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Kodsheikovi, arreteeritud mõni päev ta
gasi selleks, et ta Jankowit katsuks usku
ma panna allaandmise mõttes. Selle ase
mel ühines aga Kodsheikow Jankowiga
ning politseil oli nüüd tegemist kahe was
rasega. Politsei ja keldris viibijate vahel
algas äge tulevahetus, mis kestis taga
järjeta terve tund. Lõpuks oli politsei sun
uitud tarvitusele võtma pommid. Maja,
milles Jankov viibis, sai tuleroaks. Maja
rusude alt saadi kätte ainult nende sur

Möss Prantsuse Marotkos.
Prantslaste wöitlus marokko
lastega
Pariisist, 4. mril. Teated mässnli
sest liikumisest Prantsuse Marokkcs sünnitasid

suurt ärevust Pariisis. Mässu tõstsid Rifi
kabiilide poolehoidjad. Prantsuse valitsus
mobiliseeris kiiresti suured jõud mässu maha

Kremli". Seda kirja olla saatnud wälis
asjade rahvakommissar „Kominterni teise
sektsiooni täievolilisele esitajale". Kiri on
adresseeritud „seltsimees Stathartile" ja
selles teatatakse raha saatmisest Janko
vile ja Stojanovile.
Sm. Tidti arreteerimine.
Berlii n i st , 1. mail. Berliinis
arreteeriti kommunist Tidt, kes juhatab
rahvusvahelise sõjaohvrite ühisuse Sak
samaa oiatonda.

Saksamaa töösturite saatkond
S. N. AZ. Liitu.
Berl i i n i st, 30. mail. Saksamaa
ametühisuse ühenduse poolt kokkukutsutud

Müncheni vabriku-tehaste komiteede koos
olek võttis vastu sotsiaal-demokraande
ettepaneku saata saatkonda S. N. W.
Liitu. Koosoleku esimees sots.-dem. tähen
das Saksamaa tööliste huvide tõusu S.
N. W. Liidu vastu, pääle Inglise amet
ühisuse saatkonna aruannet.

Printsi wäljasaatmine „haiguse"
põhjusel.
Wii n i st, 4. mail. Jugo-Slaawia
pääminister teatas ametlikult, et valitsus
arvele võttes printsi Georgi haigust ot
sustas temale määrata vastav elukoht,
mis võimaldaks alaliselt tema teguviiside
üle valvel pidada. See teate kutsub esile
imestusi Pariisi ajakirjanduses, kus ilmusid
teated, et prints Georg valmistab riigi
pöörde vastu.
Rumeenia kommunistide protsess
Wii n i st, 4. mail. Teise ja kolman
dama päeva jooksul kommunistide prot
sessil Bukarestis jatkati süüdistuse mater
jaali ettelugemist. Kaitsjate ja prokuratuuri

vahel tekkisid teravad kokkupõrked selle
üle, missugusel keelel lubatakse protsessil
esineda.

Kohus andis luba esineda ema keeles,
kuid tahtis siiski määrata kaitsepolitsei

ätte saada -

tud seisukohtadele kallale sa said ne-st mõned

kätte. Prantslaste wastupäälelungimisega
tõrjuti kabiilid säält jälle wälja.
Pariisist, 4. mail. Havase agentuur
teatab Rebatist (Marckkost): „Põhja väe
rinnal tungisid prantslased energiliselt pääle
ja puhastasid Anderka ümbruse marokkolas-

Inglismaal.
Londonist, 4. mail. Inglismaal pü
hitseti 1. maid ainult Londonis. Alevik
kude keskkohtades, on mai püha üleviidud

3. mai pääle.
Waatamata paha ilma pääle võtsid
meeleavaldusest osa 10 tuhat töölist. 2 tu-

Hat posti ja telegraafi töölist liikusid Bul
gaaria saatkonna maja poole. Meeleawal
dajatc saadikud avaldasid Mnglise tööliste
nimel waljut protesti Bulgaaria valitsuse
tagakiusamiste vastu tööliste kallal. Bul
gaaria saatkonna esimees Petrov, vasta
tes saadikutele, katsus tagasiajada päält
nägijate tõendusi.

Ben-Tillet tegi ettepaneku, et Bulgaaria
valitsus annaks Inglise ametiühisuse saar
konnale luba Bulgaariasse sõita asja jä
releuurimiseks.

Saksamaal
Berl i i n i st, 4. mail. 1. mai pühitse
mine läks wähem elavamalt läbi kui mi
newal aastal.
Selle põhjuseks on: Tööliste raske sei
sukord madala tööpaiga tõttu. Töölisel on
raske ohverdada üht päevapalka. Pääle

Partisaanide rööwtööd.
Wars s a w i st, 4. mail. Beloweschki
Putshas tungis rühm sõjariistadega va
rustatud isikuid metsavahtide kallale, wöt
sid neilt laskeriistad ära ja kadusid jäl

Inglismaal.
Londonist, 4. mail. Alamkojasie
anti järgmised järelpärimised:

1) Muu isikul, kes esitavad nõukogude
valitsust ehk mõnda selle valitsuse osakonda,

kasutavad eriltsi diplomaatilisi õigusi Ing
lismaal.

2) Annab see eesõigus neile luba saata
kirjasid ja teisi dokumente pitseeritud pak
kides.

3) Kas on Baldwin selles kindel, et neid

linkide konwerents Marokko seisu
korrast.
Pariisist, 4. mail. Itaalia valitsus
'-?gi Prantsuse valitsusele ettepaneku Ma
okko asjus huvitatud riikide konverentsi

eesõigusi ei kasutata Inglismaale vaenulise
agitatsiooni jaoks.

okku kutsuda, tekkinud seisukorra arutamiseks.

tavalt.
„Mis puutub kolmandasse küsimusesse,"

PöhjaAmeerikas
Nev-Yorgist, 1. mail. Ööl vastu
maid pani politsei läbiotsimise toime
..Workers Partie" keskkomittee ruumides
;a võttis ära kirjandust.
Pääle selle võeti ettevaatuse abinõud
tarvitusele võimalikkude „ vägivalla
segude" vastu l. mail.
Poolamaal
Wars s a w i st, l. mail. Ajalehed
eatawad uutest hulgalistest arreteerimis
est mitmes Poolamaa linnas, mis
henduses 1. maiga.

Warssawis tehti läbiotsimisi sõja
baste tööliste korteris. Arrteerimised
estawad edasi.

Et Poola kommunistlik partei kuulutas
wälja otsuse, organiseerida üksikuid l.
mai meeleavaldusi, siis mobiliseeriti kõik
poliitiline ja kaelakohtu politsei selle
takistamiseks.

Daanis
Kopenh a g e n i st, 4. mail. Esi
mese mai meeleavaldusest osavõtjate arv
Kopenhagenis sDaani päälinn) ulatas
150 000 inimeseni. Orguje linnas oli

selle segas uulitsa meeleavaldust vihmane
ilm.

kokkupõrge kommunistide ja soinaal-demo

Kokkupõrked juhtusid ainult Bearenis
(Badenis), kus sascistid tungisid mai mee
leawaldajate kallale, millest osa võtsid sot
siaal-demokraadid ja Kompartei. Äalles sai

litsei.

kokkupõrgete tagajärjel haavata 11 inimest,

ruumides pidasid töölised koosolekuid.

nende hulgas 5 punase wäeliini ühisuse
liiget raskelt ja 2 fascisti kergelt.

Sagrebi ja Tfisseti linnades oli kokku
põrked meeleavaldajate ja politsei wahll.
Rumeenias
Wii n i st, 4. mail. Rumeenia walit
sus keelas üle maa meeleavaldused ära.

Itaalias
Rooma st, 4. mail. Waatamata hulga
lise arreteerimsie pääle 1. mai eel, on töö
liste arv, kes tööle ei läinud, palju suu
rem kui mineval aastal. Milanos ei läi
nud tööle 60 protsenti üldtööliste arvust,
Turinis ligi 40 protsenti. Geenuas streiki
sid kõik väljamaa laevade meeskonnad.

Austrias
Wii n i st, 4. mail. Austria kommunist
lik partei organiseeris üle maa meekeaval
dust. Wiinis tõendas meeleavaldus, kuidas
kasvab Kompartei mõju tööliste keskel.
Sotsiaal-demokraatide meeleavaldusel kut
maaga.

kaitsjard.

Meie esitajate wastu

Pääminister vastas esimese küsimuse
pääle, et isikuid, kcs esitavad nõukogude
valitsust, on 4.
Teise küsimuse pääle vastas tema jaa
ütles Baldwin, „fiis ei ole Briti valitsusel
mingit põhjust oletada, et Nõutogute diplo
maatlikku posti kasutatakse propagand a ots
tarbeks."

süüalused.

