
teisi, kellel tuleb töötada küla rasketes tin
gimustes. Ära kiida asjata, kuid nende
kallale ilma põhjusteta tungida ei ole

last kirjutatatakse walet, tähendab kõik üle

jäänud kirjeldused on valed.

eesrinna talupoegade kultuurilistest saa
wutustest võrreldes seda euam mahajää
nud majapidamistega, wastastiku toetuse
komiteede tööd, maakvmmisjonid jne. au
nawad palju aineid kirjasaatjatele ajalehte

ennem ja nüüd, siin on terwe rida kü
simusi, mida küla kirjasaatja peab walgus
tama ja kirjeldama.
Iseäralist tähelpanu on tarwilik pöörata
nõukogude ülesehituse töö küsimustele:
külakirjasaatja peab esile tooma meie all
pool seiswate nõukogude aparaatide töö
hääd ja pahad küljed, milliseid walgus
tada täiel määral. Külakirjasaatja peab

alla.

ja arwustama rahulikult, järelmõeldes ja
asjalikult puuduseid ja kuritarwitusi. Kir
jutada on tarwilik kõigest, kuid kirjutada
nõnda, et laiematele tööliste ja talupoe
gade lugejatele oleks see huvitav lugeda.
Seepärast kirjutada wäikestest, mitmesu
gustest asjadest, mis ainult oma küla hu
witab, kus sündmus juhtus, ei maksa.
Enne kui kirjutada, tuleb hästi järele
mõelda, millest ja kuidas kirjutada.
Kirjutamise juures katsu eemale hoida,
et üht ja sama lauset ehk sõna mitu korda
ei korda, ära alga „maailma" loomisest

lus paremate maaparandamise wiiside eest,

mahutamiseks minewikus. Edasi—kool mine
wikus japraegu,walitsuse võim enne ja nüüd,
millises wahekorras ollakse usu küsimuses

wita asjata sõna „kulak". Piitsuta tõsiseid
kulakuid, pnileiwasööjaid, kes wõõrast töö
jõudu kurnawad, kuid edasipüüdjaid talu
peremehi ära pane asjata sõna „kulaku"

et laimduse eest wastab küla kirjasaatja
kohtu ees, seepärast peab ta alati olema
warustatud andmetega.

Külakirjasaatja on rahwa pimeduse ja
õiglusetuse wastu wõitleja. Ta peab pal
jastama kõiki pahesid, mis külas alale
jäänud, kuid siinjuures on tarwilik eemale
hoiduda neist toonidest, mis liiga haawa
wad talupoegadele.
Samagonn ja teised küla pimeduse paised

ei ole mitte talupoegade süü, waid nende
häda. See on pärisorjuse ja tsarismi hä
bistaw pärandus ning seda ei saa nii
ruttu kõrwaldada. Seepärast ei tule pime
daid talupoegi mitte wälja naerda, kes
samagonni joovad, waid praktiliselt näi
data, kuidas talupoegadel tuleks kehwade
summadega kooli lugemisetuba ja punast

katsub mahutada ajalehte enam elawamat
materjaali, mis wastab päewasündmustele.
Seepärast ära lükka kirjeldust edasi homse

päewa pääle, millest wõid kirjutada täna.
Ära kuhja materjaali palju, et siis seda
suures pakis toimetusele ära saata.

Parem on saata iga päew üks märkus,
kui kuus 4—6 märkust.
Esimesel juhtumisel on märkusel enam
tagatisi ajalehte sattuda.

Hoia oma kirjasaadetustest ärakirjad
alles. Pärast trükist ilmumist wõrdle ära
kirjaga ja õpi tähelepanelikult need paran
dused, wähendused ja muutused, mida toi
metuse poolt tehtud. See on parem abi
nõu ajalehes töötamiseks õppimiseks.
Üldiselt loe tähelepanelikult ajalehte,
iseäranis seda osa, milles sina töötad. Siin
wõid sina teiste seltsimeeste märkuste wa
ral õppida kirjutama ja leiad aineid kir
jeldusteks.
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Olgu terwitatud hariduswäerinna punaste wSitlejaie

3. üleliiduline konwerents.

haridustööliste konwerentfi puhul.
Wiimasest E. haridustööliste konve
rentsist on aasta möödas. Selle aja
jooksul kasvas rikkalikult nii töökoolide
kui poliithariduse praktika, mitmes küsi
muses isegi uusi lähtekohti esile tuues,
suuremalt jaolt aga varemalt ülesseatud
sihtjooni süvendades, rikastades hariduse
töö sisulist ja metoodilist külge. Kui
aasta tagasi hüüdsõna „side maaga" ehk
„näoga küla poole" ainult hüüdsõnaks,
juhtnööriks oli meie üldst-' ja haridus
poliitika alal, esineb ta nüüd meie ette
kui sihtjoon, mille varal meie möödunud
aasta üldist poliitikat ja tehtud poliit
hariduse tegevust kui fakti seletame ja
hindame. XIII W. kom. partei kongress
ja temale järgnevad partei ja hariduse
konverentsid konkretiseerisid sideme mõis
tet maaga, täpselt ära tähendades tema
sisulist külge ja neid võtteid, mille varal
see side tuleb ellu viia. Maikuu lõpul
kokkukutsutawa Eesti haridustööliste kon
werentsi lähem ülesanne ongi kokw võtta
kogemusi poliithariduse töö alal Eesti
asundustes, läbi proovida, kas nad jat
kavalt partei ja poliithariduse põhialus
tega kokkukõlas seisavad ja mässisid leni
nismi mõistmisele viivad. Samuti tule
wad arutuse alla võtta kogemused, mis
üldliidulises ulatuses Wene seltsimeeste
poolt on saavutatud.
Kui meie möödunud aastal töökooli
suhtes sotsiaalse kaswawse arutusele wõt
fime ja temaga õpetuse komplekssüsteemi
sidusime, siis puudusid kogemused komp
lekssüsteemi elustamise alalt ja 1924 a.
kewadisel Eesti õpetajate konwerentsil
tuli kompleksi mõiste selgitamiseks rohkeni
aega tarwitada, kui tema konkreetse sisu
läbitöötamise pääle. Wiimane aasta ri
kastas mitmekülgselt just töökoolide prak
tikat, ühes sellega seadis ta töökoolide
pedagoogika uuele alusele, s. o. leninift
likule alusele.
Möödunud aastate hüüdsõnaks oli
marksistlik pedagoogika, käesolewal silma
pilgul oleme juba uuele ülesandele jõud
nud, nimelt leniuistlik-marsistliku peda
googika loomisele. Sm. Lenini kirjan
dusliku päranduse uurimine tõi uued ideed,
põhialused ka kasvawsteadusesse, selgi
tas teooria ja praktika, teadvusliku ja
stüühilise tegewuse Vahekordi kaswawse ja
hariduse käigus. Suur ülesanne seisab
ees pedagoogika põhialuseid niiwõrd leni
nistliku õpetuse seisukohalt läbi töötada,
et pedagoogika saaks massilise haridus
töölise praktiliseks juhatajaks igal nõu
kogude haridussüsteemi alal.
Komplekssüsteem on käesolewal silma
pilgul kõige rewolutsioonilisem, kaswa
wsteaduse eesrinnas käiw õpetus. Tema
seob õpetuse ja kaswawse tööd plaani
kindlalt ja organiseeriwlt nõukogude wal
miswse tegewusega ning riiklikwhiskond
lifu eluavaldusega, loob pideva sideme
kooli ja ümbritsema ühiskondliku elu
wahel, igal õpeaastal kavakindlalt lapsi
marksistlik-leninistlikule ilmavaatele wiies.

Eeloleva haridustööliste konverentsi
ülesanne seisab selles, et Eesti haridus
töölisi tutvustada leninistliku pedagoo
gika sihtidega ning nende saavutustega,
mis komplekssüsteemi elustamine viimase
aasta jooksul annud ja abinõud kindlaks
teha komplekssüstccml läbiviimiseks Eesti
maakoolides. Eesrinnas sammuv hari
dustööline võib ainult see olla, kes ees
rinnas sammuva teooriaga on warusta
tud. See eesrinnas sammuv teooria on
aga leninistlik pedagoogika ning tema
praktikaline väljendus kompleks
süsteem.
Et kokkukutsutawa konverentsi päeva
korras tulevad poliitbariduse ja kooli
hariduse küsimused aruwsele ja seega kon
werelrtsist pääle õpetajate ka poliithari
duse tegelased osa võtavad, oleks soovi
taw, et pääle üldiste ettekannete poliit
hariduse ja sotsiaalse kasvatuse kohta
konverents jaguneks kaheks sektsiooniks
poliithariduse .ja koolihariduse sektsioo
niks, kus põhjalikult tulevase töö sisu
ja võtted läbi sõelutakse.
Praktika näitab, et konverentsi liikmed
on harilikult sektsioonideks jagunemise
vastu, seletades, et mõlema hariouic ala
küsimused on neile eluliselt tarvilikud,
kuid siin tuleb Lenini ütelusega leppida:
parem vähem, kuid hästi. Po
liithariduse töö sisu ja võtted on liiga
laialdaseks oskusekoguks kasvanud, sa
muti on ka lugu sotsiaalse kasvatuse sisu
ja mctoodidega. Üks haridustööline ei
või käesolewal ajajärgul eriteadlane olla
mõlema hariduse tegewuse alal. Püüd
neid mõlemaid alasid siduda ühe isiku
ümber viib töö nii ühel wi teisel alal
pääliskaudsele asjaarmaswsele ja ei anna
soovitavaid tagajärgi.
Kohtadelt sõitvatele seltsimeestele tuleb
võimalus anda tutvustada Leningradi
haridustöö käiguga ja saavutustega ees
kujutistes klubides, koolides ja laste
majades, seda tööd kavakindlalt konve
rentsi sektsioonide kaudu läbi wiies. Mosk
was ongi käsile võetud uus õpetajate
ümberwalmistuse viis: kohtadelt kutsu
takse haridustöölised Moskva keskõpetlik
näitlikkudesse koolidesse ja lastemajadesse
teatud ajaks tööle, kus neid mitmekümne
päeva või kuu jooksul wtwustatakse
asutuse igakülgsete töödega ühes asja
tundva seletuse ja läbitöötamisega.
Meie lühikeseajaline konverents ei saa
seda täielikult läbi viia, kuid temale lähe
nemiseks on võimalused olemas. Need
võimalused avanevad seega, et konve
rentsi liikmed jaotatakse üksikult näitlik
wde harasutuste vahel ära, ws nad
paar päeva töötavad, mille järele kogu
tud materjaal sektsioonis kollektiivselt
läbi töötatakse.
See viiks meid konwerentsi töös prak
tikalisele küsimuste otsustamisele ja ühes
sellega seoks linna haridustööd külaga.
Ar. Wallner.

Meie side.
Üle kolme aasta on möödunud Eesti
haridustegelaskonna laiema ringkonna koosViibimisest. Läinud aja jooksul on Wene
töölisklass ja talurahwas Nõukogude wa»
litsuse juhatusel kangelaselikult tööd teinud
töölis-talupoza riigi ülesehitamiseks, likwi
deerides sõjaliinid ja asudes ülesehitawale
tööle. Selles töös on Väga suurt tähel
panu juhitud kolmanda hariduse Väe
rinna pääle.
Meie teame, et suurem osa meie kooli
õpetajaskonnast juba kauemat aega käsi-

käes ja külg-külje wastu ühes tööliste-ta
lupoegadega nõukogude ülesehitawast tööst
osa Võtab ja et kooliõpetajaskond täiesti
Nõukogude Valitsuse toetusele on asunud.
Meil on selleks mitmed ja mitmed tõen
dused ja kõige piltlikumaks ja tõenäoli
semaks tunnistuseks on meil Üleliidulise
kooliõpetajate kongressi otsused. Kongressi
koosseis oli 1559 saadikut neist 72°/ o
külakooliõpetajaid. 73°/ o kongressi saadi
kust oli parteituid. 44°/ o saadikutest oli esi
mest korda Moskwas jne. Kõik see tõen-

dab seda, et kooliõpetajate mass täiesti
ühist keelt räägib Nõukogude Valitsusega,
et ta praegust riiklikku korda toetab, et ta
tahab ka edaspidi töötada käsi-käes töölis
talupoegade valitsusega ja et ta ühiselt
Nõukogude Liidu tööliste ja talupoegadega
kõik hädad ja Viletsused Võidab. Tõendu
seks Võib weel tuua parteitu kooliõpetaja
Roschkowi kõnet eelpool nimetatud kong
ressil, kus ta oma kaaslastele partei
tutele kooliõpetajatele selgeks tahtis teha
tarvitust Nõukogude valitsusega ühistöö
tamiseks. See kõlas sääl kui diskonans:
kohtilt kostsid hüüded ja ka teised kõnelejad
tõendasid, et seltsimees oma agitatsiooniga
on hiljaks jäänud ja et kooliõpetajaskond
juba ammugi Nõukogude valitsusega käsi
käes töötab, et rõhuv enamus kooliõpeta
jatest on Nõukogude aktiivsed tegelased ja
toetajad. Ka Eesti kooliõpetajad wõtsiwad
osa nimetatud kongressist, ühinesid üld
liiniga ja nendega kõneledes selgus, et nad
kõik aktiivselt seltskondlikust ja nõukogude
tööst osa võtavad. Rahvuse järgi oli
eestlasi üleliidulisel kongressil 6, kuid tegeVaid Eesti kooliõpetajaid oli ainult 5.
Meie kongress, mis arvu poolest mitu
kümend korda väiksem on, peab meie
Eesti kooliõpetajatele Võimaluse andma
eriti oma poolehoidu Nõukogude walitsu
sele awaldada.
Konwerentsi kokkukutsumisel püüdsid rida
seltsimehi toonitada, et meil ei ole tarwi.
dust konwerentsi päewakorda üldpoliitiliste
küsimustega „kuhjata", waid et eestkätt
peab olema konwerentsil praktilised metoo
dilised küsimused. Ent meie arwame, et
selle konwerentsi päevakorras peavad tin
gimata olema aruanded üldpoliitiliste kü
simusle selgituseks silmas pidades seda, et
tihtigi meie aktiiv ei ole neis küsimustes
kompetent.
Hariduskommisuriaadi Eesti keskbüroo
kokku kutsudes seda konwerentsi pidas kaht

eesmärki silmas. Esiteks, tutvustada kooli
õpetajaid üleüldise poliitilise seisukorraga
ja Nõukogude Valitsuse poliitikaga küla
suhtes. Siia kuuluwad aruanded „Nõu
kogude Vabariigi sise- ja väline seisukord",
„Nõukogude rahvuspoliitika ja W. K. P.
ülesanded külas" ning „Hariduskommis
sariaadi Eesti keskbüroo ciruaoiteja
dustõö väljavaated". .
Nende kolme aruandega
õpetajaid poliitilise seisukorraga t.ä(l
ja ühes sellega kooliõpetajatele ri >
lift näpunäiteid anda. .»
Teine rida aruandeid, milledest cW
sem on kasvatuse" kiisimW
aruandjaks prof. Wallner. Edasi, W
noorsoo keskel ja pioneeride liikur»
ja poliithariduslik
ja Viimaks „ Eesti kirjanduse füfini a»
Neis aruannetes peab puuduta "cfl
asjalikult meie koolielu praktilisi i^jl
Peab üldiste juhtnööride
olema praktilised ja
kooliõpetajatele, niis aitaksid.
töös sisurikkamalt ja
Valitsuse kasvatuspõhimõtteks/ !
Konverentsi kohaks n>aHjW/Ql
dustöö laboratooriumi
gilise Instituudi. Siin
õpetaiad kokku oma tulev^M
>«g°.
kohaga, kowe» M
,lu »>K
ndustöollsedW
-d-spidiM "J
Olgu
Olgu terMM
taja! |K' >
Olgu *.
töölisklassi J»||1 '
NõukogudeDU.
lle järele «zM

