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yindenburg tuleb.

takse, et Poola walitsus tervitas esimesena

Surmanuhtlust tarwitatakse awa
likult.
M i i n i st, 6. mail. Sofia kiriku plah
watuse lugu hakkab lõpule jõudma. Aja

Hindenburgi valimist, vaatamata sellest,
et omal ajal nõudis Entente tema välja
andmist ühes Wilhelmi ja Ludendorffiga,
et kohtu kätte anda sõja seaduste ja har

lust toimetatakse avalikult rahva päält
vaatamisel kiriku ees. Et tunnistajate st
letused mitte vähematki süüdistusmater

Kumardawad maani33 er lii uist, 6. mail. Berliini
diplomaatlikkudes ringkondades tähenda

jumuste wastu eksimiste eest.

Troonile astumine
Berl i i n i st, 6. mail. Hindenburg
asub oma kohuste täitmisele kahe nädala

jooksul, kas 11. ehk 12. mail.
Ajalehed teatowad, et diplomaatliku kor

puse vastuvõtmisel, mis on kolmapäeval,
esitavad mõlemaid vanemaid saadikuid
seisuse järele Inglise ja Nõukogude Liidu
esitajatena nende Berliinis puudumist
tõttu nende asemikud.

Inglise saadik Daberson sõidab Berlii
nist välja reedel.
Ametisse kinnitamineBerliini st, 6. mail. Lõpulik jä
relkatsumine presidendi valimiste asjus on

lõppenud ja valimist kommisjon kuulutab
ametlikult, et Saksamaa presidendiks on
valitud Hindenburg. Põhiseaduse järele
peab kommisjoni otsust kinnitama veel
eriline kohus, kes reedel kokku tuleb.

Walitsuse poolt on väljatöötatud am
nestia eelnõu, mis riigipäevale ette van

%täš Mksßt ZiilSust.

Kobanluje terror Bulgaarias.

lehed teatavad, et eelseisvaid surmanuht

jaali ei annud, siis põhjendatakse söjakohtu

Teel juhtus masinal rike ja vesi tungis
vangide ruumi, kuid hoolimata kapteni
teadaandest, et laeva uppumise hädaoht
ähvardab, avas laeva saatev miinipaat
tema pääle tule, aga selle järele tassiti
laev buksiiri abil lahtisele merele. Purus
tud tüüriga hulkus laev kolm nädalat
merel.

Laeval algas nälg, mõned inimesed su

süüdistusaktis nõukogude walitsuse ja
Kominterni osavõtmine plahvatusest kõik

rid nälga, mõned langesid meeleheitele ja

sugu väljamõeldust? pääl.

vaga läks laeval korda Konstantinoopolisse
jõuda.

Salanõu FilippopolisMiinist, 6. mail. Bulgaaria walit
sus teatab, et Filippopoli linnas tuli ava
likuks salanõu Zankowi vastu. Arreteeriti
hulk inimesi. Salanõu eesotsas seisis en
dine lendur Agop, kes põgenemist katse
juures maha lasti.
walgekaardlaSte
saatus.
Odessast, 6. mail. Marnast siia
jõudnud reisijad teatavad, et suur osa
Wene walgekaardlasi võttis aktiivselt osa
Zankowi terrori läbiviimisest.
Wäike salk wrangellasi 30 inimest—
ütlesid ära sellest alatust teost osa võtta.

Neid paigutati alguses koonduslaagrisse,
siis asetati mädanenud laevale, mis võis
igal silmapilgul põhja vajuda ja saadeti
Konstantinoopoli.

viskasid end üle parda merde. Suure vae
Todorowi mahalaskmine
Miinist, 6. mail. Eile saadeti täide
sarmanuhtlus Dimitri Todorowi kallal,
keda süüdistati Sofia plahvatusest osa
võtmises.

Sõjakäik Kominterni wastu keStah
edasi.

Miinist, 7. mail. Jugo-Slaawia va
litsus teatab, et temal olla tõendusi min
gisuguseft kommunistlikust keskkohast Miinis,

kelle ülesanne on kommunistlikke ülesastu

misi juhatada Balkanitel, eriti JuzoSlaawias.
Jugo-Slaawia walitsus pööras Austria
walitsuse poole nõudega laiali saata nime
tud organisatsiooni, samuti ka välja saata

mõned isikud, kes on Jugo-Slaawia va
litsust arvates kahtlased.

uakse. Parlament annab selle järele uuele

presidendile õiguse üldist amnestia välja
kuulutada poliitilistele süüdlastele, samuti
ka teatud kategooriale kaelakohtuliste hul
gas.

Kokkulepe Pruutsusmuu wõlgalle külmuses.
Pariisist, 6. mail. Prantsuse-Nõukogude erikommisjoni tegevus, kes pidi

Inglise sõjamäe manöömrid.
Londonist, 6. mail. Inglise yMlitsus

kindlaks tegema võlgade summa, lõppes edukalt.
„Temps" teatab, et selles küsimuses on täielisele kokkuleppele -jõutud. Kirjalikule

lepingule Wene võlasummade suuruse kohta kirjutatakse veel neil päiwil alla.

otsustas septembrikuul esimest korda pääle

ilmasõja ettewõtta hiigla manöövrit kõigi
kuiwamaa jõududega.

Manöövril tegutsevad suurtükiväed
uuemat süsteemi suurtükkidega. Niisama
võtab manöövritest osa riigi õhulaewastik.