Kolmaudamal päeval otsustas kohus
anda 23 süüalusele õiguse võtta wabaid

ääasjalikutt Rch kabiilide juhi pääkortcrit

1. mai kodai lusmaadcl.

susid kõnelejad Austriat ühinema Saksa

ohwitseerid.

Hispaanlaste pääletungimine.
Pari i s i st, 4. mail. Läbirääkimised
Abd-el-Kerimiga ei õnnestanud. Hispaan

Umbes 2000 kabiili tungisid Abd-el-Ke
rimi venna juhatusel Prantsuse kindlusta

agente tõlkideks. Selle vastu protesteerisid

Protesti järelduseks määrati tõlkideks

prantslaste kaetused on tühised.

ised, kes päälekungimiiele ajusid, püüavad

Maja piiramine kestis kella 3 päeva
kuni poole ööni.

mis kannab walmistuskoha nime „Moskwa,

esi, kes jätsid lahinguväljale üle 50 surnu,
nalju vange ja suure huiga sõjavarustust,

surumiseks.

nukehad.

'jankowL walmistatud „Tshit
sheriai kiri".
Wii n i st, 1. mail. Bulgaaria walit
sus avaldas oskamatult järeltehtud kirja,

8. ttaswtliit
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Sülgama termi maalt.

sab teda elusalt kätte saada, seepärast saa
tis politsei tema juure ühe tema seltsimehe
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Sm- Jankowi surm20. aprilli õhtul tegi politsei sm. Jan
towi elukoha kindlaks. Kell 3 Päeval pii
ras politsei maja ümber, milles viibis
Jankow, ja nõudis, et tema alla annaks.
Kuid Jankow kindlustas ennast maja keld
ris ning algas energilist vastupanekut.
Sest et politsei tahtis maksku mis mak

aasta 11 rbl.

viimasel „ 1 „ „
keskmistel.
k.«ha?. 20 k. .

AsnßurxaA, <I»oGTaHBa 27. Avatud kella IQ-V?.

Tellimine

Linnades 1 lnn 1 rbl.

Ungaris
Wii n i st, 4. mail. Ungaris keelati
1. mai pühitsemine ära. Mai päeva mär
giti ainult sellega, et töölised tööle ei
ilmunud.

Norras.
Oslo st, 4. mail. 1. mai laste meele
avaldusel võtsid osa 10 tuhat last.
Üldises meeleavalduses võtsid osa ligi
15 tuhat töölist.

kraatide vahel, viimastele tuli abiks po
Jngo-Slaawias
Wii u i st, 4. mail. Jugo-Slaawias
keelati mai meeleavaldused ära. Kinni te.

kauplemine Poolaga.
Warssawist, 4. mail. S. N. W. Liidu
kaubaefitus Poolas tegi „Zegelski" äriga
lepingu põllutöö masinate ostmiseks S. N.
W. Liidule 3 miljoni dollari väärtuses.
Leping on tehtud kolme aasta pääle, veks
lid makstakse 7 kuu pärast, kohapääl S. N.

W. Liidus kauba müümise silmapilgust
arvates.
Neil päevit tehakse teine sarnane leping

vabrikute ühcnduicga põllutöö masinate ja
riistade ostmiseks 500.000 dollari eest.

Pääle selle ostls kaubaefitus 2 miljoni
pctrolcumi lampi ja priimust. Meie kauba
välja- ja sissevedu Poolas on läinud aas
taga võrreldes 500% tõusnud.
PiaCvjuiti jumapilgui on meie silur
sõna otsekoheses mõttes üle külvatud Poola
äride pakkumistega, kusjuures suurem osa
neist pakub kaupa laenuks 6 kuu pääle.

j Poliit-emigrantide tagakiusami
sed Wiinis
Wit tt i st, 3. mail. Ühenduses Sofia
sündmustega tehakse pääasjalikulr Londo
nist järjekindlat tihutuse tööd Wiini S.
N. W. Liidu täieõigusliku esitaja vastu
ja laotatakse igasuguseid kuulujutte laiali,
ei Wiin oleks nagu enamluse propaganda
' keskkohaks Lõuna-Jda Euroopas. Neid
valeteateid laotatakse laiali waatamata
sellepääle, et Austria esitus Londonis on
need teated mitmed korrad ümber lükanud

ka Wiini ajalehtedes.
Wiimasel ajal on Jugo-Slaawia walit
suse ajakirjandus nuiama asunud erilistele

kallaletungimistele Austria valitsuse pääle
selle eest, et tema kannatlikult vaatab
enamluse propaganda keskkoha pääle, mil

lised juhtnöörid lähevad S. N. W. esi
tusse
Wlinis.
Sotsiaaldemokraatide ja kokkuleplaste amet
Wäljamaa valitsuste poolt tehakse kat
ühisustele anti luba koosolekuid pidada set mõjuda Wiini Pääle, et see läbi viiks
kinnistes ruumides.
sunniabinöuiid poliitemigrantide vastu,
Hiinas
kes Wiinis elavad.
Eriti korratakse Jugo-Slaawia poolt
.P eki n g i st, 4. mail. Igasugused
meeleavaldused vabas looduses keelati \ uuesti süüdistust poliitemigrantide vastu
ära. Kõik suuremad keskkoolid Pekingis s.i ! elukallale kippumise ettevalmistuses ja sea
suuremates linnades pühitsesid eumeü takse üles nõudmisi terve rea emigrantide
maid.
! väljasaatmiseks Miinist.
Samasuguseid nõudmisi seavad üles ka
Ülikoolis peeti suurt miitingut, mille.
osa võtsid üle 2000 üliõpilase ja töölise. Bulgaaria ja Rumeenia valitsused.
Wiini politsei, kes seni ajani tegutses
Saadeti tervitused streikiwatele töölist
kindlas ühenduses väljamaaga, eriti Bal
Tshin-Dan linnas.
Schanghais keelas väljamaa politsei a j faui politseiga, ja aitas kaasa mõnes riigis
miitingud ja rongikäigud. Uulitsatele ase i poliitilise politsei organiseerimisele, nende
> hulgas ka Bulgaarias, suurendas praegu
tati kõvendatud politsei valvurid.
: sel ajal valvet emigrantide järele.
Persias.
Ou läbiviidud läbiotsimisi terve rea
Tehe r a n i st, 4. mail. Esimene ! emigrantide juures, kus läbiotsimised ei
mai läks Teheranis (Persia püälinnas) ! annud mingisuguseid tagajärgi nende
läbi suure elavusega. Täieõigusliku esi ! vastu ülestõstetud süüdistustes. Seda
toja pargis organiseeritud miiting tõmb j enam on lähemas tulevikus oodata polit
ligi 5000 Persia kodanikku, kes tormiliselt ' sei abinõude suurendamist emigrantide asjus
Wiini ülikooli võetakse Bulgaaria üli-.
avaldasid kaastundmust S. N. W. Lii
dule. Saadeti tervituse telegrammid õpilasi ainult Bulgaaria saatkonna soovi
tusel vastu.
Kalininile ja Tshitsherinile.
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Põllumajandus sammub tõusu teed,
kuid seni veel ilma oma inwentaari
täiendamiseta uute riistadega ja masina
tega. Muidugi ostavad talupojad ka
nüüd neid, kuid sedavõrd vähesel arvul,
et seda arvessegi ei tule võtta.
Kuid esimene hää viljasaak muudab
seisukorda põhjalikult. Ja see hää vilja
aasta läheneb meile kiirete sammudega.
Kõik teated kohtadelt lasevad paista,, et
viljade seisukord tänavu keskmine ja üle
keskmise on.

Kui siin midagi ootamatu stüühilist
häda ei juhtu, saame meie tänavu (statis
tika keskbüroo wäljaarwamiste järele)
ainult teraviljast 2.400 miljoni rubla,
s. o. 400 miljoni rubla rohkem kui enne
sõda.

Arusaadav, et maa, kelle ees ei ole
enam määratuid lahmakaid harimata
põldu, peab masinaid abiks võtma, mida
ta teinud on ka juba praegu. Hää vilja
aasta puhul leitakse selleks juba raha.
Kogu küfimus seisab nüüd aga, kas meie
suudame talupoegade nõudmisi põllutöö
masinate ja riistade suhtes rahuldada.
Siin ei jää meil teist teed üle, kui neid
väljamaalt sisse vedada, sest meie oma
tehased ei suuda praegu talupoegade
nõudmisi põllutöö riistade ja masinate
suhtes mitte rahuldada.
Muidugi teada seisab meie ülesanne
aga selles, et täieliselt rahuldada talu
poegade nõudmisi meie oma tööstuse
produktsiooniga.