Ühiskondlik ja poliit-hm!Z .°7 i
meie asundustt^!°^
(Põhialused üleliidulise poliit-har. töölist,
«VM

Wõrreldes praeguseid Eesti asundusi
möödunud rewolutsiooni aastatega, peame
tunuistama, et nad üldiselt nähtawa
sammu poliit-arenemise käigus edasi on
jõudnud. Kuna asundused Varematel aas
tatel Wene küladest eraldatutena olid,
s. o. rahwuslik enesetunne eestlasi wene
lastest eemal hoidis, siis on praegusel
ajal see erinemine peaaegu igal pool ka
dunud. Meie näeme oma asundustes en
dise rahwusliku erinemise asemel nüüd
juba Varanduslikku erinemist, —kehwikud
erinewad jõukamatest ja ühinewad Wene
kehwikutega ja ümberpöördult sedasama
nähtust jõukate juures.
Weel enam asunikud, kes omas suu
res enamuses kesk-talupoja tüüpi kujuta
wad, on poliitilises arenemises suuremalt
jaolt nõukogude Valitsuse pooldajateks
saanud ja tööliste-talupoegade riigi üles
ehitawast tööst osa Võtma hakanud. Rewo
lutsiooni pühad, nagu 1. mai, oktoober,
isewalitsuse kukutamine, Eestimaa sündmu
sed jne. on asundustes pinda leidnud ja
ikka enam ja enam wastuwõtmist oman
danud. Koosolekutest näeme, et nendest
osawõtt alaliselt suureneb, kuna teisest kül
jest meie talunaisterahwas ühiskondlise
maks muutub, sünnitades koosolekutest
osawõtjate arwust ligi 33—35%.
Rewolutsiooni aastate jooksul on asun
duste seisukord mitmeti muutunud. Meie
teame, et Varemalt asunduste nõukogud
meie ühiskondliku elu awaldajateks olid
ehk Vähemalt nendeks oleksid kujunenud.
Roioneerimiste tagajärjel kadusid aga pal-

judest asuni e« jM
asemele

wuse

tõusid.
Klubid ja lugemistoad on
ber teatawa aktiiwi, s. o. tegeval
meste kogu koondanud,.- kes asunW
arenemise ja ederemise tõukejõuna!
seb, selle waimlise, poliitilise ja mcW
liku elu tõstmise' eest hoolitseb I
jõudude Võrsumisel iseenesest alaliW
reneb, kuni lõpuks kogu asunduseD
seks jõuks muutunud. J
Riigi kehwa majanduslikku m
arwesse Võttes, ei saa klubid ja I
toad seda elujõudsust aga awaldal
sarnaselt keskpunktilt üldiselt cl
Puudub Võimalus lugemistubcß
elementaarsemat nõuet rahuldada I
emakeelse kirjandusega warustadoM
hästi enesearendamisele kui ka >
arusaamise kaswamisele tuge anD
kaasa aitaksid.
Teiseks puuduvad kohapääl im
ühes kui teises küsimuses nõu <W
näiteid annaksid. W
Wene keele oskamatus ja sagel
maa kaugus ei Võimalda eneseM
Venelastega koos läSc
Eesti asunduste ' tegewuse
ühiskondluse tõus suuresti kannatab. S<
nasest seisukorrast Väljapääsemiseks
tarwilik, et klubid, lugemistoad ja pm
sed nurgad wastawa emakeelse kirjD
sega Varustatud oleksid, on tarwi»
wasLawad-asutused enam tähelpanu fl
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Ära kirjuta pliiatsiga, waid tindiga.
Iga märkus, enne kui ajalehte trüSimi
seks läheb, käib paljudest kätest läbi. Iga
käsi, iseäranis täheladuja oma, jätab oma
jälje märkusele järele ning lõpuks märkus,
mis kirjutatud pliiatsiga, õõrdub ära nii,
et seda raske lugeda. Kirjuta paberi ühele
poolele, jättes vaba ruumi ridade vahele.
Wiimane on tarvilik, et anda toimetusele
võimalust, kui seda tarvidus nõuab, tar-

wisminewate paranduste tegemiseks. Esi
mene on iseäranis tarvilik, sest et trüki
kojas tuleb tihti jagada ühte märkust mit
mele täheladujale ning selle tõttu tuleb
märkust jagada mitmesse osasse, mis wöi
malik teha ainult fiis, kui märkus on kir
jutatud ühele poolele. Ära unusta teata
mast oma täielikku adresfi. Isegi siis, kui
sa tihti märkuseid saadad, ei ole sugugi
ülearune igakord oma adressi teatada.

„Juba ainult üks tehniline ülesanne kindlustada ajalehe
korralikku warustust materjaalidega ja selle korralik laialilaota
mine sunnib looma ainsa partei kohaliste agentide wörku,
agente, kes üksteisega elawates läbikäimistes oleksid, kes üldist
seisukorda teaksid, kes harjukfid korralikult täitma üldwenelise töö
murdülesaudeid, kes proowiks oma jõudu neis ehk teistes rewo
lutfioonilistes tegewustes". Lenin.

KmnlllllUikkudt parteide eaamlustamme.
IHKommunistliku Internatsionaali praegune

Parempoolsus, mida esitab Kominternis

tähtsam ülesanne on oma sektsioonide enam

on see, kui tahetakse teha rewo

lustamine. See ei ole ühe päeva, ega ka
nädala töö. Terve pikk rida raskeid üles

lutfiooni käigus järsk pöörang ja viia uut
taktikat endise asemele. Sm. Buhann oma

andeid enamlustamise elluviimises seisavad

kõnes Kominterni istangul tähendas parem

Kominterni sektsioonidel weel ees. Siin
peavad nad oma ridades kindlalt läbi viima
need ülesanded, mis viimasel Kominterni
täidesaatva komitee laiendatud istangul

peolsuse kohta muu seas weel järgmist:
.Paljud seltsimehed väljamaa parteidest ja

üles seati.

Oma kõnes tähendas kõigepäält sm. Si
nowjew, et meie aStume praegu ajajärku,
kus ees seisab kestev ja visa töö meie par
teide enamlustamises. Leninism ei kuku
meie parteidele mitte valmilt alla.
See tähendab, vähe on sellest, kui mõni
sektsioon ainult sõnades tunnistab enamlus

tamist. Kus see tõepoolest on läbi viidud,
seda otsustame meie tegudest, ainult neist,

aga mitte üksi sõnadest. Iga partei peab
seda ka tegudes välja näitama, et ta on

isegi parematest, suurematest parteidest, ar
wawad, et talupoja küsimus on miskisugune

teisejärgu tähtsusega küsimus. Niisugune
mõtteviis on täitsa vale on trotskism."
Talupoegade organiseerimine, kaasatõmba

mine on mõneski meile tuntud maal, kus
väga suur protsent talupoegi, seni hoopis
teisele kohale asetatud. Kui selle juures weel

arvestame sm. Sinowjewi ütelust sellest
ei ole küll, kui meie oma poole tõmbame
töölist, vaid neid on tarvis ka ümber kas
watada talupoegadest rääkimata, siis
näeme, kui suured enamlustamise ülesanded

Kui Kominterni istangul räägiti korvab'

seisavad Kominterni sektsioonide ees. Tar
wis on töölisi ja talupoegi oma poole tõm
mata, neid nii ümber kasvatada, et nad

kaldumisest enamlusest, neist puudustest, mil

suutelised olets kompartei järele organiseeri

lest lahtisaamiseks on tarvis tegelikult ja
kindlalt käia leninismi õpetuse järele, fiis

tult võitlema kodanlusega igasugustes tin
gimustes, kuni sõjariistus ülesastumiseni.

avaldus see kõrvalekaldumine pääasjalikult

See on siis enamlustuse tundemärk.

äärmustes, s. o. pahempoolsuses ja parem

Ei saa keegi weel kohe ütelda, et nüüd,
kus küsimus Kominterni istangul vast alles

enamluse tõesti omaks võtnud.

poolsuses.

Pahempoolsus avaldas end väljamaa
sektsioonides õige laialt, isegi paremates

otsustatud, see juba tegelikult saja protsendi

võrra satsioonide töös täide viidud. Ei ok

sektsioonides, nagu oli seda Tsheho-Slowaa

see weel sugugi enamlustamise tundemärk,

kia kom. partei j. t.
Pahempoolsus iseenesest on see, mis re
wolutfiooni tahab sünnitada üle öö. Ta
näeb igas rahulolematuse meeleolus kohe
puhast revolutsioonilisust. Kui keegi loeb
lendlehti, laulab Internatsionaali, kirub ko
danlikku valitsust ehk võtab osa uulitsa

kui poetakse leninismi hüüdsõnade taha ja
väliselt kaetakse seega kõik oma tegevus
revolutsiooniliste lausetega kinni. Enam

meeleavaldusest ja sääljuures kiviga mõne

akna fisje lööb, on pahempoolsuse hinda
mise järele juba revolutsioonilisuse tunde
märk. Tegelikult ei ole see aga weel mitte
revolutsioon. Niisuguse olukorra hinda
mise korral on meil tegemist pahemluse hai
gusega.

Pahemluse haigust põdejatel seltsimeestel

on weel suur kalduvus, mis ka meile õige
lähedalt tuntud, oma õladelt veeretada kõik

vastutus Moskwa-onukese '— Kominterni
õlgadele. Sääljuures omale käsa südame
pääle pannes ja üteldes: meie oleme Kom

lustamise järeldusi näeme meie edaspidistest

tegudest, fiis, kui see proletaarse rewvlut
fiooni tules proovi välja kannatab. Mitte
üksi töölisteklassi kannatustes ei seisa see
proov, waid neis võitluse viisides, mis
töölisteklassi võidule viivad. Alles siis,
kui võitluse viisid euamlustatud, võime
ütelda, et töö kannab vilja ja kannatab
välja arvustuse. Tarvis meeles pidada
sm. Sinowjewi poolt Kominterni istangul
öeldud sõnad: „Meie nõuame arvustust kõigi
seltsimeeste kohta, kellega meie ühes läheme
revolutsiooni tõe otsimisele."

Ilma asjaliku arvustuseta on rewolut
siooni arenemiskäigus raske hinnata õigla

interniga solidaarsed (ühel seisukohal). Kuid
vastutus olgu meie tegude eest kõik onukese
pääl.

selt üldist revolutsioonilist olukorda ja selget
vahet teha selles küsimuses otsekohese rewo
lutsioonilise olukorraga. Meie peame üldist
revolutsioonilist olukorda alati oskama muuta
otsekoheseks revolutsiooniliseks olukorraks.

Muljed maipühast.

proletariaat oma võidusaawutüsi näitab
ning walmisolekut awaldab appi minemi

Punaste lipude meri...
Neid ripub majade eeskülgedelt, nendega

kaunistatud trammid, nad lehwiwad inim
hulkade pääde kohal.

Punane püha!
Hallid pilwed ähwardawad nagu iga
minut oma suud awada, et märjaks süli
tada kõigist raioonidest ühte keskkohta

Uritski lagedale ruttawat inimeste
woolu. Kuid ei. Nagu kardaks, et pro
letaarsete hulkade kättemaksu alla sattuda
wõib.

Ja taewaluugid jääwad sulutuks, kuigi
mõnikord mõni äär weidi avaneb ja har
wad piisad punaseid lippe ntisutawad.
Ei hooli sellest aga Leningradi proleta
riaat. Juba wara hommiku hakkab ta
kogunema oma raioonidesse, kust lõpmata
inimesterongid südalinna poole walguwad...

Iga aastaga omandab Wenemaa prole
tariaadi mai omale kindlama ilme, kus

seks rahwuswahelisele proletariaadile tema
Wiimases heitluses.

Wabrikud, tehased need näitawad,
mis nad aasta jooksul on saawutanud
tööstuse produktsioon, wõrdlustabelid, mu
delid tõik need liiguwad autodel, wank
ritel meeleawaldajate ridades. Ja meele
awaldajatel on mida näidata kõik näe
wad, kuidas nad rahwamajanduse wäcrin
nal wõitlewad, kuidas nad siin iga aas
taga ikka uusi ja uusi edusaawutusi wõi

mis ainult võimaldab meile, töölisteklas
sile täielise võidu kddanluse üle. Waata
mata selle päsle, et kodanlus praegu ajuti
selt on suutnud oma teravat majanduslikku
kitsikust vähe kindlustada ehk lahendada.

Meie peame ka nüüd oskama kohaselt
tarvitada neid uusi tingimusi, et kodanlu
sega tagajärjerikkalt võidelda. Leninistid
su ainult need, kes oskavad Lemm põhi
lausete alusel, igas olukorras, igal maal,
leida soodsaid tingimusi ja luua üldisest
olukorrast otsekohene revolutsiooniline olu

kord situatsioon, ilma milleta ükski re
wolutfioon korda ei lähe.

Kui aga keegi revolutsiooni läbiviimises
teistes maades Wenemaa revolutsiooni koge
muste mehaanilise mittepasfiwuse ettekäände

all (mis igale arusaadav, et see täpselt nii
ei lähe mujal, kui üldine ja otsekohene re
wolutsiooniline seisukord Wenemaa 1917 a.
olukorrast teistsugune) põikpääliselt kõik Le

nini poolt ülesseatud põhitingimused kahe
käega tagasi tõrjub ainult selleks, nagu ei
mahuks mujale need seepärast, et pole kir
jutatud omal maal ja oma maa oludes ega
või neid pääle Wenemaa olude kasutada,
siis on see enamlusest niisama kaugel, kui
kuu maakerast. Ei saa ometi kellegi selja
taha peites ütelda, et Lenini õpetus talu
poegade küsimuses, tema poolt ette toodud
otsekohene revolutsiooniline situatsioon ehk

olukord, mis paratamata peab olema iga
revolutsiooni eeltingimiseks (kui see mitte
avalik sõda ei ole), ilma milleta ei ole
ülesastumine edukas, ei kõlba pääle Wene
maa teiste maade tarvis. Kes nii räägib,
see ei ole enamlane ja kes selle Lenini õpe
tuse wastu teeb, see töötab kodanluse kasuks
töölisteklassi kulul.

põrgetest. See on revolutsioonilisusest
tagasiminek (s. Brünn, Tjheho-Slowaakiafi).

Sellele vastas sm. Sinowjew oma kõnes:
.Kui meie kindlaks jääme marksismile, siis
ei ole see sugugi weel mitte oportunism."
Siin näeme, et katsutakse oma vigu
oportunismi näol teiste ette visata. Nii
sama on see ka sääl, kus leninismi selja
taga peites viiakse isesugust võitlusviisi,
kus selleks mingit otsekohest revolutsioonilist
olukorda ei ole.

Lapsik oleks see ja täiesti vale arvamine,

nagu soovitakse Wene revolutsiooni koge
musi mehaaniliselt ja täpselt teiste maade
revolutsiooni liikumisesse üle kanda. Kuid
weel lapsikum ja rohkem vale arvamine
on see, kui öeldakse: Wenemaa rewolutfios

nist meil midagi õppida ei ole. Muidugi
ei wõi korduda mujal niisuguseid täpseid
ja soodsaid eeltingimusi, mis olid Wene
maal 1917 a. Olukord sõjaraSkuste, maa
puuduse ja nälja tagajärjel andis hulkadele
revolutsioonist arusaamist, olles ka seega
ümberkaswatuse kooliks kõiksugu kodanluse
targutustele ja pettustele.