Metallitööstus edeneb õige kiirete sam
mudega. Nii töötati 1924—25 majan
dusaasta esimesel poolel 157 miljoni
rubla eest, kuna kogu 1923—24 majan
dusaasra vältel saadi ainult 131 miljoni
rubla eest. Juba neistki arvudest näeme,
et metallitööstus 84 prots. võrra mullu
sest rohkem töötab.

Missugune haru selles tööstuses ede
ueb siis eriti kiirelt? Siin on esimene
koht kahtlemata põllutöö masinate. ja
riistade ehitamisel, mis võrreldes mixe
waaastaga 137 prots. võrra on tõus
nud, kuna metallitööstuse üldine tõus
oli aga 84 prots. Nii on põllutöö riis»
tade ja masinate ehitamise haru edene
mine kaks korda kiirem, kui metallitöös
tuse üldine tõus.
Kuid asi ei seisa mitte üksi wäljalööta
mise arvus, vaid ka hindades. Hindade
suhtes oli seisukord alles mõni kuu ta
gasi õige halb, kuna vastavatel wabri
kutel ja tehastel vähe tööd oli. Oktoobri
märtsi jooksul on aga seisukord siin
paranenud, vastavad tehased ja vabrikud
on tööga koormatud ning selle tagajärjel
ka hinnad langenud, lähenedes isegi enne
sõjaaegsetele hindadele. Nii olid raua
hinnad järgmised:
Hinnad käpikutes

Enne 1923 a. 192* a
sõda oktoober märtS
Teras tükkides 85 150 95
Teras valatuna 70 185 105
Margants 240 450 295
Raud 150 280 210
Roopad 112 282 200
Naelad 250 500 390
Nagu siit näeme on metallitööstus
1923 a. oktoobrist kuni 1925 märtsini
suure edusammu hindade alandamise alal
astunud.

Ja mida rohkem kuhjame meie metalli
tööstust tellimistega, seda odawamaks
läheb ka metallihind.
Põllumajandus hakkab iga lõikuse
järele ikka rohkem ja rohkem põllutöö
riistu ja masinaid nõudma ja lükkab järje
likult seda tööstuseharu ikka kiiremale ja
kiiremale edenemisele. 'Et meil see tööstu
seharu weel täieliselt kuhjatud ei ole, siis
wöime meie walmistust tuntawalt tõsta,
eriti lähema kahe-kolme aasta hooksul.
Ka metallitööstuse kaudu kindlustame
meie sidet linna ja maa wahel.
ttodanluse maalt.
Rongide õnnetused.
Warssawist, 4. mail. Poolamaal
Ljublini—Sofchtarri ja Raipowitsi—LjubHni piirkonnas jooksid kaks rondi rööbas
telt wälja: kauba ja kaubareisijate rong.
Ajalehed teatavad, et õnnetus juhtus fee
pärast, et raudteele olid pandud puuhalud
ja kiwid.

Külatösitöõlistest.
Hiljuti anti külakäsitööliste suhtes uus
määruS wälja. Maadeldes seda määrust,
küsivad paljud, mispärast muutis nõuko
gude walitsus nii järsku oma poliitikat
käsitööliste asjus. Sest alles hiljuti kand»
sid käsitöölised tuntawalt oma õlul maksu
koormat, aga nüüd korraga sarnased ker
gendused. Milles seisab asi?
Asi seisab selles, et nõukogude valitsuse
maksupoliitika erineb endisest tsaari maksu

pooliitikast ja ei ole sugugi seda, et sim
muutusid teha ei võiks. Meie maksupolii
tika läheb alati käsikäes elunõuetega po
sihilises ja majauduslises olukorras.
Tõsi, alles aasta tagasi oli rahanduse
kommissariaadi maksu press üleskruuwitud.
Rahanduse kommissariaat sai isegi aru. et
vahest on maksu päälesuruwus liiga raske,

kuid rahanduse reformi läbiviimine nõudis
teatavaid ohvreid.
Nüüd on selles asjas juba palju muu
tunud. Rahanduse reform on läbiviidud.
Meil on kindel rahakurs. Eelarve läheb
ots-otsaga kokku. Esimesele plaanile tõsteti

kauba ringjooksu arendamise ülesanded,
kaupade odavnemine, linna tööstuse kind»

lustamine ja talupoegade majapidamise
parandamine.

Esimene, teine kui ka kolmas ei ole
Võimalik ilma väikse küla käsitööstuse
kindlustamise ja arendamiseta. Tööstus
on siin lahutamatu seotud põllutööstusega
kui tervikuga.

Lenin tähendas: .Praegu räägitakse, et
partei ja nõukogude walitsus pööravad
silmad küla poole. „Silmad küla poole",
tähendab ka silmadega külakäsitööliste väikse

kaubawalmistaja poole. Uus seadus käsi
tööliste kohta on üks hüüdsõnade prakti
listest sammudest, mida elustatakse tegeli

kult. Pööre käsitööliste asjus on tingitud
küla majanduse elu muutmisega ja üles
annetega, mis meie ees seisavad.

Bulgaaria talupoegade partei
äraandmine.
Berliinist, 3. mail. Sofiast teata
takse, et Bulgaaria talupoegade partei

Mida annab uuS seadus?
Esiteks on see tugevaks abinõuks, mis
liikuma paneb käsitööstuse arenemise, kõr

valdab põllumajanduse puudused ja aitab
jalule seadida põllumajanduse riistade re
monteerimist ning aitab kaasa riigi wal
mistuse jõudude arendamisele pöllumajan
duses.

Ta paneb piiri edaspidisele tõõtatööliste

kasvamisele ja kindlustab tööga neid, kes
praegu linna ruttavad tööd otsima. Edasi
annab külakäsitööstuse valmissaadusile
Võimaluse turule ilmuda ja mõjub rahul
dawalt kaubaringjooksu arendamisele kaasa,

muudab turu suurkaupluse elavamaks, il
ma milleta lämbuks talupoegade majapida

Ta kindlustab käsitööstuse kooperatsi»
ooni edaspidist kasvu, aitab kaasa käsi
tööstuse õpilaste arenemisele, küla elcktro
fikseerimiseks jne. Kuid köigepäält ja kõige
rohkem saab uuest seadusest kasu põlluma

jandus, mis käsitööstuse elavamaks kuju
nemise ja kindlustuse juures tuntavalt
leiab toetust oma? kasvus. Rääkides uuest

seaduse väärtusest, ei tohi silmasid kinni
sulguda nende hädaohtude suhtes, mida see
enesega kaasa toob.

Seadus ei vabasta ainult üksikut käsi
töölist, vaid ka väikese tööstuse ettewõt
jat.

Tarvis on valmis olla selleks, et külas
saab kasvama niisama kulak-ettewõtja, kes

katsub wälja suruda üdi ilma maata ta
lupoegadelt ja palgatöölistelt, kes ettewõt
tes töötavad.
Küla kauba ja tööstuse kapitaalile tuleb
vastu seadida ühine wäerind tarvitajate,
laenu ja tööstuse kooperatsioooni näol.
Ainult sel korral on uus seadus kasulik
käsitööstusele ja S. N. W. Ludu rahva
majandusele. W. W.
Nõukogude maalt.

vastuvõtmisega, mitte enam ühes töötada
kommunistidega.

poegade tööplaani küsimuses.

poliitikast ja valitsusega kokkuleppe teele
minna. See otsus sündis resolutsiooni
Keskkomitee andis välja proklamatsiooni,

milles kutsutakse üles Bulgaaria rahvast
seaduslikku valitsust toetama võitluses ol
lustega, kes õõnestavad riigi aluseid.
teadaanded".
Wars s a w i st, 4. mail. Eelarve
waieluste ajal seimis (parlamendis) teatas
Walgewene saadik Taraschkewitsh, et Poola

ida piirimail kannatavad elanikud enne
tuulmata piinamisi. Piinatavatel kistakse
küüned maha, naisterahvastel lõigatakse
rinnad wälja.
Iseseisvate talupoegade partei saadik
Fiderkewitsh näitas, et tema partei ei usu
enam ühtegi maareformi ja loeb ainsaks
wäljapääseks maa hinnata ärawõttu mõis
nikkudelt ja selle andmist talupoegadele.

Kommunistlik saadik Skrõpa tähendas
kuulmata terrori pääle Poola ida piiri
mail ja ütles, et elanikud võtavad meele
heites sõjariistad kätte oma timukate
vastu. Ukraina ja Walgewene küsimust
ei saa teisiti lahendada, kui nende maade
ühendamise kaudu Nõukogude Liiduga.

Parempoolsete parteide päälekäimisel
laskis seimi abiesimees mõned laused
Skrõpa kõnest stenogrammist maha võtta,

põhjendades sellega, et need laused on
ainult seepärast stenogrammi sattunud, et

neid ei ole kuulnud, sest sarnased teada
anded on Poola seimis lubamatud.
„Usu ja kuninga eest."
Londonist, 4. mail. Vanameelsete
klubrs peetud kõnes teatas siseasjade mi
nister Hicks, et enamluse liikumine tekitab
Inglismaal tõsist hädaohtu. Ta lõpetas
oma kõne järgmiste lausetega: „Las Wene
kommunistid teha oma kodumaal mis ta
hawad, kuid ärgu puutugu meie usku ega
meie kuningat."

Tsherwonetsi wöit.
Konstantinoopolist, 29. apr.
Tsherwonetst koliweeritakse Konstantinoo
poli börsel 9 Türgi liiri 9 piastrit.

Külalisteks Leningradi tööliste
pool.
Praegu oleme Lenini linnas. Mitmed
tähtsad kohad on läbi käidud ja nähtud,
palju huvitavat ja õpetlikku, mida enne
malt aimatagi ei võinud, Koduinimesel)
laitsid küll linna sõitu, aga meie sellest ei
hoolinud: tahtsime teada saada, kas õlge
on see, mis talurahvas arvab töölistel!.
Nüüd 'teame, et see õige ei ole. Töölised
on väga lahked, andsid priikorten \a
süüa saame soovi järele. 4-ramwai alla
kaelapidi pole veel keegi säänud, nagu
kodus hirmutati.
Punamäe koolilapsed,
Kingissepa maak.

mine.

Keskkontrollkommisjoni 4 täiskogu
iStang.
4. mail avati Moskvas kejkkontroll
kommisjoni 4 täiskogu istang.
Hommikune istang pühendati Tshutska
jewi aruandele ja waielustele toolis-talu

keskkomitee otsustas lahkuda oma senisest

Wasell £. N. V. Liilias.

Maks kirjaoskamatuse likwideeri
misekS.
Kõigile W. S. F. N. W. territooriumil
väljaantud eriliste aktsiisi patentide pääle
viina, õlle ja tubaka müümises on kind
laks määratud eriline maks. Wiina ja
õllemüügi patentide pääh võetakse 25®/#,

tubaka saaduste paält_ 10 protsenti. Saa

dud summad antakse Ülevenemaalise kirja
oskamatuse likvideerimise erilisele kommis
jonile.

Kergendused kulla tööStuses.
S. N W. Liidu rahanduse rahwakom
missariaat töötas wälja juhtkirja kergen
dusteks kulla tööstuses, mille põhjal kõik
kullatööstuse ettevõtted kui riiklised va
vastatakse 1. oktoobrist käesoleval aastal
kõigist riiklikkudest ja kohalikkudest maksudest.

Masina ehituS S. N W Liidus
„Glawmetalli" ehituse kom
misjon märkis ära järgmised tehased mil
lisies arendada masinate ehitust: Kras
noje Sormowo, Kolomenski, Profintern,
(endine Brjänski), Tveri waguniehituse
tehas, Mõtisthsenski, Krasnõi Putilow,
Leningradi metalli tehas. Wene Diesel,
endine Falser ja endine Bari ning vedu
rist valmistavad tehased: Harkowi, Lu
ganski, Ljudinowski, Kramatorski, Niko
lajewski ja endine Walde.
Puuwillase riide hinna alandamine.
Silmas pidades, et puuvilla riide wal
mistuse oma hind odavnes ning Ameerika
villa hind alanes, otsustas sisekaubanduse
rahwakommissanaat alandada puuvilla
nalmissaaduste hinda keskmiselt 10 prot
sendi võrra. Uued hinnad astuvad jõusse
1. maist 1925 a. alates.
Uus nafta kannal ©aku—Erosnöi—
Mustmeri
S. N. W. Liidu rahwamajanduse nõu
kogu keskmäetööstuse valitsus tunnistas
tarvilikuks ehitada nafta kanaali Bakust
ja Grosnõist kuni Mustamereni. Ehita»
mine läheb maksma 18,7 miljoni rubla.

Timukate Testist.
Sotsid 1. mail
Kuna nüüd vastane kõrvaldatud ehk
vähemalt ajutiselt vaikima sunnitud, siis
lootsid Eesti ühendatud sotsid Eesti töö
lifi oma võrku saada. Et neil aga enes
tel kindel usk puudus, siis loobuti „dipla
maallikult" rongikäigust, mis oleks õieti
kehv ja hale wälja tulnud ja lepiti ai
nult kõnekoosolekutega. Ilusa pildi neist
koosolekutest annab „Kaja", mis näitab,
kui elav on huvi tööliste keskel sotside
vastu ja missugust mõju avaldavad sot
sid tööliste pääle. „Kaja" kirjutab:
sotsialistide kõnekoosolek pritsimajas.
Rahvast oli avaras pritsimeeste saalis
tihedalt koos, puudus aga täielikult see
meeleolu ja opositsiooniline element ning
kommunistliselt moodustatud vastasrind,
mis varemail aastatel sotsialistide koos
olekuile sõjaka ja huwikülluse ilme andis
ning mõlemipoole jõudu suureks sõnala
hinguks pingutas.
Tänavune sotside tõnekoosolek läks
vaikselt programmi järele, möödus
ühekülgselt ja uniselt. Tundus, nagu:S
tuksid kusagil külas „kirikuhärra" püha
päevajel lugemisel.

Rääkis kodanline „ härrasmees" advo
kaat A. Re i, kõneles rkl. J. Pilskar
koondumise vajadusest ametühisustesse.
Rändas meie sotside igivana traditsiooni
ja trafareti järele terve Euroopa riigid
läbi, kuidas nendes tehakse ja ollakse.

Sama pika ringkäigu Euroopasse tegi
ka ,m. G u s t a w | o n , kõneledes suure
paatosega 8 tunnilise tööpäeva ajaloost.
Tegi selle juures mõned hädaohtlikud
vääratused.

Lõpuks lauldi noodi järele „Jnternat
siouaali" ja siis kobis rahvas tasakesti
saalist wälja
Kõnekoosolek Wene-Balti tehases.
1. mai püha puhul oli Wene-Valti te»
hase end. söögisaalis ühendatud sotsialis
tide poolt kõnekoosolek korraldatud. Saal
oli ehitud sini-must-walgete lindikestega ja
rohelisega. Töörahvast ja kohalikke elanikke

oli kokku tulnud umbes kolmsada. Kõne
lesid riigikogu liikmed Gustavsou ja Pii»tar. Kõnet kuulan vaikselt, ei ainustki
wahelehüüet; kõne lõpul meeleoluta käte
plagin. U dse tundus igavavõitu. Koos
olijatele jagati kaardikest „Juternatsionaa
liga" ja sotsialist!, tööliste partei „Läki
tust kõigile tööliskonnale". Müüdi ka
kuid osteti leigelt.
Kahjuks ei nimeta „Kasti", kes need
koosolekul viibijad olid, ja palju neist
kuulusid tööliste perre. Wist mitte palju.
Iseloomulik on aga, et need juudased ka
wäikelodanlist elementi enese ümber koguda

ei suuda, vaid kõik on „ leige" ja igav.
1. mai Eestis.
1. mai möödus Eestis
nagu kodanlaste lehed seda ise nimetawad.

Sõjamäe osad ja kattseliidu salgad marssi
sid mööda uulitsaid. Kinnistes ruumides
pidasid sotsid koosolekuid. Rongikäikufid ei

olnud. Töörahwa ühine wäerind ei korral
danud rongikäike, sest see oleks praegu Ees»

tis valitsema korra juures ainult uut mere
sauna töölistele tuua wöinud, sotsid aga
loobusid rongikäigust nähtavasti seepärast,

et kartsid sissekukkumist nende rongikäik
oleks liig väiksearvuline saanud: töölised
nende lipu alla ei kogu ja kodanlane saadab
enese aseme! parem kaitseliiilase wälja. Nii

möödus 1. mai kogu Eestis „rahuliselt".
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Esimene üleoblastiline

..Edasi" linna- ja maakirjasaatjate nõupidamine.

Sm. Jsaki wne.
(Järg).
Wäline olukord.
Edasi puudutab sm. Jsak lühemalt meie
riigi wälist olukorda.
Väline olukord on tihedalt seotud
seesmise olukorraga. Meie sotsialismile
minek sünnib pikaldasemalt, kui wäljamaal

rewolutsiooni ei tule.
Kuidas on siis wälise olukorraga lugu?
Revolutsioonilised tingimised, olukord
on alles, rohkem kui enne sõda. Kapita
listlikus korras on alati need tingimused
olemaS. Praegusel korral on aga kapita
listid üldiselt tugewamaks muutunud kui
aastat paar tagasi
Neil on korda läinud end majandusli
kust kriisist ajutiseks wälja upitada. Rewo
lutsiooni otsekohesed wõimalused »n selle
tõttu edasi lükatud, rewolutsiooni silma
pilku pole praegu olemas ilmariikides,
pääle Hommikumaa ja Balkani riikide.
KuidaS see meie pääle mõjub? Meie
peame nüüd oma majanduse selle järele
seadma, aktiiwselt töötama, peame end
tasakaalu wäljamaaga seadma. Meie kin
del wõit oleneb sellest, tui tugewad meie
majanduslikult oleme. Kui kapitalism on
aktiiwsem, .siis on ta ka meie wastu aktiiw
semaks muutunud. Seepärast ei wõi su
gugi wõimatad olla meile sõjariistadega
kallaletungimised.