Arusaadavalt kasutas ka kodanlus Wene
revolutsiooni kogemused oma viisi ära.
Kuid see ei tähenda veel sugugi seda, et
meil ei ole tarvis nüüd revolutsiooni
eeltingimusi hulkades luua. Meie kohus
on rohkem kui kunagi enne töölisi ja talu
poegi oma poole tõmmata ja neid ümber
kasvatada. Praegust keerulist ja isesugust
olukorda kodanlusmaadel muuta otsekoheseks

revolutsiooniliseks olukorraks, et siis, kui
meie sõjariistus ülesastumisega läheme tuld

süütama, hulgad tummaks päältvaatajaks

See kõrvalekaldumine leninismi ja mark
sismi alustelt valitses teataval määral

ei jääks.

väljamaa kommunistlikkudes parteides. Mõ
ned seltsimehed säält püüdsid tõendada, et

väljamaa kommunistlikud parteid neid oma

see on mitterewolutsioonilikkus oportu
nism, kui meie alatasa, ei kanna tööliste
seas üleval revolutsioonilist meeleolu ja ei
vii neid kokkupõrkamisteni ka sääl, kus tu
geva sõjariistus politseisalgale võime wastu

saata ainult mõni sada töölist, waid selle-

Proletaarse wõidupandi saame siis, kui
puudusid tunnevad, arvestavad ja õpivad
neist, aga mitte ei otsi parem- ja pahem
poolsust teiste juures, vaid neis keerulis
tes ja rasketes tingimustes leninistlikult
enamlikult oekawad küsimusi lahendada, te

gelikult seda näidates. Siis suudame Kom
interui ülesannet ellu viia. Ed. Rips.

„Meie palume korrespondeerima kõiki, eriti aga töölisi.
Wöimaldage töölistel laiemalt kirjutada meie ajalehte, kirjutada
kõigest otsustavalt, kirjutada võimalikult rohkem oma argipäe
vasest elust, huvidest ja tööst, ilma selle materjaalita ei ole
s.-d. häälekandja krosfigi väärt." Lenin.

Nõukogude maalt.
Leningradi ia Moskwa dramaati
liste kirjanikkude liitumine.
16. mail kutsutakse Moskwasse Lenin
gradi ja Moskwa dramaatiliste kirjanik
kude ühisuste konwerents kokku, et aru
tada mõlemate organisatsioonide ühinemise

küsimust. Nimetud konverentsil valitakse
ka liitunud ühisusele juhatus.

tormas postirong nr. 3 peatamatalt Õa
rakuli jaamast mööda. Wastu temale soi
tis Tifliisist tulev kiirrong nr. 8. Oli ette
näha hirmsat raudtee õnnetust.

Äarakuli jaama korrawalwur ei kaota
nud pääd, waid telesoneeris viibimata
lähemasse tööliste kasarmusse, mis oli
teel postirongi eel. Töölistel läks suure
waewaga korda peatada postirongi ja seda
Harakuli jaama tagasi saata.
Selgus, et masinist ja tema abi'olid
liigsest väsimusest magama jäänud ja sõit

Moskwa ei ehita maaalust raudteed- sid jaamast mööda.
Kommunaal majapidamise Moskwa osa
konna juhatus selgitas lõpuliselt, et maa
Üksikmüüjate wastastikuve
aluse raudtee ehitamist Moskwasse lähe
laenuühisus Leningradismas trrlewikus ette ei võeta.
Rahwa rahanduskommissariaati tuli 1§
Õnnetuse ärahoidmine. I Leningradi turu esitaja poolt ettepanek
Rahwa teedekommissariaat sai Tifliist kinnitada „Utsikmüüjate wastastikkuse lae
telefoni teate, et Taga-Kaukaasia raudteel | nuühisuse põhikirja.
halastamata peksab proletaarne rusik, sääl

ripub Pika warda otsas kollane olevus,
mille külge plakaat kinnitatud „II Inter
natsionaal". Kihwtiselt pilgutakse Zankowi,
piltlikult näidatakse, kuidas Hindenburgi
seljatagant Willu II Saksamaa troonile
hiilib jne. Ei ole sündmust, mille pääle
Leningradi proletariaat mitte kajastanud
ei oleks.
Õhk rõkkab puhkpillide kooridest, millele

selja taha on jätnud juba ennesõjaaegse
normi ja julgelt ikka uusi wõite faawmm
des töörahwa lõpu eesmärgi , poole sam

wahele piserdub pioneeride trummi põrin,
nende peenikeste häälte kilkamised. Ker
gesti riietatud spartaklased „teewad
sooja", õhku pildudes oma terasmusklite
vedrudel „külmanuid" seltsimehi...
Ikka voolavad uued ja uued rongid.
Kõik Uritski lagedale viivad uulitsad ku

muwad.

jutawad enesest inimpäüde woolawat jõge,

Kuid oma majanduslikkude wõitude näi
tamise kõrwal näitab Wenewaa proleta
riaa: ka oma poliitilist ' küpsust, näitab
kuidas ta kajastab poliitiliste sündmuste
püüle kapitalistlikkudes riikides. Siin
näeme autol kapitaali määratut kuju, keda

mille kohal, tiibadega peaaegu katust puu
dutades, nõukogude hiigla „linnud" tiirle
wad, iga silmapilk alla saates lendlehtede!
terwitusi. 25. Oktoobri prospekti kohal

dawad, kuidas mitmed wabrikud ja tehased

asemel hoiame neid tagasi niisugustest kokku

tuleb neid kui lumerätsakaid. Paksu korrana
katawad nad uulitsaid.

Kell juba 5, kuid ikka woolab weel
inimestemeri, ikka lehwiwad punased li
pud...
Raioonidesse tagasi walgunud inimesed
aga ei lahku, ei taha kodu minna. Täna
ju maipüha, töörahwa kewade püha. Muu
sikakoorid peetakse kinni ja nõutakse „ tantsu"

ning warsti liuglewad paarid uulitsakiwi
del, waheaegadel teeb mõni naljahammas
„nalja". Kooperatiivsed liikuwad kaup
lused hoolitsewad, et keegi nälga ei tunne
imeodavad on täna wõileiwad! Õhtul
tekkivad lisanduseks ilutulcstusele rahwa
rikkamatesse lagedatele ka tuled soojenda
inise jaoks, kus tantsijad vahetevahel
käsa soojendamas käiwad...
1. mai omandab ikka enam ja enam
rahvapidu iseloomu, millel palju sarnasust
Itaalia karnewaalidega. Esimese mai pidus
tustejt ei wõta meil osa mitte ainult töö
rahvas, waid ka harilik kodanik tuleb
uulitsale, 1. mai muutub S. N. W. Lii
dus rahwaliseks pidustuseks.

K. Dixi
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sid 'Hwähemuste kirjanduse laialilaoproportsionaalselt venekeelse kir
janduse laialilaotamisega ja et vastavat
kirjandust, mis enesearendamise ringidele
ning koolidele tarvilikud, emakeelde tõlgi
takse.

Kirjanduse puudus meie asundustes
sünnitab määratu suure miinuse.
Edasi on tarvilik, et walla tugemiStu
badega kindel side olemas oleks ja luge
mistoa juhataja walla poliit-hariduse to
mitee koosolekutest osa võtaks, seega ül
dist poliit-hariduslikku tööd tundma õpiks
ja seda meie klubis, lugemistoas jne.
elustaks. Üldse on tarvilik, et lugemistoa
esitus igas vallas ärapeetawal koosolekul
oleks, mis sidet ühiskondlises mõttes aiva
köwendaks.
Kuigi meil majanduslik alus senini kõige
külgselt vuuduuud on, võime siiski kaunis
avara väljavaate tuleviku töö kohta
omandada. Teatavad tagajärjed on ole
mas ja neid peab hindama, peab oskama
neid eesoleva töö alustena ärakasutada.
lgemistoa
udise töö
on meile
nurk kui
on, kus
hiskondlik
unud ak
iduda, et
omadus

.tzartdusväew.
Kui töö lõppenud, on vaja teda binnata,
kas ta kcrralikult täide viidud. Niisama
on meil ka tarvilik õpeaasta jooksul tehtud
haridustööd hinnata. On tarvilik, et laia
lised töölts-talupoegadc hulgad selle tööga
tutwuneks ja hindamisest osa võtaks. Sel
leks on Leningradi kub. täidesaatev komitee
otsustanud iga aasta maikuu viimasel
puhkepäeval hariduspäewa pühitseda.
Selle päeva pühitsemine peab massiliseks
õpilaste, õpetajate ja kogu töörahva hari
dustöö pühaks kujunema, kus õpilased ja
õpetajad, ükskõik missuguses õpeasutuses
ka nad ei õpiks ehk ei õpetaks, ühiselt oma
aasta töötagajärjed kokku võtavad ja laia
dele töörahva hulkadele näitavad. On tar
wis, et tööline ja talupoeg teaks, mis ja
kuidamoodi haridusasutused õpeaasta jooksul
on töötanud. Niisama on vaja, et töölised
ja talupojad, õpetajad ja õpilased õpeaasta
töötagajärgi vaadeldes tehtud haridustööga
tutwuneks, selle juures neid saavutusi ja
puudusid hinnates, mis töö juures ette tulnud.
Meie nõukogude kool peab eluga seotud
olema. Töölisele ja talupojale peavad meie
kooli ülesanded arusaadavad ja omased
olema, et nad koolitööst huvitatud oleks
ja tarbekorral suutelised kooli igakülgselt
toetama.
Selleks on vaja kooli rohkem propagan
dcerida ja massidele ligemale wiia, millise
ülesande peamegi hariduspäewal teostama.

Hariduspäew peab kujunema samasuguseks
massiliseks pühaks, nagu seda on näit. metsa
ja kooperatfidoni päevad. Aga et haridus
päev massiliseks tööpühaks kujuneks, selleks
on vaja kõigil haridusasutustel ja tegelas
tel selleks tööd teha. Haridusasutused pea
wad selleks päevaks oma aastatööd kokku
võtma, wäljanäitufi organiseerima, kus õpe
aasta tööd välja pandud. Niisama tulevad
üles seada päevaraamatud, diagrammid,
kartogrammid jne. Wäljanäitus peab was
tavas järjekorras korraldatud olema, kus
juures iga töö kohta vastav seletus teha.
Pääle selle on tarvilik, et wäljanäitusel
asutuse töödega tuttav isik vaatlejatele tar
wilikke seletusi annaks.
Edasi peab sel päeval demonstratfioonifid,
koosolekuid ja pidusid korraldama, kus rin
gid, kursused, lugemistoad jne. oma töödega
esineksid See päev peab ühtlasi vastas
tiku sidemeid haridustööliste ja asutuste
vahel looma ja wastastiku hindamise elule
kutsuma.
Pääasi seisab aga lõpuks ikkagi selles, et
asutuste ja töötavate hulkade vahel sidet
luua; haridusasutuste uksed peavad sel päe
wal igale töölisele ja talupojale avatud
olema. Tööline ja talupoeg peab nõukogude
hariduspoliitikaga tutwunema ja see on pää
ülesanne, mis haridustegelastel hariduspäe
wal ees seisab. J. Luukas.
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(Oudowa kreisist).
Pogorelje kool.
Kooli juures punast nurka, kui niisugust,
ei ole. Töötavad kaks ringi: näite- ja
laulukoori alal kokku 26 inimest. Ringide
töö rahuloldav.
Kohalikud asunikud on vastutulelikud.
Puuduvad .mustamantli mehed", kuna usk
likuid vähe.
.Edasi' lugejaid 3 peret. ÜhiSkondliste
o'rganifatp2?tiid« kohta puuduwad teated.
juures ei ole. Rooli nõukogu töötab ümber
valimata 1921 a. saadik, mida kiiremas
korras uuesti valida tuleks, sest et seni
ajani ei ole kooli nõukogu suutnud mingi
suguseid parandusi kooli juures ette võtta.
Niisugused kooli eestseisjad olid kodanikud
Kaarel Tigane, Rudolf Teppor ja Hindrek
Teppor, keda asunikud mustale tahvlile üles
märkida võiks.
Kooliealist lapsi on 38, nendest käib koo
lis 29 õpilast. Suur puudus on rehkenduse
raamatutest ja Mägi lugemikkudest. Kooli
ruumidel puuduwad talvised aknaraamid.
Klassis õudne ja külm. Puuduvad kapid
ja igasugune muu inwentaar. Kooli õpe
viisiks tarvitatakse metoodifid, mis komp
lekssüsteemiga seotud. Öpetöö koolis rahul
oldaw. Koolilaste hulgas on kavatsusel
pioneeride rühma asutada.
Kool saab ilma maksuta
razera».

Sadorje kool.
Kooli juures on kenasti sisseseatud pu
nane nurk, millel oma juhatus valitud ja
kuhu kuuluvad sm. Lodisson, KriStoss ja
Johannes Porowardja. Revisjoni kommis
jonis Hermann Sepmann, Hindrik Tiis
ler ja kand. Johannes Mälton.
Punase nurga juures on asutatud: põllu
majanduse ring. kuhu 23 liiget sisse kirju
tatud. Juhatajaks sm. Jwanson. Näite
ring 18 inim. juh. TiiSler, lauluring
18 inim. juh. Lodisson, ajalehe sõprade
ring 5 inim. juh. Lodisson.
Kuni Oktoobripühadeni töötasid kõik rin
gid, kuid naisterahvaste puudusel katkestas
lauluring oma tegevuse.
Näite- ja põllumajanduse ringidel on iga
nädal ühel päeval koosolekud, kus loenguid
peetakse ja tagajärjed protokolleerstakse. On
käimas organiseerimise töö W. L. K. N.
Ühingu avamiseks.
Punasel nurgal on eraldi tuba. Ehk küll
töö suure raskustega sivtud on, kuid siiski
on edu märgata. Suurem osa usklikkudest
ci näe häämeelega ringide tegevust, kuid
üldiselt hakkavad siiski sellega harjuma.
Noorte keskel on grupeerimine ning osa
võtavad noored nii köster Madissoni, kui
ka punase nurga juures olevatest ringidest.
Huvitav on aga nähtus, et köster Madis
son oma kaasabi pakub ja isegi ,Mopri"
liikmeks aStus.
„ Edasi' tellijaid 47 asunikku. Punases