Reaktsiooni ajajärk.
Praegu on wäljamaal reaktsiooni aja
iärk. Ainult üheks silmapilguks oli n. n.
„demokraatline patsifistlik" ajajärk. Rewo
lutsiooni lained olid küll suured, kuid
rewolutsiooni lained ei suutnud kapitalist
likku korda minema pühkida. Kapitalism
toetades sotsiaaläracndjate pääle oli nii
tugew, et neid suutis tagasi lüüa. Ebert,
Herriot, Mac-Donald on nüüd kolikambris.
Saksamaal näeme suurepäralist pilti. Siin
on esimese plaanile lükatud tuttaw pika
wurrude ja raudkiiwriga Wilhelmi parem
käsi Hindenburg.

Väljamaa kodanlus on selle tõttu hir
munud, kuid Hindenburg saab igatahes
esialgu ettewaatlikult talitama, wõib olla,
et tarwitab ära isegi mõnda sotsi.
Tagurlus on suurteS riikides maad
wõtnud. Meie peame
söjawäge kindlustama,
kuigi rahuarmastajad oleme. Sõjast meie
muidugi lahti ei ütle, kui meid selleks
sunnitakse. Peame talitama wana rahwa
sõna järele „Tahad rahu, walmista
lõja wastu".
Sõjawäe tegime wähemaks. Nüüd
peame teda tugewamaks tegema, sest maa

ilma poliitikas walitseb rusikas. Meie nii
tugewad ei ole, et wõiks otsekohe Ameeri
kaga wõi Inglismaaga sõdida. Kuid nii
palju peame ikkagi tegema, et wäikesed
mopsid meie kallale ei tuleks oma isandate
ässituste pääle.

Välisriikides on meil weel suur sõja
wägi töölisteklass. Kodanlus, kuigi on
tugewaks muutunud, siiski ei ole nii tugew,
et töõlisteklassiga rammu wõiks katsuda.

Komparteid muutuvad suuremateks, tu
gewamateks, kindlamateks. Venemaa enam

lased wõitsid sellepärast, et 20 aasta
jooksul ettewalmistasid rewolutsioonile.
Nad walmistasid endile kindla rewolut
siooni ohwitseride kaadri, nad töötasid
kindla taktika wälja, lõid ja wõitsid.
Väljamaa komparteid enamlustawad
endid, nad walmiStawad kindlalt ette
rewolutsioonile, et niisama kui enamlased
Venemaal, nii omal maal kodanlusele

Läbirääkimistes sõnavõtjad seltsimehed
puudutasid pääasjalikult üht kui teist küsi
must, mis tumedamaks jäid, nimelt kõige

Et aga seda uut ülesannet läbi wiia,
tõsta põllumajandust ja tööstust, on waja
uusi jõude, kes sajadtuhandetena alt hul

rohkem keerlesid läbirääkimised suläste wõt
mise küsimuse ja kooperatsiooni küsimuse
juures.

kade seest tõusewad.

Lõpusõnas annab sm. Jsak täiendawaid
seletusi ettetoodud mõtete kohta.

Võeti wastu järgmine
resolutsioon:
„ Edasi" Põhja-Lääne oblasti tööliste
ja külakirjasaatjate nõupidamine ära kuu
lates sm. Jsaki aruannet S. N. V. Liidu
sisemisest ja wölisest seisukorrast, kriipsutab

alla seda, et waatamata laastamisetöö jä
relduste pääle, mis ilmasõda ja kodusõda
kultuursetuS meie majanduse elule andis,
on nõukogude walitsusel korda läinud töö
lis-talupoegade hulkade ühisel jõul Liidu
majandust kindlale alusele seada.

Kõik majanduslikud juhtiwad punktid
maa, suurtööstus, pangad, raudtee ja
Väliskaubanduse monopool on weel kind
lammi nõukogude walitsuse käe all ja selle

tõttu wõib kindlalt majanduse elu tõusu
ja arenemise käiku sotsialismi poole tüü
rida.
Meie eeS seisab pääülesanne walmis
tuse jõudude tõstmine ja laialiste hulkade
tarwituste suurendamine ja olukorra pa
rändamine ning kõiki wõimalusi, mis selle
poole wiiwad, tuleb ära kasutada.
Et küla on pääturg tööstusele, siis ole
ueb kiire tööstuse arenemine sellest, kui jõu

kas see küla on, seepärast tuleb tarwitada
kõiki nõukogude walitsuse määrusid, mis
on sihitud selle poole, et talupoega jõu
kaks teha. Meie siht on kõiki põllumehi ja
töölisi jõukaks teha. Kuid see jõukuse are
nemine peab minema sotsialismi sihis.

Praegusel silmapilgul on ainukene tee
sotsialismi poole kooperatiiwide süsteem,
seepärast tuleb kõigiti toetada kooperatiiwi,
põllumeestele selgeks teha nende tähtsust

ja kaasa tõmmata laiemaid rahwa hulka
sid kooperatiiwi ümber.

Sellepääle waatamata, et Nõukogude
Liitu ümbritsewad kapitalistlikud riigid,
kus praegu äärmine tagurlus ajutiselt pu
kile on pääsenud, oleme meie kindlad sel
les, et kapitalistlikkude riikide tööliS-talu
poegade hulgad warsti oma kurnajad ku
kutawad ja meie Liiduga ühiselt sotsia

isikud on kirjasaatjad.

Kirjasaatjate hulka wõib tuhandetega
lugeda. Nii näituseks on «Leningradi
Prawdal" ligi 2600 kirjasaatjat. See on
wägi, mis energiat, oskust annab töös
tuse tõstmiseks.

Kirjasaatjatel on üks ülesanne ikka
edasi püüda, kiiremalt sammudes kui rah
wahulgad.

Ja see hulk sammubki kiiremini: poliit
ringide ja muude ringide juure asutawad
nad endi ühendused.

Kogu ilmas on praegu tööliste kirja
saatjaid 80.000 ja talupoegade kirjasaat
jäid 85.000.
Kaks seisukohta.
Kirjasaatjate organiseerimise suhtes on
käesolewal ajal kaks seisukohta üks
Leningradi teine Moskwa oma.
Moskwa seisukoht sisaldab endas: töö
liste kirjasaatjad koonduwad ajalehe ümber

ja teewad tööd.
Leningradi seisukoht on täielikum: siin
lisati Moskwa seisukohale weel juure, et
tuleb tähele panna territoriaalsuse põhimõtet

iga kreisi, walla, tööstuskoha ja raiooni
juure tulewad luua kirjasaatjate ühen
dused.

Miks üleskerkisid sarnased lahkmõtted?

Selle alus seisab ülesannetes, mis üks
kui teine oma ette seab. Nii näeb Moskwa
kirjasaatjate suhtes, et ta peab olema ak
ttiwne osa ülesehituses, nende ülesandeid
paljastama, eitawate külgede ettetoomine
kohrudel. See on nende pääülesandeks,
seda teewad nad lehe kaudu.

Liiga kitsas ülesanne.
Leningradi seisukoht waatab, et see üleS

jasaatja on aktiiwne osa ühiskondlises üles

Vahepääl on kohale jõudnud Petro
gradi raiooni konwerentsi voolt sm. Blum
feldt, kes nõupidamist terwitab ja ette
loeb nimekirja, mida nemad kui hoole
kandjad annud hoolealusele Kingissepa
kreisile. Ta tähendab, et linna töölised
püüawad kõik teha, et sidet linna ja maa
wahel pidada. Soowib nõupidamisele kor
daminekut.

Kingissepa kreisi talupoegade nimel tä
nab hoolekandjat sm. Tunsker ja awaldab
soowi, et tulewikus rohkem rõhku pandaks
rahwuswähemuste kirjanduse saatmise pääle.

Järgmiseks päewakorra punktiks on:
«Tööliste ja talupoegade kirjasaatjate lii
kumme ja selle organiseerimise wormid".
Ettekandjana esineb sm. Klaas.

Sm. Klaast tSue.

kumise tõeliseks põhjuseks?

andeks seda küsimust rahwahulkades näi

Varemalt arwasime, et rewolutsioon lä
heb läbi kiirelt. Kuid seisukord näitab, et
see nii ei ole. Praegusel korral paneme
päärõhku S. N. W. Liidu kindlustamise
pääle, kuna 1919, 1920 aastal oli terwe
meie tähelpanu pööratud selle pääle, et

merisemad kui seda oli Venemaa rewolut
sioon Meie peame ainult ühisel meelel
talitama. Meie sotsialistline ülesehituse
töö on siis kindel, kui ise kindlad oleme.