nurgas on 114 mitmesugust raamatud.
Pääle seda valla kultuur-komitee poolt saa
detakse veel järgmised ajalehed: .Bednota",
.Smeena", .Krestjänskaja gaseta", „Kras
naja dcrewnjä" ja „Ed«si". Kõik üle
maltähendatud raamatud ja viimased aja
lehed on sches valla lugemistoa kaudu an
netanud.
Kirjaoskamatuse likvideerimise punkt töö
tab laks korda nädalas, iga puhkepäeval ja
neljapäeval. Osavõtjaid keskmiselt 8 ini
mest päevas.
Sadorje raioonis on 94 kooliealist last,
kelledest 10 last teistes koolides õpivad ja
45 last ainult Sadorje koolis käivad. Sel
lega siis puudub koolist 39 last. Kooli nõu
kogusse kuuluvad Tsupsberg Jaan, Kristjan
Pärent!ja Peeter Tegowas. Nõukogu suu
remat rõhku kooli majandusliku külje pääle
pole juhtinud ning pole ka asunikkudele
neid puudusid ära seletanud.
Puudust tuntakse õperaamatutest. Puu
duwad koolilauad, nii et 27Jtapse asemel
istuvad 40 last pingi pääl. Opewiis koo
lis I ja II grupes on kompleksne, kuna
UI grupes mitmesuguseid võtteid tarvita
takse. Lastel on omavalitsus ja korrapida
jad. On peetud kaks laste koosolekud.
5 õpilast on pioneeride rühma liikmeks üles
annud.
Oudowa liuna Eesti kool.
Wäliskeoli töö on ühendatud Eesti hari
dusmajaga. Õpetaja võtab osa näite-,
laulu- ja kirjandusringist.
Õpilased käivad kaks korda nädalas Ha
ridusmajas laulusid õppimas, midasm.Mah
kats õpetab.
Koolis käib 22 last. „2l" grupes 11
ja „B" grupes 11 last. Koolil on Wene
kooliga ühendatud nõukogu. Õperaamatu
test puudub .Eesti keele grammatika' kui
õpetaja käsiraamat.
Õpetamise viis koolis kompleksne.
Üks osa lapsi on soovi avaldanud pio
neeride rühma astuda.
Soovitav oleks, et õpetaja .lastepidu"
Haridusmajas toime paneks, kuhu ka laste
vanemad kokku kutsuks.
Töö Krajewski punases nurgas.
Endine Krajewski Eesti klubi ühendati
üldise Wene lugemistoaga ning 21. oktoob
ril 1924 a. olid juhatuse ja revisjoni kom
misjoni valimised, kuhu liikmetena sisse
läksid kodanikud O. Songi ja W. Oja.
Eraldi Eesti keele pääl töötab ainult
näitering 15 liikmega, kuna põllumajandus
lik, laulu-, käsitöö-, noorte ja raamatukogu
ringid ühiselt venelastega töötavad.
Töö punases nurgas on rahuloldav. Pap
pistd ega ka köstreid sääl kandis ei ole.
„Edast" tellijaid 6 kodanikku. Punane
nurk saab maksuta 1 eks. „Edast" valla
poliitharidusliku komitee poolt. Krajewski
asunduses on 28 talu. Kooperatiivi liik-

arvust on 9GV
PRRst komitees 25
kondlistes organisatsioonides 2% eID
arvust. Lepalind.
P. 8. Kui ehk aruanded ja ülevaated
muudatust nõuavad ja tööd mitte nii teh
tud ei ole, siis palun seda „Edasi" veer
andel täiendada.
Kuidas meie pool toolist lugu
peetakse.
(Tsheerino asundus. Luuga maakond).
Kooliküsimus on meil siin alati seesu
gune olnud, millest võimalikult ettewaat
kikult on püütud mööda hiilida. Sellest
hoolimata tekkivad aga sagedasti teravad
kokkupõrked.
Remondiks oli elanikkudelt naeruväärt
wäike summa toetuseks, mida ainult mõ
ned üksikud andsid, kui ka suurem hulk
seda pastor Paljale armulauale võtmiseks
ohverdasid.
Suur löömine oli talvel puudega
poe kas või ise ahju, või hakka toa asju
põletama. Suure vaevaga said pärast
puud metsast välja veetud.
Nüüd tõusis koolinõukogul küsimus, kui
das tulevaseks talveks puid valmistada.
Walla komiteest lubati versta kaks kooli
ylajast eemal veid saagida. Läinud puhke
päeval kutsuti koosolek kokku, et töö küsi
must otsustada. Waewalt üks päev ühist
tööd ja kool oleks tulevaseks õpeaastaks
puudega varustatud, kuid koosolekule il
musid ainult kakS-kolm inimest ja imelikul
viisil mitte ühtegi lastewanemat, keda kü
simus eriti oleks pidanud huvitama.
Järgmine koosolek kutsuti kolme päev»
pärast uuesti kokku, aga tagajärg seesam».
Ei arvatud hääks koosolekule tulla.
Tõuseb küsimus, millega seda seletada,
et koolimajale nii vähe tähelepanu ohver
dadakse, koolimajale, mis meie asunduses
ainuke heledam täht? Kas siis tõesti las
tewanematel see küsimus piina ega muret
ei valmista, kuidas tuleval talvel kool
töötada võib! Kindel on, et kui koolimaja
asemel kirik oleks, siis koosolekut kahte
korda ei oleks tarvis olnud kokku kutsuda,
sest selle asutuse vastu on nähtavasti igal
„ausal" tsheerinlasel rohkem kohusetunnet
kui koolimaja vastu.
Tsheerinlased! Ammu oleks aeg teisiti
mõtlema hakata! Tuleks siiski rohkem t»helepanu koolile juhtida. Mina.
Nutaks, aga nutt ei tule ...
Puhkepäewases „Edasis" nr. 104 kirju
tab maakooliõpetaja, et nad palju noomi
tusi saavad oma passiivsuse pärast, s. ».
seltskondlikust tööst osa ei võta. „Nõukü
sija" toonitab, et kõrgemad orgaanid maa
õpetaja rasket seisukorda ei tunne. Näitab
õpetaja töö raskusi, rahva pimedust ja
arusaamatust, kuna lõpuks seisukorra nii
koledaks maalib, et otse külast plehku tu
leb panna.
Ma küsin: mis tähendab kool ja kooli
õpetaja? Nähtavasti ei ole .Nõuküsija"
selle tähendusega küllalt tuttav. Kuigi m«
kooliõpetaja ei ole, olen 7 aastat ühis
kondlises tegevuses töötanud ja see on
näidanud, et nii kooli kui ka wäliskooti
töö talupoegade hulgas ettevaatust ja kan
natust nõuab. Ei saa homme seda kohe
teostada, mida täna mõtled. On tarvis
pikemat aega enne töötada, kui talupoe
gade usalduse võidad. Talupoeg harjub
viimaks nii, et ilma õpetajata midagi ette
ei võta, kui ühiskondlikus tegevuses töös
oldakse. Asjata ei maksa nutta, kui nutt
ei tule. sip.
Koslowa 100 lio lust.
(Koslowa asundus. Luuga maak.).
Koslowa asunduses ja ligikaudses ümb
ruskonnas on kooliealist lapsi 65, nendest
käib koolis 40. 25 last ei saa koolis käia
igasuguste puuduste tagajärjel, näit. kooli
ruum, mis üüri korteris, on niiwõrd wäike,
et sarnast laste hulka oma seinte wahele
mahutada ei suuda, teiseks puuduwad piu
gid ja õperaamatud. Üldse on kooli olu
kord wiletsas seisukorras. RaSke on ka ühel
õpetajal sarnase hulga lastega toime saada
ja uut metoodi läbi wiia. Raskust teeb
õpetaja tööle ka sega koosseis, näit. on
igas kolmes jaos eestlased ja wenelased segi.
Ühiskondlik tegevus on siin keskmine.
Kooli juures töötab punane nurk, olemas
on Wene ja Eesti näiteringid, lehti telli
takse .Edasit" 2, „Kr. Prawda" pea kõik
pered, põhjendades et see odavam on.
Loodame, et sügiseks olukord paraneb.
A. Schpilwel.
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Esimene üleoblastiline
„Edafi" linna- ja maakirjafaaijate nõupidamine.
2. mail astus nõupidamiseks kokku esi
rnene üleoblaStiline „ Edasi" linna ja maa
kirjasaatjate nõupidamine. Käesolev juh
tumine on esimene üldse meie Eesti töö
rahva ajakirjanduses.
Peab tähendama, et nõupidamise aeg
oli hästi väljavalitud nimelt just sel
ajal, mil Leningradi töörahvas oma püha
pühitses, võisid „ Edasi" maakirjasaatjad
ühiselt osa võtta pidustustest, näha seda
toredust ja võimsust, mida demonstreerisid

Leningradi töölised.
RSupidamiue avatakse
W. K. P. Põhja-Lääne büroo rahvusVähemuste esnaja sm. Tamme poolt Fon
tanka nr. 27 olevas saalis.
Avamine sündis ühiselt Soome ajalehe
„Wapause" linna ja maakirjasaatjatega,
kes samal otstarbel kokku kogusid, et endi
lehe põlevamaid ülesandeid arutada.
Sm. Tamm puudutas lühikeses sisse
juhatuse kõnes neid ülesandeid ja olukorda,

milles praegusel korral asub meie S. N.
W. Liit, kusjuures alla kriipsutab seda
edu, neid saavutusi, mis meil olnud eriti
Viimase paari aasta vältel sotsialistlikus
ülesehituse töös. Samuti puudutas küsi
musi, mis sel alal meie ees seisavad ül
diselt, kui ka ajalehe suhtes.
Pääle selle esinesid terve rida seltsimehi

tervitustega Eesti, Soome kui ka Wene
keeles. Igaüks neist kriipsutas alla seda
tähtsust, mis ajakirjandusel on ja seda
tähtsust, mis eriti meie nõupidamisel on.
Igaüks soovis nõupidamisele edu ja kor
daminekut.

Tervituste järele kinnitatakse ära kor
raldava kommisjoni poolt ettepandud pre
siidium. Eestlaste kirjasaatjate poolt vali
takse presiidiumi 7 liiget: Palvadre, Wink,
Bauman, Rõõmus, Radik, Stein ja Walge.
Otsustati saata tervitustelegramme:
W. K. P. keskkomiteele ja Põhja-Lääne
büroole Pravdale", „Krasnaja
Gasetale", .Krasnaja Derevnjale, Soome
ja Eesti komparteile ja Kominterni täide
saatvale komiteele. Telegrammide Välja
töötus jäeti presiidiumi hooleks.
Nõupidamise töökord.
Selle järele võetakse vastu järgmine
töökord.

Ettekandjale vaba kõnelemise aeg.

Esimest korda sõnavõtjale 10 mm., teisi
korda 5 min.
Lõpusõna 15 min.
Tööaeg kestab hommiku kella 10 kuni
kella 7 õht., ühes lõunavaeajaga Vls
tundi.
Pääle töökorra vastuvõtmise mõlemad
pooled soomlased ja eestlased lähemad
-lahku, üks ühte teine teise tuppa, sest ühi>

selt asju ajada poleks nii praktilik olnud.
„(Sdasi" kirjasaatjad jatkavad nõupida
mist. Waremalt peab aga tähendama, et ruu

mid, kus seda nõupidamistpeeti, olid vasta
valt ehitatud igasugu diagrammide ja seina

lehtedega. Wiimaseid tõid kaasa üksikud
kirjasaatjad, kuna esimesed olid toimetuse
.poolt ülesseatud ja kujutasid piltlikult
ja „Eesti kirjastuse ühisuse" tööd
ja tegevust.
Päevakord sel kujul, kuidas ta ettenäh
tud korraldava kommiSjoni poolt/võetakse
ühel meelel vastu. Kuulatakse ära W. K.
P. ja W. L. K. N. U. Luuga kreisi Eesti
sektsioonide kirjalik tervitus, selle järele
asutakse tegeliku töö juure.
Esimese päevakorra punkti kohta annab

sm. Nirk sõna sm. Jsakile, kes kõneleb
„S. N. W. Liidu seesmisest ja välisest
olukorrast".

Sm. Jsati kõne.
„Ei ole paha, kui üldiselt meeletuletame
meie olukorda, millespraegu wiibime, kuigi,

teie kui ajalehe kirjasaatjad ise sellega
juba kursis peaksite olema.

Käesoleval aasta! võime öelda, et
oleme Nõukogude valitsuse majanduse
aluse kindlustanud. Seni viibisime olu
korras, kus pidime väljapnmpama
abinõusid, millega end üleval hoida. Seda

olid, kodusõda kui pääasjalikalt sisesõda
aga hävitas aluskapitaali: söekaevandust,
vabrikuid jne. Ainult 1921 aastal.võisime
selle pääle mõtlema hakata, et majandust
teadlikult organiseerima
hakata. Kogu meie partei tähelpanu oli
selle pääle pööratud, sest meie teadsime,.et

poliitiline võim ei püsi, kui ei ole selleks
majanduslikku alust. See kõik läks raskelt,
sest meie rahamärk ei seisnud ühel kohal.
Ta kõrvetas käsa, igaüks tahtis temast
lahti saada, sest ta ei kõlbanud hinna ära
määramise mõõdupuuks ja kui ei ole ole
maS kindlat mõõdu üksust, siis ei saa juttu

olla ka plaaniliknst majapidamisest. Pääle
selle 1923 a. nälg ja 1924 a. osaline
näljahäda takistas meie üleSehitusetööd.
Alles nüüd 1924—25 aastal Võime kind
lalt öelda, meie oleme neist raskustest üle
saanud. Meil on
kindel rahaüksus.
Rahamärk enam ei lange. Sarnasfasja
Võis toime panna ainult töölisteklassi
raudne tahtejõud.

Alguses naersid kodanlikud majanduse
mehed meid ja tähendasid, et meie raha
kursist ei või juttugi olla. Nüüd peavad
nad -seda tahes Või tahtmata tunnistama.
See on üks suurematest võitudest ja selle
tõttu võisime oma riigi eelarve viia ots
otsaga kokku.

Nüüd võime teadlikult kommunistlikku
ülesehituse tööd jatkata. Majanduslikult
seisame kindlalt kahe jala pääl. Tuleb kü
sida, kas see sündis sellepärast, et nõuko
gude riigitegelased olid nupukad mehed!
Peame ütlema, et kindla rahakursi ja puu
dujäägita eelarve aluseks on meie
majanduse liire tõus.
Tõusu näeme igas valmistuse harus.
Meie praegune majanduse tõus läheb kii
remini, kui seda ennem ette nägime. Wa
remalt oli meile plaan ideaaliks. Nüüd
oleme aga plaanidest ettejõudnud. Raske
tööstuse plaani pidime muutma kolm korda
aastas, ühtelugu suurendades.

Edasi toob sm. Jsak ette linnatööstuse
tõusu iseloomustavad arvud. Nii näitu
seks, kui nepi eelsel aastal meie kesk- ja
suurtööstus selleni oli langenud, et üldse
Välja tegi ennesõjaaegsest (1913 a.) nor
mist 18—20 prots., siis nüüd oleme jõud
nud 70 prots. Tähendab, nelja-aastase
töö järele oleme jõudnud selleni, kus meil
kõigest 30 prots. veel täita on jäänud
ennesõjaaegsest normist. Meie läheme isegi

kaugemale selles asjas kui meie plaanid:
1923 aastal viie kuu Vältel oktoober,
november, detsember, jaanuar, veebruar
Valmistati saaduseid 600 miljoni rubla
eest. Nüüd aga läinud aastal sama kuude
jooksul 951 miljoni rubla Väärtuses,
s. o. 60 prots.
See kõik kriipsutab alla ja näitab, kuiVõrd kasvas tööstus just viimasel aas
tal.
Uhes sellega näeme, et ka

tööliste arw tõuseb.
Sõjakommunismi ajajärgul voolasid
töölised hulkadena maale. Oli kartus, et
töölisteklass deklasseerib. Nüüd näeme
Vastupidist nähtust. Laienev tööstus toob
enesega kaasa ka tööliste armee kasvu.
Ka küla elanikud voolavad nüüd linna,
suurendades töötatööliste arvu.
See on sotsialismi kindlustus töö
liste armee suurenes 5 kuuga 200.000
inimese võrra. Isegi tõusnud on
meil mõnes kohas tööliste arm, võrreldes
endise ajaga. Nii Moskva linnas ja ku
bermangus oli neis tööharudes, mis nüüd
kõrgema rahvamajanduse käes, enne sõda

(1913 a.) 360.000 töölist. 1. jaan.
1925 a. oli see arv aga 391.000. Tä
hendab, kasvas 31.000 inimese võrra
Tööliste arn? on tõusnud 71 prots.
ennesõjaaegsest arwust, kusjuures 1923 a.

oli alles 50 prots., 1924 53 prots. ja
1925 a. 71 prots.
Nii näeme, et saaduste walmistuse hulk

kirjutas meile ette kodusõja olukord.

on 70 prots., kuna tööliste arw 71 prots.
Miks sarnane wahe? Siin tuleb asja se

Juba ilmasõda lõhkus majandust, kodu
sõda laastas rohkem. Imperialistlik sõda
pumpas välja neid jõude, mis olemas

letada sellega, et tööstuse põbikapitaal on
wiletsam. Tehniline olukord nõuab rohkem
tööjõudu.

Tõus üksikutes tööstuse harudes.
Palju on siis edasi jõutud üksikute töös
tuse harude juures, näituseks kiu t ö õ s tuse s?
Enne sõda valmistati iga elaniku pääle
23 arsinat riiet, 1922—23 a 6 arsi
nat, 1923—24 a. 9 ars., 1924—25
a. 14V2 ars.
Naftatööstuses, mida nimetatakse ma
jandusliku elu vereks, mis määrab isegi
riigi iseseisvuse, siin jõudsime 1924—25
aastaks 65 prots. Tulevaks aastaks ta
hetakse aga seda hulka tõsta 100 prots.,
s. o. ennesõjaaegse normini 540 mil
joni puuda.
Metallurgias, mis pääasjalikult
oleneb riigi eelarvest ja riigitellimistest,
on sel aastal tõus 2 korda endisest
aastast. Oleme jõudnud kuni 30 prots.
ennesõjaaegsest. See on igatahes vähe,
kuid siin asusime korra nulli lähedal.
Meil on plaan, mille ka täidame, kui
sarnases käigus edasi läheme, et 1928 a.
kõigis tööstuse harudes peame välja jõudma

ennesõjaaegse normini. Kuid võib loota,
et see isegi kiiremini sünnib.

Kuidas on siis nüüd lugu kauban
duse g a, mis sama tähtis haru majan
duses kui tööstuski? S. N. W. Liidus
on määratu hulk tarvidusi, turu võima
lused on ääreta ja piirita. Kuid praegu
Väikese ostujõuga 1923 aastal ettetulevad

käärid näitasid, et vahetuse aparaatides
pole kõik korras talumehel puudusid
ostu võimalused, linna tööstuse saadused
olid temale liiga kallid.
Käärid likvideerisime sel kombel, et
alandasime linnatööstuse hindasid ning
tõstsime maasaaduste hindasid. Surusime
alla kääride ülemist otsa linnatööstuse
hindasid 35 prots. ja tõstsime üles
alumist otsa külasaaduste hinda
65 prots., ja hindade vahekord oli lahen
datud, nimelt talumeeste kasude kohaselt
talitatud. Nüüd on maahinnad isegi veidi
kõrgemad kui linnasaaduste omad. Meie
siht on üldse hindasid madalamaks muuta,

et sellega võimaldada kaupade minekut.
Uhes sellega peame meeles pidama, et hm

naalanduses majanduslikus elus peab
stiski tasakaal olema. Peab veel tähen
dama, et meie tööstus kasvab kiiremini
kui riigikauplus ja kooperatsioon. Tuleks
kaupluskapitaali suurendada, kuid häda

meil on kapitaäli liiga Vähe. Meie ei saa
tööswst vähendada et kapitaali paisata
kaubandusesse. Kui meie väljamaalt laenu
saaks, siis suudaksime küll seda teha, kmd

väljamaa kapitalistid ei salli meid. Nad
ootavad ikka veel, et meie langeksime.
Kuid meie teame, et lõpuks on nad sun
nitud paratamatalt ikkagi andma. Prae
gu aga
peame seda kasutama, mis meil
olemas on.
Peame oma jõuga läbi ajama, ära ka
sutama umpi kapitaali, peame andma või
mälust erakauplusel töötada. Dekreedid
selle kohta pole mitte uue kaubapoliitika
väljenduseks.

Möödunud aastal jäid palju erakaup
lust vähemaks, umbes üks veerand jäid
kinni, kuna samal ajal tööstus tõusis 60
prots. Paratamata olime sunnitud era
kapitaali kaupluses ära kasutama. Paneme

neile maksusid pääle, mis kergemad kui
läinud aastal, kuid samal ajal peame endi
käes tähtsamaid kõrgustikke tööstust,
raudteesid, riigikauplust jne. Nende kör
gustikkude abil suudame juhtida erakaup
lust. Meie kooperatiivid suretavad pika
pääle erakaupluie välja. Erakauplus oma
korda on aga hääks tagantlükkajaks, tõuke
andjaks kooperatsiooni arendamisele.
Weel üks tähtsamatest elementidest riigi

majanduse ülesehiiamije töös on trans
port. Ta on sidemeks tööstuse ja kauban
duse vahel. Siin on ka suured saamu
tused. Praegu laaditakse vagunitesse 60
prots. ennesõjaaegsest hulgast. Tuleval
aastal kavatseme suurendada 80—85
prots. Paari aasta pärast oleme enne
sõjaaegse normini välja jõudnud.
Kuidas on aga lugu maal?
Linnatööstuse saaduste ainukeseks turuks

on küla. Väljamaal meie turgu ei leia.

esiteks meid sinna ei lasta, teiseks pole
meie veel selleni jõudnud, et nendega
Võistelda suudaks. Kogu tähelpanek on
pööratud küla poole. Kui talumehe os:u
jõulikkus tõuseb, siis suudab küla ka osta.
Mis peame aga selleks tegema? Küla po
liitika on kogu S. N. W. Liidu terve
poliitika. Küla peab saama jõukamaks.
Olid arvamised, et sotsialismi saame üles
ehitada küla arvel. Seda toonitasid oppo
sitsionäärid. Keskkomitee näitas, et see po

liitika viib meid vasturevolutsioonile.
Kui meie maalt väljapressiksime kõik lisaVäärtused, siis tõusevad talumehed üles ja
kukutavad nõukogude valitsuse.

Paljud arvavad, et meie läheneme
sotsialismile nii kuidas seda sotsialistlikku
des ringkondades arutati, nimelt et suur
tööstus surub väiketööstuse välja. Tege
lik elu on aga näidanud, et ainuüksi suur
tööstus ei Vii sotsialismile. Lenin näitab,
et sotsialismi juure jõuame sel teel, kui
talumehed kaasa võtame, kui nad ise ai
tavad sotsialikku ühiskonda ehitada. Nad
Võivad aga siis seda toime saata, kui
neid jõukateks teha, mitte aga väljasure
tada.

Talupoja peame sotsialistiks tegema
mitte agitatsiooni, vaid majandusliku olu
korra parandamisega, jõukaks tegemisega.

Olulsrd pöllutõöstuses.
Põllutööstuses külvipinna oleme suut
nud tõsta 88°/ o. Samal ajal on aga põl
lusaaduste arv 72°/». Seda vahekorda
peame seletama viljaikaldustega. Põllu
tööstuses on aga üldist tõusu märgata.
Temale on tarvis elavat hinge sisse
puhuda anda kunstsõnnikut, maaparan
duse abinõusid, masinaid jne.
Hindade alandamisega üheltpoolt, teiselt

poolt maksude alandamisega võime seda
korda saata. Üldine maks on praegusel
korral aga paratamata. Lenin ütles, peame

tulevikus selle poole püüdma, et talupoeg
ühtegi maksu ei maksaks, kuid seni võime
neid maksusid ainult vähendada.

Möödunud aastal oli maksude suurus
470 miljoni rubla. Tänavu aga 300 m.
Sedavõrd, kuidas riigi sissetulekud suure
nevad, vähendatakse maksusid. Maksude
poliitika küsimust arutab praegu partei
konverents.

Edasi, kolmandaks on vaja põllumaja»dusele laenusid muretseda, et talumees
saaks enese viletsast seisukorrast välja.
Kooperatsiooni tuleb korraldada. Siin ongi
see koht, kus talumees end kollektimiseerib.

Sellele aluseks panema elektrofikatsiooni,
ning nende mõlemate kaudu viime talu
mehe sotsialismile.

Kuidas peame vaatama jõukate talu
meeste pääle? On vaade, et iga jõukas
talumees on kulak. See käib iseäranis
meie Eesti asunikkude kohta. Riigil on aga
kasulikum kui küla jõukam on. Kuid siin ei
tohi äärmiseni minna.
Tee sotsialismile koope
ratsioon.
Meie peame jõukust suurendama, kuid
peame järelevaatama, et see jõukus ei
viiks talumeest kapitalismi arenemise poole.

Kehvus ei ole ju sotsialism. Meie peame
selle järele vaatama, et kulakud talu
meeste hulkade kurnamise abil oma pääd
ei tõstaks. Meie peame juhtima sarnaselt
küla arenemist, et keskmiselt kogu talu
meeste jõukus kasvaks, kuid see jõukus
peab arenema sotsialismi sihis kooperatsi
ooni kaudu, sest ainuke tee sotsialismile
Viib kooperatsiooni kaudu.

Praegu on dekreet välja antud, kus
lubatakse sulaseid võtta. Olukord nõuab
seda, valmistus ühelt ja töötatööliste
arv teiselt poolt. Külas on praegu rah
vajt rohkem kui seda praegune põlluma
janduse süsteem tarvitada võib.
Iga aasta inimeste juurekasv oi
miljoni. Kuhu neid inimesi panna? Suur
tööstus aga ei tarvita nii määratut
hulka. Aastas võib ta praeguses arene
miskäigus tarvitada kiigest 200—300
tuhat. Meie ei saa praegu anda nendele
inimestele tööd ja seepärast peame looma
tingimise, ülemineku ajajärgus.

G d « TÜ
fmhawad magada.
Oudowa maak.)
avaldas meie kooli nõukogu
ühes näiteringi juhatusega üleskutse Eesti
asunikkudele Woskowos ja ligemas ümb
ruses, milles kirjeldati Woskowo koolimaja
viletsat seisukorda ja kutsuti üles asunikke
uut hoonet ehitama. Eeltööd said vasta
walt tehtud, riik lubas ilma maksuta
metsa ja rahalist abi anda; jäi ainult
järele kokku tulla ja ühiselt asja läbi
harutades sellekohane nõudmine walla
täidesaatva komiteesse sisse anda.
Koosolek, mis wäga laialme pidi olema,
määrati 6. mai pääle ja üleskutsed ning
teadaanded said paar nädalat ennem laiali
saadetud.
Milline oli aga kõige selle töö tagajärg?
6. mail leiame koolimajast ainult üheksa
või kümme inimest, nende hulgas kooli
nõukogu ja näiteringi juhatuse liikmed ja
veel mõni asjast huvitatud isik. Kõik
need koosolejad istusiwad omavahel küsi
must harutades ja ootasiwad pikil-silmil
rahvast. Ei ilmunud aga neid, keda tingi
mata ootasime.
Kõige selle vastu nägime aga meie
nsunikke—noori ja vanu kibedasti ametis
olevat—.pühakoja" ümber lillesid ja puid
istutamas vist selleks, et hariduse päikese
kiired sinna kotta sisse ei tungiks, sest
laguneb ju kõik see kõdunenud värk puhta
ja selge teaduse kiirte all.
Asunikud Woskowos ja ümbruses! Teie
tegite vea, mida nii kiirelt ei saa paran
dada, lastes mööda kasuliku juhuse. Nüüd
külmetagu Woskowo lapsed jälle tuleval
talvel külmas lagunenud kooliurtsikus ja
noored ning vanad istugu jälle endiselt
oma kodudes ning oodaku millal taevast
hakkavad mannatangud sadama.
Woskowo asunikud!
Kui kaua tahate une ajajärgus tukkuda?
Kas tahate tõest niisugust hüüdsõna kanda
.mida pimedam öö, seda parem"?
Aeg oleks silmad lahti teha ja püüda
ikka edasi valguse poole?
.Mesilane".
Pungseft-Struugift.
(Luuga kr.).
Möödunud aprilli 26-mal päeval oli
üldraioouiline eestlaste koosolek, millest
nagu ikka ja alati puudulikult osa võeti.
ringi —
otsustati jaatavalt.
2) „Rahwapidu eeltööd" jäi noore
mate eemalehoiu pärast lahtiseks.
3) .Koolimajade remont 25—26 üpc
aasta jaoks ja koolimaa küsimus". Õpetaja
Arge seletab, et kooli elu ja töö tarwili
kule kõrgusele tõstmiseks on tingimata vaja
kool järgmiseks opeaastoks praegustest kit
sastest ja pimedatest ruumidest (kus iga
lapse pääle tuleb õhku kolm neljandikku
kantsülla asemele vaevalt üks neljan
dik k. s.) üle viia endise kooli ruumidesse,
mis struugilaste sogetagurluse ning kirik
laste kavaluse läbi ajutiselt kiriku alla
olid antud ja mis juba mineval aas
tal ühes naabruses oleva sama suure ma
jaga koolile üle anti.
Mineval aastal ei suutnud vald vaja
wat remonti läbi viia, aga tänawu on
nad kogemata või meelega paranduste
kavast wälja jäänud. Millist viga kooli
nõukogu parandama ruttas, tehes «Õue
tava remondi eelplaani ja sisse andes knb.
Öarosakonna Eesti sektsiooni, kus teadagi
tarvilikud sammud astutakse, sest kohaline
vald ei võtnud meilt paranduse plaani
vastu. Missugused praegu olud selles suh
tes, ei tea, kuid loodame, et Eesti sekt
sioon asja käiku silmas peab.
Otsustati: 1) Aegsasti järele kuu
latn, kui suur summa määratakse Eesti
koolide remondi pääle ja kui seda tarwi
liku remondi läbiviimiseks tarvis on, siis
puuduv summa eneste vahel kokku panna.
2) Walla täidesaatva komiteele ettepa
nek teha, et üks koolinüukogu liige võiks
parandusetõõde väljaandmisest osa võtta
ja nende läbiviimise üle walwada.
3) Koolimaa suhtes pöörata walla maaosa
konna poole nõudes kiirendada maatüki
eraldamist, et õpetajatele võimaldada al
gust panna.põllumajanduse koldele", mis
ühtlasi saavutaks produktiivset palga lisa,
nagu ettenähtud riiklikus instruktsioonis
koolide maaga varustamise suhtes.
4) Jooksvate asjadena seadis kooliju
hataja küsimuse üles: Miks on 90 prots.
lapsi koolist loobunud, kuna Õpetöö esimese
astme küla koolides peab kestma 15. maini?
Sügisel võis kool järjekindlalt alles poo
lest novembrist töötama hakata, kuigi veel
pärastki lapsi tuli vastu võtta, sest Eesti
asunik saadab lapsed kooli, kui kari juba
laudas ning vaevalt vabaneb maa lumest
kui lapsed koolist karja viiakse. \

Otsustab lühidalt: 1. maist lõpetagu
õpetus koolis, sest maameeste lapsed käi
wad oma karjas, aga maatamehed anna
wad teistele karjasteks. Tahab aga kool
lapsi suwel trussikutes trummi Põrinal
metsi mööda marsitava, siis söötku ja
katku ning andku neile tormiline Palk!^
Struugilased, kui teie nii kooli paal.'
waatate ja iga pisemagi põhjuse pärast
lapsed koju jätate, siis ei likwideeri meie
kirjaoskamatust mitte Iv-ks revolutsiooni
aastapäevaks, nagu sm. Lenin meid tege
ma kohustas, vaid vanade kirjaoskama
tute asemele valmistame oma hooletusega
noori ja suurendame seega kirjaoskamatute
hulka. ch.