Inglismaal läksid nurja ja töölistel ei
jäänud muud teed üle kui oma jõuga läbi
saada. Töölistehulgad ise lükkasid wälja
need isikud, kes aitasid tõsta tööstust ja
tööstuse käiku oma näpunäidetega. Need

anne üksi on liiga kitsas ning ütleb: kir

pärast on teie kirjasaatjate tähtsamaks üles

Teiste riikide rewolutsioonid saawad olema

Läbirääkimised laenu suhtes Geenuas ja

OlleS selles kindlas usus püüame meie
seni omal jõul kindlustada Nõukogude
Liitu, teades, et iga samm, mis kindlus
tab Nõukogude riiki ja selle elanikkude
hääd käekäiku, on pandiks üleilmse sot
sialistliku rewolutsiooni wõidule.

tugewamaks, selle pääle waatamata, et
ilma kapitalism end stabiliseerinud. See
data, missuguses sihis arenemise käik läheb.

misele.

lismi ehitusele asuwad.

Kirjasaatjate liikumine ei sünni mitte
üksi Venemaal, waid kirjasaatjate organi
seerimine sünnib ka wälismaadel Sak
samaal ja Prantsusmaal. Küsimus on üles
tõstetud, et kokkututsuda üleilmlist kirja
saatjate konwerentsi. Mis on siis selle lii

lõpulikku surmahoopi anda.
Sellest kõigist näeme, et üldiselt läheme

Kultuura tasapinna tõusmine andis
tõuke tööliste ja talupoegade organiseeri

tulelõket üle wiia teistesse riikidesse.

ehitustöös. Seda osa püüab ta läbi wiia
oma kirjades. Tema ülesandeks on, ak
tiiwselt osa wõtta ühiskondlisest elust koh
tade pääl. Meie ütleme, et kirjasaatja
seisab hulkadest kõrgemal. Ta ei oska üksi

kirjutada eitawaid nähtuseid, ta peab näi
tama ka, kuidas neid parandada, ta peab
oskama olla õpetaja.

Moskwa organisatsiooniline worm on
kitsas. Laiemat kirjasaatjate wõrku peame
looma meie partei juhtimisel. Ilma partei
juhtimiseta meie neid ülesandeid läbiwiia
ei saa.

Leningradi seisukoht leidis kinnitust ka
kubermangu partei 21. konwerentsi poolt.
Sellega ühines Nowgorodi ja mõned tei
sed maakonnad.

Kuidas organisatstoonilist
wormi luua.
Iseäranis tähtis on see eestlastele, te
gelikult meil wenelastega mingit wahet
olla ei tohi, sest elame S. N. V. Liidus
ja selle kaasaaitaw töö on ühine kõigile.
Kuidas asuda organisatsioonide loomi
sele? Linnatöölisie hulk läheb siin edasi
ühise, kindla koguna sellele liikumisele
wastu.

Samuti peawad tegema ka maakirja
saatjad

Sääl waldades, kus on Wene seltsi
meeste poolt loodud kirjasaatjate ühendu
scd, kuid neid on aga wähe, eestlasel
kirjasaatjal tuleb lihtsalt sinna minna,
registreerida ja hakata tööst aktiiwselt osa

mene samm sellel alal on pöörata
partei komitee poole.

Mis annawad need ühendused.
Nad aitawad 1) luua kindlat üksust,
2) aitawad kaitsta üksikuid kirjasaatjaid
kallaletungimise eest.

Linnades on samast ühinemist kergem
läbi wiia, sest pole kohti, wabrikuid, kus
sarnased kirjasaatjate bürood puuduksid.
Eestlased kirjasaatjad peawad ühinema
oma wabrikute büroodega.

Keegi ei tohi kirjasaatjate tööd kontrol
leerida wõi takistada lehtedele sõnumit
saam, pääle ajalehe toimetuse. Iga ajalehe
toimetuse juures asub weel ise kirjasaatjate

büroo, keS kohapäälsete büroodega ühen
duses.

Lõpetades annab sm. Klaas edasi ter
wituse «Leningradi Prawda" toimetuse
poolt.

Läbirääkimistes selgub, et ettetoodud
organisatsiooniline kawa puudulik ja selgu
seta on ning nõupidamine otsustad moo
dustada erilist kommisjoni, kuhu kuuluwad

seltsimehed Treufeldt, Teiter, Wiuk,
kelle hooleks jäi organiseerimise kawa wäl
jatöötamine.

Pääle lõuna waheaega kuulatakse ära

Edasi" toimetuse aruanne ja
kirjasaatjate järjekordsed üles
anded.
Esineb sm. Palwadre toimetuse kollee
giumi nimel.

Ajalehe tähtsusele on nõupidamise wäl
tel mitu korda allakriipsutatud. Nüüd
kriipsutame alla, et ajalehel on esimese
järgu tähtsus.

Ajalehed wõiwad koondada endi ümber
kogu poliitilise liikumise.

Nii näituseks meie partei häälekandja
„Jskra" koondas oma ümber rcwolutsioo
nilised jõud. See on üks nähtus.
Wõtame Herzeni «Kolokoli", mis ilmus
wäljamaal. Ka see ajaleht oli selleaegse
rewolutsioonilise liikumise teenäitajaks ja
walgustajaks.

Sm. Lenin tähendab raamatukeses „Mis
teha":

«Ajaleht on kollektiiwne agitaator, kol
lektiiwne propagandist, kollektiiwne organi

saator". »
Ajaleht on ainuke abinõu, mille abil ükS
wõi teine mõte wõib tungida igasse nurka.
Ajaleht on üldine mõte, see läheb igale
poole. Seepärast pannaksegi Nõukogude
wabariigis suurt rõhku ajalehe pääle ning
oli ajajärk, kus ajalehte isegi maksuta laiali
saadeti.

Kui meie nüüd kõike seda tähtsust kokku

wõtame agitaator, propagandist, orga
nisaator, kaswataja sus saame aru
sellest küsimusest, mis sunnib meid kõike
seda organiseerima.

Ajalehe tähtsus praegusel korral on
palju suureni. Praegu on iga praklikaline
saawutus, edu praktikaliseks näitajaks teis
tes kohtades poliitilistes ja teistes elu kü
simustes. Ta toob nähtawale saawumsed
ja warjuküljed. Paljastades neid warju
külgesid, mis ettetulewad ülesehituse töös,

aitab ta uut korda kindlustada.
Missugust iseloomu peab ajaleht
kandma.
Peab ta olema laialiste poliitiliste ar
tiklite kogu, wõi majandusülewaadete kogu.

Ajalehe kõige tähtsamaks osaks tuleb
lugeda tegeliku elu kirjeldust. Muidugi
mõista ei saa üht kui teist seisusohta ette
tuua üksikult eraldatult. Siin peab ette
tooma neid teatud seisukohalt. Toimetusel

on siin oma ülesanne. Ei saa lahti öelda
ühestki küsimusest. Tehakse korra üldiselt
seletus ühe küsimuse kohta, selle järele il
muwad üksikud sõnumid selle ainekohaselt.

Kas „Edast" ou suutnud neid
ülesandeid täita

wõtma.

ja kas ta on oma ülesandega walmis saanud?

Paljudes kohtades pole aga sarnaseid
ühendusi, sinna tuleb neid luua. Meie
partei tuleb alati wasm nende
ühenduste organiseerimisele.. Igaühe esi-

„Edasi" asutati 18. now. 1917 a. Tea
tawal määral on ta oma ülesannetega
walmis saanud. Vaatame 19 l 8 aastat.
See aasta oli meie elus pöördepunktiks.
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Pääle Eestimaa okkupeenmise Saksamaa
poolt tõusis küsimus, kuidas selle pääle
reageerida. Samal aja! hakkavad ka tshehi

slowaakid pääle tungima .Edasi" algab
tööd, eestlasi organiseerima Punasesse sõ
javäkke.

Teine pöördepunkt oli Saksa rewolut
sioon. Ta koondab eestlaste revolutsiooni

lisi jõude Eestis Nõukogude valitsuse

Side asundustega kasvas järgmiselt:

Kolmandaks peab kirjasaatja olema orga

Sõnumeid ilmus 1924 a.: jaanuaris
13, juunis 27 ja detsembris 64
asundusest. 1925 a. ilmus .Edasis" sõnu
meid: jaanuaaris —Bl ja märtsis

nisaator. Tema ümber organijccrivad end
laialdased bulga", tema ou kohapealne

101 asundusest.

olla sõnumisaatja, agitaator, propagandift,

Märtsis käesoleval aastal ilmus „Eda
sis" sõnumeid: Leningradi kub. —54 asun

organisaator

dusest, teistes Pühja-Lääne oblasti kub.

.Edasi" esitaja.

Kokkuvõttes on kirjasaatja ülesandeks
Kirjasaatja on aktiivsem osa massist

nende juht. Kui mcic suudame .Edasi"

Tema leenuseks tuleb seda lugeda, et
püüdis eestlasi, kes laiali pillakuna asu
vad Wenemaal, Siberis, tõmmata rewo

19 asundusest ja teistest S. N. W. Liidu
osadest 28 asundusest.
Üldse on sõnumeid saadetud 1925 a.
jaanuaris 307 ja aprillis 367.
Nüüd tõuseb küsimus, palju neist sõnu
mitest kasutamist on leidnud, siis peab
tähendama, et sõnumid on peaaegu kõik

lutsioonilisse tegevusesse, tõmmata kaasa

ära mahutatud. Kasutamata sõnumite hulk

talupoegi S. N. W. Liidu ülesehitusele.
Pärastpoole näeme, et .Edasi" võtab

on umbes 10 prots., nende seas pääasja

läbirääkimised.
„Edasi" kirjakeelt on vaja lihtsus
tala. Sel kombel teeksime ta maarahvale

likult küsimused, mis enam isiklikku laadi

kättesaadavaks.

õige seisukoha opteerimise palaviku kohta.

kandsid.

Tema seisukoht oli siin, et wiimane kui
üks tegev jõud oleks koondatud Nõuka
gude vabariigi kindlustamisele ja et sar
»ast laialist opteerimist ei sünniks. Ta ei
asunud ei Eesti ega Wene asuniku seisu
kohale, ta seadis opteerimise palaviku
vastu rahvusvahelise revolutsiooni küsi

Leht on kaunis laialine. Pääraskus
juhtivate kirjatükkide kirjutamises seisab
pääasjalikult toimetaja õlgadel. Wäljast
poolt toimetust tulevad juhtivaid kirja
töösid fisse keskmiselt kaks tükki kuus.
See muidugi raskendab tööd ja ajalehe

maksmapanekuks. Eestimaa revolutsioon

läks nurja. „Edasi" koondab tähelpanu
uuesti sellele, et ühes Wene seltsimeestega
käsikäes-käia.

muse.

Omal ajal oli waieluse all küsimus, kas
üldse maksab Eesti asunikkude hulgas tööd

teha, sest Eesti asunik olla kulak. Palju
sai konverentse läbiviidud. Eesti asunikud

olid tõesti rahvuslikud.
Kuid siiski, meie tulime otsusele, et Eesti
asunik majanduslikest küljest kulak ei ole,
teda tuleb ümberkaswatada, tõmmata nõu
kogude tööle.

Tagajärjed on olemas. Maal on nõu
kogude koolid, klubid, ringid jne. ning
tänane teie nõupidamine kriipsutab seda
eriti alla. .Edast" on suutnud võita üle
üldist seisukohta.

Missuguses seisukorras „ Edasi"
töötab.
Lehetellijate arv on tõusnud. 1924 a.
algul telliti 900 eksemplaari. 1924 a. hoog

töö algul, juuni kuus 1.400 eks., aasta
lõpul 3.000, 1925 a. aprillil 4.000
eksemplaari.

Kogu sellest rõhuv enamus eksemplaarisi
läheb maale.

See kõik näitab, et Edasi on muutunud
asunikkude häälekandjaks, vaatamata selle

pääle, et ta kui partei häälekandja partei
liinist kinni peab.

Muidugi mõista ei saa seda arvu ide
aalina võtta. Meie ei tohi milgil tingi
musel selle pääle peatama jääda. On ju
Beningradi kubermangus 150.000 eestlast.

Peame tõstma vastavalt sellele arvule
lehetellijate hulka 200—300 korda.

Lai tööväli .Edasi" tellijate võrgu
laiendamise mõttes seisab veel ees. Sügisel

väärtust.

Pääle selle on lehel abiväed olemas:
tiraashi kommisjon ja ajalehe sõprade

seltsimeest neist 5 toimetuses ja üks

Weel on olemas linnas organisatsioon
vabrikute ja tehaste kirjasaatjate büroo,
koosneb 5 liikmest.
See büroo organiseeriti 12. mättsil s. a.

Majanduslik olukord.
Siin ei ole asi nii edukas, kui seda tä
hendavad eelpool ettetoodud arvud.

Kabjub, võlad tõusevad. Eesti Kirjas
tuse Ühisus, keS seda lehte välja annab,
peab töötama kahjuga. Selle iseloomustu
seks toon fiin ette paari kuu sissetulekud ja
väljaminekud:

Oktoober 1924 a.

Saadi tellimistest: 1330 rbl. 78 kop.
(50,8%), kuulutustest 931 rbl. 50 kop.
(41,2%). Kokku 2263 rbl. 28 kop.
Läks kuludeks: paber 426 rbl. (12,5%),
trükk 1628 rbl. 40 kop. (47,7%), kon
tori sa toimetuse pääle 775 rbl. 75 k.
(22,7%), talitus sa teised kulud 577 rbl.
23 kop. (17,1#), kokku 3407 rbl. 38 kop.
Siinjuures teeb puudujääk välja 1144 rbl.
10 kop.

toob kabju juure Meie ees seisab küsimus
lehe biuda tõsta. Meie jõudsime Kirjastuse
Ühisuses otsusele, et lehe hinda peab tõstma

maal 65 ja Unnas 75 kopika pääle.
Niisama, kes tellivad põllumajandusliku
lisa, maksavad 10 kopikat kuus juure.
Praegu aga takistavad majanduslikud ras
kused lehe tööd. Kaastööliste arvu tuleb

Need viis .kirjanikku" peavad ainult
Wäliseks jõuks kirjasaatjateks on 158
inimest.

Neist on Leningradi linnas 22, kuber
mangus 75, Põhja-LLäne oblasti teis
tes kubermangudes 25 ja mujal, s. o. üle
S. N. W. Liidu 36 inimest.
Sotsiaalse koosseisu järele jagunevad
kirjasaatjad:

suurendada, leht muutuks seetõttu elavamaks.

Kirjasaatjate ülesanded.
Iga toimetus on siis eluline, kui iga
tema liikme kohta tuleb 100 ehk 1000
kirjasaatjat. Seda tähendas sm. Lenin.
Kirjasaatjad peavad kirjutama igast elu
nähtusest, varjukülgedest,saavutustest kind

lalt ja otsustawalt.
Mida otsustavamalt kirjasaatja kirjutab,

Töölisi 11, talupoegi 53, haritlasi,
pääasjalikult küla õpetajaid 63, õpilasi
8 ja sõjaväelasi 1. Need on väljas
pool linna. Sinna juure tuleb veel ar
vata linnas olevad tööliste kirjasaatjad,

seda parem toimetusel. Wiimane vaatab

Nüüd waatame edasi, kuidas need 158
kirjasaatjat on toitnud .Edasit."
1924 a. avaldati üldse sõnumeid: jaa
nuaris 49, märtsis 80, juulis
$2, septembris 106 ja detsembril 181.

saatja otsustawalt kirjutab, on sõnum wäär

keda 22 isikut on.

Ajalebe hinna kõrgenemine raskendab

laialilaotamist maa!. Asunduste ajalugu
võiks ka valgustada „Edasi" veergudel.
Tarvis on asunduste uurimistööd ette võtta.

Sellal on suur täbtsus.

siis selle järele, mis sõnumiga teha, kuidas
ära tarvitad».

Lenin kirjutas: .Ükski ei tohi kirjasaat
jat kontrolleerida." See õigus on ainult
toimetuid. Ainult sel korral, kui kirja
tuslik.

Teiseks peab kirjasaatja kohapääl olema

propagandift ja agitaator. Ta on aktiiwne
ajalehe keskkoht hulkade seas.

linorpa4>na KQMUTÕPH, ROCY/IAPCTBEHHCE

missuguse karistuse osaliseks ta saab.

Teadaattded.
Haridnomajs traatri 2m?fttiu*te
särje kord
K e s k n ä d a l a l, 6. mail.

kell 7 „Kaks pierrot

Keelt on tarvis lihtsustada. Jseära

Wast. m;tr.-orgamsaator.

Täna teaatrites:
Teaater „K)HMX 3pHTe«eö
EeAHoeTb ue nopoK".

Muusikaline komöödia
„Mapima."

Passaüv
«Bepa Mnpucßa»

Konservatooriumi saal.