demokraatlikust EedenM

A. M-igau.
tuletõrje, majaomanikkude, üürnikkude, lau
Kuiwörd wiletsas seisukorras wiibib
lu, spordi ja muid seltse. Krooniks kolgile
praegune Eestimaa töölisklass, selle kohta
on ametlik .kaitseliidu jahisalk-. Mitme»
annab walge Eesti ajakirjandus selgeid
ja mitmed kümned .ausaid" kodannke
pilte. Pahurpidi aetud majapidamine, re
on koondunud neisse isamaa ja härraste
aktsiooniga käsikäes käiw rikaSte üliwõim
(kui nad ise just eht härrad ei ole) baa
waesema kihi Varanatukese tööjõu üle.
käekäigu valveks. .
kus Vabrikutöölisel 30—100 margalise
Narva seltskonnaelu, sel kujul nagu tn
(umbes 35—S0 kopikat) päewapalga juures
ühekülgsel kodanlikul linnakesel võimalik.
end ja oma perekonda ülewal pidada tuleb,
lasub silmapaistvamate seltside sammastel.
töötatööliste arwu kohutaw kasw, rahwa
Nagu weriwaesed haigemaja elanikud, hm
arwu kahanemine, enneolemata enesetap
gitsemad need seltsid ja seltsikesed, laotades
Õiendus.
miste arw see on kotkuwöetult seisukord,
musti facistlikke pisilasi.
milline aga praegustes Eestimaa oludes
Masnikova klubi eestseisus ühes kooli
Suurema tähtsuse Narwa seltside hulgast
päew-päewalt terawamaks muutub.
nõukoguga .Raskcmaksualuse" kirjale was
omab kahtlemata t. s. .Wõitleja". Kul
Eriti rängalt lasub timukariigi pere
tuseks .Edasi" nr. 89, artikkel 18. ap
tuur-haridusselts kui kaugele on see asu
meeste
surwe tööstuskeskkohtade pääl. Töös
rillil 1925 a. nagu võtaks õpetaja iga
tus jätnud, olles .kristlikust" juhatusest
toimepantawa pidu juhatuse eest protsen tuskeskkohtadesse on koondatud hulk wae juhitud, oma eesmärgi?
semat kihti, kes nüüd tööstusettewõtete
tisid tõendab Masnikova klubi eestsei
Üldiselt on tuntud see selts, kui üks tu
sulgumisega
ettekujutamata Viletsasse sei
sus ja koolinõukogu, klubi üleüldise koos
gewamatest
kristliku erakonna kantsidest.
sukorda on paisatud. Mul on juhus olnud
oleku protokolli nr. 5 järele 21. aprillil
On ju esimees A. Luur kristliku ehk
jälgida Eestimaa ühe silmapaistwama töös
s. a. punkt .e", et õpetaja poolt mingi
nagu teda kodanlikud lehed .Waba Maa"
tuskeskkoha Narwa seisukorda mitme
suguseid protsentide võtmisi pidude juha
ja .Põhja Kodu" nimetavad»^.
aasta kestel ning nende Viletsuste tunnis,
tamise eest pidude päält Masnikowas ei
ordu" liider. Seltsi
tajaks olla, milliseid üle elas mitme aasta
ole.
teised vähemad ,musta ordu" tl
jooksul säälne töölisklass ja millised järk
Protsentsid maksti ainult endisel ajal,
poetanud, nagu direktor J. WältW
järgult süwenewad.
kui klubi täiesti omal jõul kooli ja õpe
kunstnik P. Penna.
Narwa.
tajat üleval pidas.
A. Luuri nimi ütleb palju Nart!
Näib, et .Raskematsuliue" Masmkowa
Narwa see Eestimaa ida piiriäärne
konnale"- Musta ordu liiderina I
klubi tegevusest midagi ei tea ja ainult
kants 27—28.000 elaniku arwuga sammub
meheks olles, on ta viinud seltsil
vale teateid leheveergudele saadab, kus sama tagakiusamise ajajärgu rada, nagu kavasse ka wastawa mustaordulik!
nendele mitte koht ei peaks olema, nõnda
teisedki Pätside - Laidoneride - Einbundide
Selts omab kaunis korraliku Ho!
samuti ei peaks walesõnumi saatja aset
käppade wahele Visatud linnakesed ja maa
muu waranduse ja on üks rikkamatel!
leidma sõnumisaatjate hulgas.
Selle kõik on kokku kannud» a!
kohad.
Klubi eestseisus soovib.Raskemaksualu
Kui esimestel iseseiswuse aastatel Eesti töölised, oma näljapennideft osa
sele" rohkem tutwunema ühiskonna tööga,
härrasriigi peremehed, et töölisklassi poole
otstarbeks ohverdades. Istudes!
ise igas töös kaasaitajaks olla, siis muu
hoidu ehk Vähemalt rahulolemist Võita,
higist kokkukantud seltsi warantl
tub .Raskemaksualunc" kergemaksualuseks.
omi püüdeid ja musti plaanitsemisi war
teevad need mustaordu mehed!
Masnikova poliit-har. klubi
jatud kujul püüdsid hoida, siis algab
ette, nagu jagaks nad nüüd säl
esimees: G. Naru s k.
1922—23 aastast see ajajärk, kus wiima
tele wajalikku
Masnikova koolinõukogu
sed kattehilbud eemale heidetakse ja awa
võetult, pole siin aga
esimees: M. Tiide r m a n.
likult asutakse oma mustade plaanide täide fascismile pinnaloomine
wnmisele. Nagu „eht poliitikamehed" Tallin
kihtides. Masse
nas,
nii
tõendasid
ka
Narwa
„poliitika
poetavad
siin hrad Laü!
Õiendus „Sienduse" kohta
mehed" nagu ühest suust, et enne 1. det
Luurid ja äraaudja!
(Bugri as., Trotski kr., Leningradi kub.).
Ästid vaenu tardel
sembrit oli poliitika taewas pilwis: terwelt
14
tööliste
esitajat
ühiswäerinna
meest
vastu. .Kristlik" I
.Edasis" nr. 89 teeb Bngri kooliõpetaja
istusid ühes kodanliste härradega raekojas
K. Tuur õienduse .Takja" poolt tehtud
teed tasandada jjM
märkuse kohta.
ja segasid neil oma töö tegemist. 1. det härrad teevad
Kuid et Tuuri õiendus täiesti vale
sember nii lõpetab Viimaks ka Narwa
oleksid nad tbl
alusel seisab ning sellega meie ajalehe kir
„ ajakirjandus" oli ikka lõppude-lõpuks
ehkgi
jasaatjat laimab ning määrib, teen omale hädatarwilik, sest siin langesid Vaheseinad
jfc&ltieks. tui asjaga hästi tuttav olev
kõikide erakondade wahelt, alates sotsidest
isik seda küsimust lähemali^valg^lstada.
kuni Balti hertsogiriigi
Tuur toob ette terve rea asutusi- . uril
poliitikakeeles oli see koalitsi^M^walit
oani
listes tal töötada tuleb, nii et une
sus seinast feinani.Jfuni j. detsembrini
aega ei jätku. Peab ütlema, et siu* 0n
liigetel ' •
häbenesid töörahwa timukad
kisa rohkem kui villa. Näituseks ei v. ole
Tuur W. P. lugemistoa nõukogu liikmest»
Laidonerid ja Einbundid
ühestki istangust ega koosolekust osa
Hsrralikult oma timukatööd lõpetada.
I
võtnud. Aktiivset tegevust pole ka mär
plaan, mille järele
gata teistes tema poolt ettetoodud orga
Kodanlus otsib waStukihwtider Luur ja
nisatsioonides. Näituseks ei viinud Tuur
Juba 1922—23 aastal tekib märgatav
kihutustööd leev JM
walla täidesaatva komitee poolt talle ko
pööre tagurluse suunas. Selle tingib as
made abil
hnseks tehtud interventsiooni kahjude üles
kirjutamist läbi, lastes inimesi asjata kogu jaolu, et klassiteadew tööliskiht koguneb
töölisühisuste ümber, noorproletaarlaied
päev kella 10—5 oodata.
teiste autäzzyrM
Edasi püüab Tuur ümber lükata, et ta
organiseeruvad noorte ühinguteks, organi litatakse. ° w-jfl
kultuurringe kooliruumidest minema pole satsioonideks, spordiseltsideks. Hulk varemat
ilmub aga ui v*
kihutanud. Et aga tõesti oli, tõendavad
koolinoorsugu töötab töölisliikumist juhti
ette aIouJHIM
järgmised näitused: oma kirjas klubi ju
wates organisatsioonides. Kodanlusele ker
maa elu-oiu läbi W
hatajale 11. nov. 1924 a. keelab Tuur kui
kib jälle ja uuesti see hirmutav tont silmi et töölisläkumine
kooliõpetaja ringide kooskäimise kooli ruu
ette, millesse on kogutud niipalju vihale
mides ära.
Teine suurem „rahl
aetud jõudu kurnatava töölisklassi näol.
Mina, kui kirjanduse ringi organisaator
paik on Eesti selts „Jlm>
Jn mõne hirmunud hüüdega ähvardava
pean tähendama, et meie tegevus suuresti
ennem jooma- ja prostitr!
hädaohu kohta alatakse armutult töölis
takistatud sai kooliruumide sulgumisega
mülgast meele tuletab, il
ringi koosolekuteks.
ühisuste sulgumist, juhtide vangikodadesse
hariduslikku seltsi. Sellel
Isegi niisuguse alatusega sai Tuur hak
toppimist, koolidest väljaheitmist. Kõik need
n.
kama. et klubi juhataja poolt kokkukutsu
sõna, isiku ja muud vabadused, millest
tõusikwabrikandid,
aftfiotl
tud kirjanduse ringi koosolekule ilmunud
härrasriigi põhiseadus eriti rohkelt täis
wad
riigiametnikud
ja
teis!
noored, kelle seas ka 1. astme parteikooli
kiilutud
on
korraga
just
töölisklassi
kohta
Õpilased olid, uksest wälja kihutas, nimeta
sad. Hariduse ning rahul |
kuni nullini viidud. Kuid suletud töölis
des kokkutulejaid .uulitsapoisteks." Olgu
misest nagu seda selt» I
tähendatud, et walla poliit-hariduse esitaja ühisuste asemele peab midagi andma? Ja
ei või siin juttugi olla.!
poolt oli Tuurile teadaanne saadetud tul kõige nende asemele hakkas kodanlus mit asutus moodsaks kõrtsiks,!
mekordjelt suurendatud pääletükkivusega
tuur ringide tegewusets ruumisi lubada.
mise näokatte all joomarei!
Ümbruskonnas sünnitab Tuuri mitte mil pakkuma omi lapitud ja paigatud seltse,
Ka teaatri repertuaar ei! !
legi pääl pöhjenew enda kiitus suurt pa
müüdavat ajakirjandust kui ka kroonulikku
nowewa"
aegsete kodanlus! !
hameelt. Nüüd aga on Tuur neli nädalat isetegevust. Härrasriigile truikSjäänud selt
damist
midagi
laiemale
r!
koolt juhatamisest eemale hoidnud ilma sidele hakati toetussumme jagama. Lühikese
on see selts kui korporatl
et keegi teaks, kuS ja mil põhjustel ta ära
ajaga puhuti hinged sisse mõnelegi ärka
on. Et juba möödunud aastal kool pooli
millest eemale ei hoia mil
misaja .kandleseltsile", kelle kohus nüüd
kult töötas ja tänawu samane lugu kor
vaid ka keskpärane kodar! !
rahva tähelpanu poliitilistest sündmustest
dub, mõjub see wäga valusalt meie noor
Kuhu aga Narva k! !
ära kiskuda .kanneldamistega"'
soo koolitamise pääle, rääkimata wälis
sem ollus kuulub on !
kooli tööst. Ei pruugi .Takja" poolt too
Narwa kodanluse organisatsioonid
selts. Ta eluiga ei ole I
dud andmeid korrata, millised kõik tol alu
ja
nende
töö.
kuid on suutnud siiski!
sel seisawad, dokumendid selle üle on was
pääle tõmmata. Siin s! !
Seltse, kui nimetusliselt sarnaseid, on
tavates asutustes töendawad. Asunikud
Narva
kohta
terve
rida.
Sääl
on
kars
kõrval ja !
loodawad, et wastawad asutused meile
vastava kooliõpetaja saadawad, kes uue
kusselts .Wõitleja", kes rohelise mao ase
elu-olu loomisele m kult.-har. tööle tege
mel valinud oma vastaseks punase tondi, kes
likult kaasa aitaks. Aug. Merino.
tema poolvend .Jlmarine", kus ühel õhtul timukaameM
Laulab
enam õlut ja viina läbi pumbatakse kui
Toimetus lõpetab seega igasugused edas
et olnuiM 'v
Narva tuletõrjel terve aasta kestel vett
pidised waielused ja õiendused õp. Tuuri
kulub mlekuslutamiseks. On terve rida
fepolit
vahekorrast.
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Meie arenemiskäik läheb suurtööstusega
Edasi peame looma tööstuse harud, mis ;
võimaldaks tööd saada. Kui meil linnas j j käsikäes, mitte aga nii, et suurtööstus su
on ettevõtted, miks neid siis mitte maal? retaks käsitööstuse välja.
luua. Peame praegu väike-, kodukäsitöös- j
tust aitama arendada. Praegu juba va- ' j Praegune poliitika peab maal selles
seisma, ec sääl umpi läbi viia, sest maal
bastatakse käsitöösturisi maksudest.
Pääle selle võime wabaid inimest töö -| on veel praegugi palju sõjakommunismi
juure tõmmata põllupidamise intensiivse- \i aegseid nähtuseid, mis takistavad lüia
walmistusjõudude arenemist.
maks tegemise ja maaparanduse tööde \
kaudu. '
' (Järgneb).

„JLma ajaleheta ou wöimata selle põhimõtteliselt püsima ja
igakülgse propaganda ja agitatsiooni korraldamine, mis partei
alaliseks pimmiseks ülesandeks." Lenin.

Eestlased S. R. W. Liidus.
Leningrad.
Side-öhtu.
Laupäeval, 2. mail ärapeetud töölis
talupoegade kirjasaatjate side-õhtule oli
rohkesti rahvast ilmunud.
Saal oli tungil rahvast täis, mida
haruldaseks nähtuseks Harmajas swõib lu
geda. Ei puudunud Rootsi ja Saksa mere
mehed ning meie noored pioneerid. Juba
see rahvakogu tõendab, et side töölis-ta
lupoegade kirjasaatjate vahel kindel ja
wiljakandew on.

Pidu algul esineb kõnega sm. A. Wall
ner esimese mai tähtsusest, kes iseloomustab

neid tingimusi nii Saksamaal, Poolas ja
Wenemaal, kuidas esimene mai, kus prole
tariaadi võitlus ja võidupüha rahwahul
kadesse tungis ning millist iseloomu kandis

igal maal eraldi. Kõnet kuulati suure hu
witusega.

Kõne järele esineb tervituse kõnega
Rootsi meremeeste esitaja, kelle kõne Saksa

keelde viiakse ning sm. W. Rätsepa poolt
Eesti keelde tõlgitakse.
Rootsi meremeeste hulgas kestab praegu
streik, millist meremehed wõidurikka lõpuni

viivad.
Iseäranis on meremehed üllatatud 1.
mai suurest pühast N.-Wenemaal. Mere
meeste esitaja toonitab, ei kodumaale ta
gasipöörates saavad meremehed kõige jõuga

töötama, et vabastada proletariaati 2.
Internatsionaali mõju alt, mis võimaldab
vennalikku käeandmist Wenemaa proletari
aadile ühiseks võitluseks kapitalismi vastu.

Kõlavad Rootsi meremeeste hurraa hüü
ded, millele saalis viibijad käteplaginaga
vastavad.
Pääle E. T. ü. laulukoori esinemist, mis
kõla poolest rahuloldav, vastab terwitu
sega kubkomi Eesti sektsiooni esitaja sm.
Nirk, kes lõpetab: et Wenemaa proletari
aat on igal silmapilgul valmis oma võit
lewatele klassivendadele kätt suruma.

Kontsert-osa on huviäratav, siin esi
newad ju kõik asutuste jõud nagu Lenini
nim. töökool venekeelsete lauludega ja
kollektiiv deklamatsioonidega.

Meeleolu tõstab Harmaja keelpillide
koor, kus meeldivana „Solowei" ettekanne
õnnestab. Siis Soome sektori laulukoor,
E. T. ü. spordiring. Akropaadid kaela
murdvate numbritega ning lõpuks I waa
tuslik näidend „Looshes".
Kontsert vaheajal ilmuvad punase lipu
saatel saali Saksamaa meremehed, millele
järgnevad tervituskõned.
Lõpuks peeti kollektiivseid mängusid.

Side-õhtu oli kodune, iga pidulwiibija
rinnus oli solidaarsuse tunne wäljamaa
meremeeste vastu, nende kaudu aga kogu

proletariaadile. Pidul viibijad lahkusid
ülendavas meeleolus. Lexi.
Sm. Kingissepa müleStuse õhtu.
3. mail oli Haridusmajas sm. W. Kiu
gissepa mälestuse õhtu, kuhu oli kokku
tulnud suur hulk Leningradi eestlasi ja
nõupidamisel olevad maakirjasaatjad. Sa
muti viibisid koosolekul wäljamaa mere
meeste liidu saatkond.

Mälcstusõhtu algas leinamarsi helidel,
mille lõpul sündis sm. W. Kingissepa rin
nakuju avamine.
Wäljamaa meremeeste saatkonna esitaja

astus üles vaimustava kõnega, seletades,
et meremehed on valmis revolutsiooni
tuld igasse maasse wijma ja ei ole kuu
gel aeg, kui Eesti kartuli vabariigis saab
lehvima punane lipp.
Noorte pioneeride esitaja teatas, et pio
neerid lubavad olla sarnasteks, * nagu oli
langenud sm. Kingissepp.

Sm. Klaas esines oma mälestustega
sm. Kingissepa üle.
Lõpuks oli kirjanduse ringi lavastus
Eesti tööliste liikumisest", mis ette

kanti Haridusmaja 'teaatri poolt. —s.

Wäike weste.
Üle eeskujulise klubi eeskujulises! juhatusel!.
siis täna kõneleme selle eesku
juliku klubi eeskujulisest juhatusest.

Praegu on na ütelda tööviljakuse tõst
mise hooaeg: töölised vabrikutes murra
wad selle iile pääd, talupoeg saha taga
unistab ka terasrnunast traktorist. Ka
haridusasutused ei jää maha: tarvis hul
kade isetegevust tõsta, senisele tõusule
veel uut hoogu anda. Kui haridusmaja
selleks talupoega" kasutab, miks
siis mõnel klubil mitte kasutada „Eesti
tähtsamaid näitlejaid," mis sellest, et
sarnasel sildil wähe väikekodanlikku lehku
juures on. Läheb, oma asi. Ja pääasi
eesmärk on ikka rahva madala kultuuri
kõrgemale upitamine.

Kuid kui nii ütelda vaimliku kultuuri
tõstmine otse kiirrongi kiirusega edasi rut
tab, siis ei wüi ju teised kultuurid mitte
põrmugi maha jääda. Wütame kas wüi
näituseks kehalise see teeb
otse hiigla edu hüppeid. Meil on isegi üks
klubi, kes selle kultuuri tõstmise pääle eri
lift tähelpanu pöörab. Astuge sinna sisse
ja teie näete kohe kuidas sääl peksetakse
(vabandage, tahtsin ütelda poksitakse),
maadeldakse, turnitakse, pommidega tae
wast ähvardatakse ja muid samataolist
harjutusi tehtakse kehalise kultuuri tõstmise

nimel. Muuks tööks jääb aega wähe. No,
tõepoolest, kus sa fus saad. kui ühe käega

poksid, teisega pommi tõstad, ühe jalaga
vaba harjutusi teed, teisega põrandale toe
tad, kehaga vastane maadleb ja pääja
kõiki neid tegevusi kokku külastama peed.
Noh, kuidas võime siis tema käest
ühiskondlikku tööd ehk oletame isegi sc.r
naft asja, nagu sideme kindlustamist m:a
ja linna vahel. Ei tõepoolest, selleks ei
jää mitte põrmugi aega üle. Ei jää aega
üle waimliku kultuuriga jändamiseks. Ai
nult wahete vahel, kui „Edap" kuulutuse
küljel märkad, et teised midagi teewcd,
eriti, kui „Edast" korraldab ülelinnattsi
pidust ehk ülelinnalist stdeühtuid, siis wis
kab eeskujulik klubi ka oma spordi abinü V
eemale, tõmbab hinge tagasi ja teeb te, t
raalse liigutuse et vaat meie teeme
kah võimlikku kultuuri „Eesti tahtsi
mate näitejöudega." Et see just juhtus
ühel ajal ülelinnalise fideühtuga, mis sel
lest. Elame meie ju ainult enese ette, mi il
ei ole tähtis ei proletariaadi ühistunne
ega sideme loomise küsimus maa ja linna
vahel.

Et sarnased juba süsre
maatlikult korduvad, siis tekib meil küsi
mus kas ei tuleks sellesse eeskujulikusse
klubisse mitte veidi värskendavat kevade
õhku lasta. See oleks õige kasulik mitte
ainult tervisele, vaid see värskendaks
veidi ka pääajusid. X. Dixi.

Uuemad sõnumid.
Rumeenia kommunistide protsess.
Wii n i st, 3, mail. Rumeenia kommunistide protsess Bukarestis sünnib kiu
niste ukste taga, 74 süüalusest oli 57 kohtusaalis, nendest on 30 arresti all. Kait
sewad neid 10 Rumeenia advokaati.
Kohtualused nõudsid, ei lastaks kaitsest osa võtta ka wäljamaa advokaate, kuid
kohus seda e! lubanud.
On välja kutsutud umbes 400 tunnistajat, nende seas palju tähtMd polunka
tegelasi ja väljamaalasi.
Kaitse nõudis protsessi edasilükkamist, sest paljud tunnistajatest jäid ilmumata
Kohus jättis selle tähelepanemata.
Kohtu ajal võeti vahi alla kõik süüalused, kes vabad olid.
Teisel kohtupäeval otsustas kohus lõpetada ära seitsme kommunisti kohtuasv,
sest puudusid andmed nende süüdistamiseks.

Bulgaaria terrori maalt.
Miinist, 3. mail. 1. mail algas Sofia
sõjakohtus Sosia plahvatuse arvatavate
süüdlaste kohtuprotsess. Süüaluste pinki
ilmusid ainult Fridmann, Slagorski Kojew,
Deskalow ja Kamburow, kõik raudus.
Teised süüdistatavad, ja nimelt Petreni,
Dimitrow, Abadshisid, Kossowskija Grent
sharow tnnniStati osalt ärajootsnuiks,
osalt tapetuiks.

Kirikuteener Slagorski seletas, et tema
sai plahvatusest osavõtmise eest 12 tuhat
levi. Abadshijus olla temale tõendanud,
et 4 tuhat sõjameest kommunisti seista
valmis wäljaastuma pääle plahvatust.
Ka olla temale lubatud Fõrge koht tule
vases valitsuses, aga plahvatuse nurja
mineku korral põgenemise võimalus
S. N. W. Liitu Jugo-Slaavia passiga.
Mis puutub Georgiewi tapmise ja ku
ningas Borisi tapmisekatse kohta, siis töen
das Slagorski, et tema teadnud sellest
varem. Georgiewi tapetud selle eesmär
gida, et siis kuningas, valitsuse liikmed ja
kõrgemad sõjaväe ülemad tuleksid kiri
kusse matusele.

Kohtualune Friedmann salgas kindlasti
oma osavõttu plahvatusest. Selle järele
otsustas kohus ülekuulamist kinniste uste
taga edasi pidada, et süüalustelt järele pä
rida, kuivõrd olenes komitee tegevus välja
maa mõjust.

Munkade arreteerimine
Järeluurimine selgitas, et salanõulastel
oli mitu koosolekut Tsheropitshi kloostris
60 kilomeetrit Rumeenia piirist. ProkurLör
andis käsu mõned mungad arreteerida, kes

teadsid salanõust. .
Ministri naine salanõust osa
wötia.
Tõendatakse, et plahvatuse cttewatnnstu
sest wõttis tegelikult osa ühe endise ministri

naine. Arvatakse, et see oli Stamboliiski
naine ehk polkovnik Pttkolvi lesk.

Tunnistawad oma mörtsu
latöSd.
Wii u i st, 3. mail. Bulgaaria valit
sus tunnistab, et tapetud Minkow,
keda seni peeti Sofia kiriku plahwa
tusc üheks pää organiseerijaks, mingit
osa ei võtnud salanõust.^
Meleawaldajate werista
mine.
Wars s a w i st, 3. mail. 1. mail
streikisid Warssawis kõik suuremad ette
võtted ja tramwai. Alles kell 4 p. l.
ilmus osa tramwai vagunist liikumisele.
Poola sotsialistide partei meeleavaldusest
Teaatri platsil võttis osa umbes 9000
inimest.

1. mi kiimliismii.
Meeleawaldns ja miiting Berliinis
Berliinist, 1. mail. Kommunistlik
partei saatis üleskutse välja töölistele,
milles nõu antakse 1. mail tööle
minna ja uulitsa meeleavaldusi korral
dada.

Töö seisab kõigis ettevõtetes, välja
arvatud Stinnesi konzern (tehased ja
ettevõtted), linna raudteed, suur osa
ajalehe trükikodasid ja asutusi. Kõmmu
nistlilu partei ja ühendud ametiühisuste
üleskutsed on pääasjaliselt pöördud
Hindenburgi vastu.
Mitukümmend tuhat mees- ja nais
töölist kogunesid kommunistide juhatusel
varakult ette teatud kohtadele.
Kesklinnas Lustgartenis kujunes suur
meeleavaldus 80 tuhandest inimesest
mitmesaja punase lipuga. Kõnedega
esinesid ainult kommunistliku partei juhid.
Politsei ei seganud end vahele. Üldse
oli Berliini uulitsa meleawaldustes
mitte alla 150.000 töölist.
Pariisis.
Par i i s i st, 1. mail. Havase agentuur
teatab: 1. mai möödus rahuliselt. Seim
ja Oisi departamentides ja Pariisis oli
raudteedel liikumine harilik. Mittetöiste
ilmujaid suurtes ettevõtetes ja asutustes
ei olnud palju. Täieliselt ei töötanud
ainult taksomootonte (üüri automobiilid)
juhid.

Vensennes areteeriti kolm, Lersaillis
kaks isikut kasarmu väravates, les püüdsid

sõjawastaseid üleskutseid laiali laotada.
Kinnivöetutelt saadi 40 tuhat eksemplaari
sarnaseid üleskutseid.

Praeguse silmapilguni ei ole teateid
mingisusugustest wahejuhtumistest Seiui
ja Oisi departamentides, ega ka pro
vintsis, kus oli rida harilikke meele
avaldusi.
Kell 6 õhtul tuli teate, et SaintDenises (Pariisi agul) kahe tramwai
vaguni pihta lasti mõni pauk, mille
tagajärjel politsei neli arreteerimist ette
wõttis.
Pääle selle arreteeris politsei kahte
taksumootorit, mis kandsid hüüdsõnu:
„Ametiühisuse kontroll", iäinniwöetute
hulgas on kommunistliku ajalehe „Huma
nite" toimetuse liikmed. Politsei võttis
neilt ära ülesvõtte aparaadid.

HaewKSmaja £?&&&£ lzazHutKStl.
jsyjeksvd
Teisiväewal, 5. mail.
kell 7 „Kaks pierrot"

Kommunistide ja ametühisuste kogu
mispunktile Bankowi lageda! ja ümbrus
konna uulitsatele koondati üle 1000 ratsa
ja jala politseiniku. Tugevad politseisal
gad marssisid linna uulitsail.
Kommunistide esimene meeleavaldus
liikus Praagast (Warssawi eeslinn) Ban
kowi lagedale, aeti teel aga politsei poolt

„ 8 Teaatri liigete üldk
koosolek: Päevakorras: 1) Aruanne, 2)
köne „Teaater ja ühine kunstiring" 3) Su
vine tegevus. 4) Jooksvad asjad.
Kesknädalal, 6. mail.
tell 7 „Kaks pierrot"
kell 8V- „Pühjas"

laiali, kuna neid mõõkadega pekseti.

ringiteaelastega puhkepäeval, 17. mail s. a.,

Teine kommunistlik meeleavaldus
3000 inim. aeti ka politsei poolt laiali.
Kolmas kommunistide salk 1200 ini
mest, aeti Bankowi lageda lähedal politsei
poolt laiali, kusjuures umbes 100 inimest
haavata said mõõkadega ja 60 in. arre
teeriti. Laialiaetud meeleavaldajad ko
gusid teise kohta kokku, kus nad liikusid
rongis lauldes. Ka
õhtul olid mitmed kommunistide miitin
gud, mida politsei laiali ajas.

Wast. instr-organisaator.

Oudowa Eesti Harmaja korraldab oma

väljasõidu Trutnevasse (vana mõisa ruu
mides), kus korraldatakse suur pidu. Ees
kamas: 1) sm. Mäe kõne: Uus ainus põllu
majanduslik maks, 2) kontsert-osa, 3) ope
rett „Jaht majas" ja näidend „Kahtla
ses korteris" jne. Lõpuks tants, lendav
posi ja muud lõbustused. Mängib orkester.
Pidu algus kell 4 p. l. Hinnad: 1. plats
35 kop., 2. plats 25 kop. Juhatus.
Wastutam toimetaja: K. Treufetdt.
Ääljaandja: Kesti Kiriastuie Ühisus
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I*ö f i
ame» s . koolidirektoreid, politsei agente,
kaitsruidu organisaatoreid ja muid töölis
klassi turjal ratsutajaid.
Tõsi küll korra tahtnud selts töölis
raioonis kontserti anda, paljas mõte ajas
aga mehed nii riidu, et selts pidi lõhki
minema.
Selles organisatsioonis ei maskeeri enam
keegi omi mõtteid, plaane. On maksev
Põhilause: kodanlus oa kõikwõimuline,
rahvarämps sääl kasarmutes see on
loomakari.
Eelpool kirjeldatud kolmesse organisat
siooni on koondunud ka kõik kodanluse
rahvavalgustajate vägi. Teiste vähe
mate seltside tegevus jookieb ühel või
teisel kujul neid üldiseid jooni mööda,
millised ette tulevad nim. kolme seltsi te
gewuskawades. Huvitav on siinkohal ära
märkida, et nende kolme kultuur-haridus
liku organisatsiooni kohta üldine liigete arv
ainult mõnesaja inimeseni ulatab, mis
näitab, kuivõrd vähe huvi on laiemal
kihil sarnaste fascistlikust vaimust juhitud
seltside vastu.
ftt&xstilufe kuldne noorsugu
äimMte aastate jooksul on üliõpilaste
tosb" kohta tuntavalt kasvanud
üle 100. Enamjagu neist on
ja kaupmeeste pojad-tütrekepäämureks peened kombed,
ning ballidel ja joogikoh
|Bibirnine. Ärgu andku jumal, kui
DM st poeg või tütrele läbikäimises
kodanikuga mamma saab
9 või surmava rabanduse. Kandes
9" | tust igasuguste korporatsioonide
H),nstes, ei tee need härras-üliõpiBfetga suurt tegemist. Ka „oma"
Booniga on halkama saanud Nar
9Buse võsud ja nimetavad teda
Narwensium".
hamistlik ning toores on
ahwtkestel aruja kunstidest, seda näitegevus viiuliÜB99«ntserdi puhul „WõitHH9B9L"r<ina nimel" palusid
. puV.oele
B9^^^^B?astu
ei poolda
vaateid, vaid
siis metsikuteks