(Moskva revolutsioonilise teaatri külaskäik)
«(szepo

nis raske on aru saada esimesest, s. o. po

bitilisest leheküljest. Samuti on laiemale
hulgale teadmata, kus üks või te»ne linn
asub. Siin oleks tarvis riigi nimetus
Sest puhast paberit ei saa 50 kop. nii palju,

Oparinos.

meie ei avalda kellegile. Kes katsub kirja
saatjale midagi paha teha, küll see teab,

kell 87-

Pääle küsimuste tekivad

Leningradi kubermangus 39 (Oudowa
kreisis 21, Kingissepa kreisis 4,
Luuga kr. 13 ja Trotski kr. 1). Pihkva
kubermangus 5. Ülejäänud ringid asu
wad Jaroslawi kub., Krimmis, Tveri kub.,
Uljanowski kub., Samaara ja Omski kub.
Eriti aktiivselt töötatakse Põhja-Düüna
kubermangus. Siin asub keskkommisjon

Muidugi mõista see väike tööliste arv
ei suuda üksi teha lehte loetavaks ja hu
witawaks. Pääraskus peab seisma siin
selles, et lehte peavad täitma väljaspool
parandama, reguleerima, tööle kuju andma.

kogude walitius-- kindlustuseks.

juure panna.

korrektor.

olevad jõud, kes tegeliku eluga seotud.

saatjaid ja kui meie tuleva kord kokku tu
leme, siis võime bulk tööd ära teha nõu

ringid.
Üldse on ajalehe sõprade ringe 49, neist

Nüüd võrdleme seda teise kuuga
peame tingimata suurendama seda arvu märts
1925 a.
2—3 korda. Toimetus loodab, et ta seda
Sissetulek tellimistest 2378 rbl. 35 kop.
ühes kirjasaatjate kaasabiga suudab teha.
(90,8%), kuulutustest 244 rbl. 20 kop.
(9;2°/o), kokku 2622 rbl. 55 kop.
Toimetuse kaastöölised tööga
Väljaminek samal kuul: paberi pääle
ülekoormatud.
1793 rbl. (32.3%), trükk 2040 rbl.
Huvitav on vaadata, kuidas nüüd lehte (36,7%), toimetus ja kontor 968 rbl.
täidetakse.
(17,5%), talitus ja muud kulud 745 rbl.
Toimetuse kolleegium kui niisugune otse
50 kop. (13,5%). Kokku 5546 rbl.
kohesest tööst osa ei võta. Ta annab ai 50 kop. Puudujääk 2923 rbl. 35 kop.
nult põhimõttelisi juhtnöörist.
Sihi näete selgesti, et iga uus tellija
Tegelikult töötavad toimetamise töös 6

ümber koondada võimalikult rohkem kirja

Kirjawastused.
Kotbölane, Oudowa kr. Kirjasaatja nime

Lede binna küsimust võiks üles tõsta.
kuna „Edastl" lisakulud juures trüki,
posti ja muud kulud. Tarvilik olek» võla
pääle tellimist võimaldada kohalikkude orga
nisatfioonide kaudu.
Asunduste mineviku käsitamine huvi

tab. HäSti kirjutatud ajalugu tõstaks huvi

Pet-Wtib. poole E. T. klubi.
Reedel, 8. mail kell 9 öht. on näiteringi
liikmete koosolek. Päevakorra tähtsuse
tõttu ilmumine kõigil tarvilik, niisama
juhatajatel sm. Rätsepal ja Juhkamil.
Oudowa EeSti Harmaja korraldab oma

ringitegelastega puhkepäeval, 17. mail s. a.,

väljasõidu Trutnewasse (vana mõisa ruu
mides), kus korraldatakse suur pidu. Ee»kavas: 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

ajalehe vaStu ja oleks kajuiikum.
Lebte on vaja elulisemaks teha. Kirja

post ja muud lõbustused. Mängib orkester.

saatjate kohus on neid küsimusi kohtade
päält anda. Sel kombel muutuks leht hu

Pidu algus kell 4p. l. Hinnad: 1. plats
35 kop., 2. plats 25 kop. Juhatus.

witawaks ja tellimine tõuseks.
Meie peame partei seisukohast kõvasti

kinni hoidma ja talurahva hulkasid endiga

kaala tõmbama. Minu isiklik arvamine,
et lehe hinda vastu sügist tõsta ei maksaks.
Lubadused, mis antud, tulevad täita.

Praegune ajalebt on siiski kallis. Teisi
teesid vaja otsida, et lehele sissetulekuid
saada. Jämedad sõnad nagu mustronk
ei meeldi paljudele siin tuleb viisa
kamat sõna otsida.

Meie ülesehitustöö on nõrgr wunda

mendi pääl. Ikka püütakse ülistavaid lu
gufid luua. Tarvis on kirjutada nii, kui
das tõesti lugu on. Hoolsamalt ja etteMaallikumalt peaks tööd tehtama.

Tõsta ajalehe sisu saame siis, kui
enam sõnumeid saadetakse. Mustronk ei ole

sõimusõna, vaid papi aunimi.

(Järgneb.)
S iendus.
Eilase.Edasi" numbrisse oli väike viga

sisse libisenud. Üleoblastilisc linna- ja maa

kirjasaatjale nõupidamise presiidiumi liik
meks valiti mitte im.Wmk, vaid sm. Nirk.
Mitmesugust.
Ajakirjandus Ameerikas.
Ameerikas Uhisriikides ilmub 2310 päe

walehtt, 13.267 nädalalehte. 473 ajalehte
kaks korda nädalas, 197 ajakirja kaks korda

kuus, 3613 kuukirja jne. Ajalehtede ja aja
kirjade koguarv Uhisriikides ühes Kaana

Wastnraw toimetaja: U>. Treafctdt
Ääljoamdm: Eesti Kirjastuse Ühisus
Sm. W. Kingissepa nimeline
Lesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 6. mail.

Esimese astme
marisiftlik-leninisim ringi
järjekordne istang.
Algus k-ll » öhtnl.
W. K. P. Lening. kub. agitpr. osa?.
EeSti sektsioon.

Lok « a wallas,
W. Luuki kreisis, Pihkwa
kub. wütab ~Edasi" pääle

: : tellimisi wastu : :
sm. Roigas, Goritsa külanöu
kogus.

WMk S ®o°o" &
mandasi. Kellel tema üle teateid

peaks olema, palun neid edasi anda
kas „Edasi" toimetusele ehk Amee
ritas ilmuwa eestikeelse lehe „Uue

Ilma" talitusesse, adress: c o „Uus

Ilm" - 1787 1-st ave, New-York.
Wiimaspd teated minu wenna
Gusraw Kütti üle ott: 1916 a. apr.

elaS ta Tshernigowi tub-, Pogari
(Ilorap) linnas ja tögtas A. T. Ru
thenbergi tubaka wabrikus.

Otsija P. Kütt.

daga on 20.531. Würdluseks olgu tähenda

tud, et Saksamaal ilmub 3152 ajalehte,

nendest 1834 kuus korda nädalas, 114 seitse

korda ja 58 üle seitsme korra nädalas.
Uus M-oses.
Londonist teatatakse, et usufanaatikud

Egüptuses on tahtnud teha samasugust imet,
nagu tegi Mooses, kui läks Punasest merest

V* * W nr. 2,25.0!t0bri
prcsp. nurgal, telel. 562-3" WaStu
wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B öhtill; naiSteratzwaõtele eraldi.
PraeguSaja orStinnSadinöud.

vWsMi--tchi>trSÄ°
<snguo?gaanidc igakülgne arStiuiin».,

kuivalt läbi. Katse läbi uppus 50 usklikku
semiiti tõugu pärismaalast. Kuna meri ei
tahtnud palujate ees taganeda, tõrkusid
inimesed vette minemast. Nende juht aga

palus jumalat ja hüppas raudkepiga käes
merde. Usklikud hüppasid juhile järgi ja
uppusid.

Gilaue börse:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ » juuniks 6 „ 1017* »
99 99 " n * 993 093/*

m „ juuliks 6 kuud 99*/* »
„ » august 0 „ 987*
.. sept. 6 . 967- „
. „ okt. 6 95 V< „
JiaclfteiUngtC. ... 9t.391.—9 t. 44 f.
Soome margad 4 „ 877, „
1. wõidulaen 3 „ 43 „
2. wõidulaen 3 „ 63 „
Talupoegade laen 86'/-

kurgu-, lörwa-, nina- ja jugubaigused.

mm ÄÄ tripper.
WaStuwõtte iunmd erialadel bom.k. 8
kuni öh. k. 9 Z. Juuli (end. Sadowajaj
uul. nr. 42, Tennoi nurgal. Tet. 163-31
ja 163-32.
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10 irnnn. ki-nt tclla lOõuu ?Uali>ed woo
did ,naistehaigused ja jluuntantne). Kas
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ZIZ tch,»
%BfinianmftUfi ma*Ma elektris., V.auv.

bfiatstim. jc tunftlF
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