kodanlaste
kool. Kõik on siin
hääl
palaga
aja poEesti
kom
kollitamilseäranis
Direktorid
kolmest keskkowli direkasta ordu" li«e J.
ajal Pr«ttsusmaa
kolmas venelane,
Davõdenkow. Sel
milline peab suun
arenemist juhi
neis keskkoolienam kui avalik: ta
BW9MI i k k u laadi.
nbrit tehti sunduseks ka
cistlikku kaitseliitu sisseEesti keskkooli ühis
zasiumi pääle kogus
stliitlast. Wene keskkoolist
õpilast
tegi jalamaid pääpesu
sest see ei oskavat oma
Zsutada. Nõuda on siis
le kaitseliitu astumine
iatahtlikult ei astu, siis
:õud appi.
mmu jälgitakse kõige pnn
kja püütakse kõik tema
Võiks
kristlik
tegevust
on
t-

ritesse. Sarnase hoolsa
loodamad tagurlased kaasa kiskus oma
mustale fascistlikule tööle ka töõlislapsi,
keda aruannete järele keskkoolides üle 50
prots., tegelikult aga wähem on Kuid sel
legipärast näitab iga prot
sess, et ka õpilased, waatamaia igasugus
test surwctest direktorite poolt, osa wöta
wad ühel ehk teisel wiisil töölisliikumisest.
Kodanlik ajakirjandus
Kui Eestis üldse mingisugune tööstus
haru oma õitsejärjel on siis on see
„aja!ehe tegemine". Missuguseid ajalehti
säal kõik ei ole? Kui siin aga mõni eksi
kombel arvamisele võib Eesti
ajalehtede arvu pärast võib ka kultuuri
line tasapind päädpööritawalt kõrge olla,
siis võib juure lisada, et valge Eesti
ajalehed on üksikute pärisomandustd. Neil
pole .rahwarämpsu" harimisega midagi
ühist.
Näiteks olgu „Waba Maa" suurem
aktsionäär ja ärijuht Weiler. See härra
on spckulcerinud oma kätesse pääle mää
ratu arve Maa" aktsiate suurel
hulgal väiksemate linnakeste tirjastusühi
süste aktsiaid. Siin on oma stinneslik ta
gamõte: üks isik sirutas käe terve ajakir
janduse järele, et siis oma võimu terves
riigis maksma panna. Sarnase isiku jaoks
on ajakirjandus ainult äri, iga sõnum,
iga kirjatükk on rahaliste huvidega seotud.
Seesama Weiler on ka Narva kirjastus
ühisuse suurem aktsionäär, pooled aktsiad
500.000 m. väärtuses on tema omad.
Olles sel moel Narva ajalehe „Põhsa
Kodu" peremeheks, jagab see härra ka
oma huvide kohaselt tegi
jaile" omi direktiive. Wähemateks pere
meesteks on Narva omad rahamehed.
Toekamad neist jällegi vabrikant ja aksio
näär Kraamer (seesama lihuniku kaldu
wustega isik tegi mulle Räpina paberi
vabriku põlemisest kuulda saades irooni
liielt ettepaneku püssi pääle näidates:
„Noh, mis, lähme punaseid tapma!") —,
Helder ja teised kui ka tagurlisemad ha
ritlased nagu Sõster. (Wiimane tagandati
algkooli juhataja kohalt kui õpilastega su
gulist kõlvatust korraldaja).
Juba peremeeste isikli
kud omadused ja kalduvused määravad
tema madala pinna, kus pääl aset ei või
leida ükski mõte. Sahkerda
jad Weilerib, Kraamerid, Helderid kui ka
vedogoogilist usaldust sugukõlwatuseks tarei ole kaugeltki see mo
raalne tagcH«& kuhu vastu võiks toe
neda rahvast Ent see
on siiski nii, nõnda oeu?Q< _— timukate
Eesti .ajakirjanduse eetika"
kiidetud. Eeltoodust võib eeldada wagä
palju hoolsust .ajakirjanikkude" poolt
rabwarämpsu valgustamisel.
Suurem jagu tööst sarnase provintsi
ajalehe juures tehakse kääridega, kusjuures
mõnikord purjus pääga ka kuulutused
jalustrabavate sündmuste näol ära trüki

Informeeritakse päälinna
siit õhkkonnast. Olles linnanõumkuna lin
nawalitsuse lilge, pääsewad ainult sarna
sed teated linnawalitsuse tegewme kohta
Klesmenti läbi ajakirjandusse, millised kiit
waid otsuseid selle mustaorduliku linna
walitsuse kohta anda wüiwad. (Narwa
linnapaä on kristliku erakonna liige Luts).
Tööliste elu ja seisukorda walgustatakse
ainult sel määral, kuiwõrd jällegi see ko
danlusele sallitaw o:i: kirjutatakse tööliste
elu paranemisest, tööstuse tõusust ja muust.
Kõige suurem tähelpanu on aga juhi
tud kommunistide wastalisele liikumisele.
Iga juhtkiri, joonealune woi sõnum, mis
töölisliikumise wastu sihitud, pääseb esi
meses järjekorras ajalehte. Tööliste kasude
kaitsmisest ei wõi siin juttugi olla.
1. detsembri järelkaja Narwas
1. detsembri Tallinn,? sündmustest sai
Narwa kaunis hilja teada. Nähti küll, et
sõjawäge piiri poole käsutati. Hiljem il
mus ka soomusrong Narwa jaama. Lõpuks
pääses rahwahulka siiski teade, et Talliu
nas on tööliste wastuhakkamine.
Huvitav oli jälgida seda paauikalist
hirmu ohwitsecrkonnas ja valitsuse amet
asutusis, mida sünnitas teade tööliste ra
hutustest Tallinnas. Päriti üksteiselt, kui
das siis olla, kui „punased" võimu oma
kätte võtavad: kas jätavad nad endiseid
Vabariigi ametnikke kohtadele?
Sarnased ja muud küsimused huvitasid
1. detsembri hommikul ametnikke.

W|
( "himust
seir närwiline. Oodati
jagati käske ohwitseeridele ja *
tele. Ajakirjandust infornteeriti suure clte
waatuiega, hommikul pääle sündmusi tea
tati kohe, et sündmuste kohta
wõib ainult sarnaseid teateid
awald a d a, milliseid diwiisi
staap annab.
Oli juhus tunnistajaks olla, kuidaö
öösiti pääle 1. detsembrit ohwitseerid
nende hulgas ka kõrgema aukraadiga
kuulipilduja laskmist harjutasid. Usaldus
oma truu sõjamäe wastu oli 1. detsembri
sündmustega kõikuma löönud.
Teisel-kolmandal päewal, kui juba töö
lisliikumise juhtiwamad jõud kahjutuks olid
tehtud, algasid massilised arreteerimised.
Wäike Narwa ei ole kunagi weel sar
naseid areeteerimisi läbi elanud, kui seda
pääls 1. detsembrit walge Eesti timukad
korraldasid. Kreenholmi, kalewimabriku ja
linawabriku raioonides korraldati läbiotsi
misi „kasarmute wiisi". Wõeti wahi alla
isegi 12—13 aastased poisikesed. Arretec
ritute arw oli niiwõrd suur, et ühendatud
kaitsepolitsei ja kriminaalpolitsei aparaat
wabetpidamata töötas.
Pääle 1. detsembrit mõis kõikide tunde
märkide järele otsustaia, et warj a t u d
kujul parempoolne riigipööre
on korda saadetud. Esimesel lümawolikogu
koosolekul pääle 1. detsembrit istusid ai
nult tagurlised linnawolinikud raekojas
UhiswÜerinna kohad olid tühjad.

vtritöifinc ctin.

Küsimus nr. 19-1. Minul on krunt 6
ümber kasvatada, võib saada temast tõsi
tiinu endist hotelli maad. Nüüd läheb fee» selt varas. See on isiku haavamine. Kui
das on täielikult?
metsa tagavarast riigi maa tagawarra.
Pere on 8 hinge suur. Seda maad olen
WastuS: Kui keegi on varguse pärast
harinud juba 50 aastat. Olen ka paran
kinni mõistetud ja karistuse ära istunud,
ei anna see teistele kodanikkudele õigust
duse töösid teinud.
Tänavu kevade tuleb kreisi maaosakonna
teda vargaks nimetada. See nimetus on
poolt maajagamine Soome külale ning selle
isiku haavamine ja selle eest võite sõima
tõttu võetakse minult ligi tiin maad vä»
jaid kohtulikule vastutusele võtta kaela
hemaks. Kas on sarnane teguviis sea
kohtu seadustekogu päätükk 172 põhjal.
duslik?
KüsimnS nr. 198. Kas on võimalik
WastuS: Kogukonnas, kus maad hari
riigi poolt laenu saada pikema aja pääle
takse ühiskondlikes korras, on maa üheta
maaparandamiseks kolmele talule. Maa
sane jaotus kindlaks määratud kogukonna
parandamiseks puudub omal jõud, selle
põhikirjas, kuna jagamise vksined määra
löögu võib algujr teha siis, kui artelli 3
takse kindlaks kubermangu täidesaatva ko
talu pikema-ajalist laenu saaks. Kuhu sel
mitee voolt. Kui teie kaotasite maa ülal
les asjas pöörata?
tähendatud korras, siis on see seaduslik.
WastuS: Laenu saamise asjus pöörake
On o..mas kavatsus muuta hingemaa ja
Leningradi Pühja-Lääne oblasti pölluma
gMist, varustades igat majapidamist tea
janduse krediit-ühisnse poole.
tava minimaalse (väiksema) maa arvuga.
(Ce.ibXo3õaHK, y.i. PaKOBa, JOM JV» 8).
Küsimus ur. 19». Elan väikse veski
Küsimus nr. 199. Kas on võimalik
koha pääl. Selle veski kohta on maksud
kättesaada kroonu kirjaposti sissemakstud
liig suured, ei ole suuteline maksma. Tegin
kautsjoni, mis 1917 a. enne kauba tegemist
remonti. Walitsuse poolt pandi veski kinni
pidin maksma, siis kinnitati leping 1917
ning võeti walitsuse alla. Walitsuse käest
—l9lB a. terve aasta pääle 2.800 rbl.
võtsin veski rendile tagasi 6 aasta pääle.
kulla kursi järele. Kroonu posti leping on
1923 a. oli rendi maks 30 puuda. Siis
takse.
alles, mis kubermangu ringkonnas allkir
oli leiva hind puuda päält 1 rbl. 20 kop.
jadega kinnitatud.
Palju lõbusat naeru sünnitas Narva
Kas on neil õigus nüüd leiva hinna jä
.Põhja Kodu" ja Wiljandi „Sakala"
WaStuS: Silmas pidades, et lepingu
rele maksu suurendada ja muid kõrvalisi
sissekukkumine nagu .Kaja" seda ni
maksvuse
tähtajast on möödaläinud enam
mahust nõuda. Maks tuleb nüüd 150 rbl.
metas ,Minorka asjus", kus nimeta
kui kolm aastat ning selle tõttu olete õi
Kuhu peame kaebama.
tud lehed kinokuulutusi sõnumina ära trük
guse kaotanud kautsjoni tagasi nõuda.
WaStuS: Rendi maksu, mis teie nõus
kisid ja „Minorka hertsogriigis" sel moel
Küsimus ur. 209. Ostsime vennaga
olekul
tehtud, võib muuta ainult teie nõus
revolutsiooni lasid sündida.
kokku
12 tiinu maad 1906 aastal. Siis
olekul pääle selle, kui rendi leping on
Narva A ja O on
kohtu poolt tühistatud. Missugustest teis võeti mind ilmasütta ning sattusin Austria
kahtlemata sots J. Klesment. Siin on
vangi. Kodu jõudsin tagasi 1918 aastal.
sotside-äraandjate töölishuwide kaitsmine test kõrvalistest maksudest teie teatate?
Jagasime vennaga oma wahel maa ja
Küsimus nr. 199. Elan renditud maa
terves oma hiilguses välja pandud. Oma
kõik
kraami ära. Mina sain 6 tiinu maad
pääl 1913 a. saadik. Maa on renditud ta
karjääri algas sõts Klesment „Sotsiaal-de
metsa,
mis praegu metsa valitsuse käes.
luooja käest nimetud aastal 12 aasta
mokraadi" toimetuses, seega värske
Maad juure ei saa muidu kui osta puud
pääle. Leping on oma wahel tehtud
Martna ju Ast'i õpipoiss. Kui kiirikupap
ära.
Jõudu selleks ei ole. Tegime omava
kinnitamata. 1925 a. 2. veebr, lõppes
pidel lauluraamatuis Taaveti kiidulaulu
hel
lepingu,
et mina elan venna majas
vana lepingu tähtaeg. Renti maksime
dest kunagi nappus peaks kätte tulema,
niikaua kui omale maja ehitan. Leping on
1918 aastani ja pääle selle on kõik riigi
siis võetakse kahtlemata just J. Klesmcnti
kohalikus walla täidesaatvas komitees ära
maksud makstud. Kas on peremehel nüüd
ajakirjanduslik toodang appi. Selle sotsi
kinnitatud. Nüüd nõuab vend, et pean
õigus ehitusi ja maad tagasi nõuda, kui
eriala on hääks kiita ajalehe kaudu Ein
temale
üüri maksma. Mittemaksmise kor
maa omanikul on omal teine ehitus ja
bundide Laidoneride veretöid, kristliku liu
ral
ähvardab
majast wälja ajada. Kas on
maad niipalju, kuipalju jõuab ära harida.
nawalitsuse tegevust, vennastumist kodan
õigus temal seda teha?
Majaomanik tahab mind nüüd majast
lusega ja kõike, kõike, mida aga üksi ära
WastuS: Leping, mis tehtud kuni Ok
välja ajada, ega anna rahu.
andja sots võib töölisklassi ikestamiseks
toobri
revolutsioonini ei ole maksev.
WastuS: Rendileping, mis on tehtud
korda saata. Kuidas aga pidutses see ko
Wennal ei ole õigus teid majast wälja
enne Oktoobrirevolutsiooni, ei ole maksev.
danlisest sots pääle 1. detsembrit, kui
ajada.
Juhtumusel kui teie ühes elada ei
Maa seadustekogu päätükk 111 põhjal knu
valged ohwitserid-timukad diviisi staabis
saa pöörake walla maa kommisjoni pal
lub maa teile.
„wõiduorgia" korraldasid! Kuid see müü
wega,
et see maa ja kõik waranduse mõ
Küsimus nr. 197. Kui nõukogude riigi
dawus on Martnate, Astide ja nende
lemi
wendade
wahel ära jaotaks.
kodanik on teinud mõnda kuritegu, on
õpilaste Klesmentide juures harilik nähtus.
Küsimus nr. 291. Läbi metsawalitsuse
warastanud ja selle eest karistuse kohtu
Sörkides „Kaja", „ Päevalehe" ja
mõisa
Oudowa kreisis ja wallas on müü
poolt ära kannud, kas on pääle selle weel
.Waba Maa" jälgedes, tehakse sarnaste
dud omaniku poolt rikastele Wene talu
teistel kodanikkudel õigus teda margaks
poolt ainult sarnast aja
poegadele,
1890—1892 aastal andsid uued
nimetada
rahwa
hulgas.
kirjandust, milline tarvilik kodanlusele.
omanikud
mõisa
rendile iga üks oma osa
See oleks temale juba mitte seaduslik
Seesama sots on esinenud ka suuremate
eraldi eestlastele. Renti maksime iga mees
päälinna ajalehtede kohapäälsete kirjasaat karistus ja mõjuks hingeliselt maga rõhu
eraldi, kellega leping tehti. Põldu tarwiwalt
isiku
pääle.
Selle
asemel,
et
teda
jäte nimel bankettidel.