Ülesastumised Inglise asu
maades.
Neegrite mässu mahasurumist järele JngUst Lõuna-Aasrika asumaades algasid uued
suured korratused kafrite keskel Bloemfon

lowni linnas. 4000 kafrit tungisid polit
selle kallale ja pildusid teda kividega. Kõik
pärismaalased töölised ütlesid tööleminekust

ära. Läbirääkimised kafri juhtidega er an
nud tagajärgi. Teisel päeval kordusid kokku
põrked, mõned eurooplased ja pärismaalased

said surma ja haavata. Eurooplaste vaba
tahtlikkude salkade toetusel suutis politsei

korra jalule s.ada ja 50 vastuhakkajate
juhti arreteerida. Seisukord jäi aga siiski
kriitiliseks.

Lõuna-Aafrika kõigi pärismaalaste sugu
harude meeleolu on tõsiselt ärev ühes raske
majandusliku seisukorraga ja parimaalastest

tööliste armuta kurnamisega. Linna tööle,

Pariisi tramwailaste wõit.
Pariisist, 6. mail. Pariisi weoasjanduse tööliste streik on niivõrd tõsine,
mis rikkus Pariisi uulitsa liikumist, et linna raudteede valitsus oli sunnitud järele
andma ja kõiki tööle tagasi võtma, ilma mingisugust tingimusteta, kes lahti lasti
1. mail mitte tööleilmumise pärast. Niisama kahjutasu maksma 300 franki.
Ülesastumine Prantsuse Marokkas.
Mässajad on hästi sõjariista
dega warustatud.
Pari i s i st, 6. mail. „Petit Jour
nale" kirjasaatja teatab, et Prantsuse sõja
väel läks korda sõjaliini ühetaoliseks teha
Rifi kabiilide suguharude wastu, kes hästi
sõjariistadega varustatud.

Kabiilidel on tarvitada praegusaja sõ
jariistad ja isegi raadio.
Foche mässu mahasuruja.
Pariisist, 6. mail. Painlevel oli
pikk nõupidamine marschall Fochega, mis

pühendatud sündmustele Marokkos. Näh
tawasti antakse sõjavägede juhtimine
Marokkos kindral Foche kätte.

Wöitlus mässajatega.
Pariisist, 6. mail. Põhja wäeliinil
Rabati raioonis tegid luurajad kindlaks,
et riside wäeliin Jbbani mägestikus on
kõvasti kindlustatud ning on mitu liini
kaitsekraawisid.

Keskkohas võtsid Prantsuse sõjaväed
Taunati raiooni kõrgustiku oma alla ja
lõiwad riside pääletungimise tagasi.

Saadud teadete järele on kaotanud
prantslased viimastes lahingutes 4 ohwit
seri ja ligi 12 soldatit, suuremalt jaolt
pärismaalased.

Riside kaotused on ligi 500 surnut.

kus makstakse võrdlemisi häSti, pärismaalasi

ei lasta, aga põllutööl, kus töötatakse 14
tundi päevas, saavad nad kõigest 10—15
schillingit kuus (schilling umbes 75 kop.).
Wolöni partisaanide protsess
Varssavist, 6. mail. 26. mail
ulgas suur 101 Wolõni talupoja prot
sess, keda süüdistatakse mässulistesse or
ganisatsioouidesse kuulumises.

Wöitlus piirituse wedajatega.
New-A o r g i st, 6. mail. Uhisriikide
valitsus algas otsustawat võitlust sala
kaubana alkoholi sissevedamise vastu. Saa

deti välja suure kiirusega terve laevastik,
»is varustatud sõjariistadega. Neile on
kohuseks tehtud likvideerida I. juuniks
salakauba sissevedamist Ameerika vetes.
Juhtumisel, kui salakauba vedajad wastu

tõrguvad, on kästud neid põhja lasta.

oma saadikut Türgi valitsusele ette panna,

Ukrainlaste arreteerimised
Poolas.
Varssavist, 6. mail. Poola seimi

et Inglismaa annab Türgimaale põhja

kommunistlik fraktsioon andis arupärimise

Kauplewad.
Lo n d o n i st, 6. mall. Walitsus volitas
poolse Mossuli osa suurte kontsessioonide
wastu.

Tundmatu rahwa tõugu inimene.
Londonist, 6. mall. Itaalia õpetlane,
kes uuel ekspeditsioonil viibis Tiibetis,
kohtas Himalai mägedes 15 tuhande jala
kõrgusel metsinimese, kes kuulub seni tund
matu alginimese rahvatõugu.

Weeuputus Stalingradis.
Stalingradist, 6. mail. Weetõus
ulatab Wolga joes 4 sülda, ja tõuseb ala
tasa. Madalamad kohad linnas on wee all,
kus asuwad kaubaladud.

edasikestvatest arreteerimisest Lutski lin
nas. Arupärimises tähendatakse, et arre
teeritud istuvad terved kuud ülekuula

Sm. Trotski Mõskma jõudnud.
Eila tell 6 hommikul jõudis Tuapse
rongiga Suhumist Moskvasse sm. L. D.
Trotski. Sm. Trotski oli Suhumis 90
päeva ja täitis kõik arstide poolt ettekir»
jutatud määrused terwisparanduses. Tema

Väljanägemine on elav ja värske.
Lenini muuseum UljanowSkis
Uljanowskisse (Simbirskisse) kõman
deeriti Teaduse Pääwalitsuse esitaja
W. J. Lenini nimelise maja järeluuri
miseks, et Väljaselgitava võimalust säÄ
organiseerida 1905 a. revolutsiooni wäl
janäitust ja wäljatöötada plaan alalist
Lenini muuseumi asutamiseks.

KariStuSte suurendamine ameti
ühisuste raha raiskamise eest.
S. N. W. Liidu kohtu rahwakommis
sariaati tuli ettepanek Moskva kuber
mangu ametühisuste nõukogu poolt, et
karistuste määra suurendada ametühisuste
raha raiskamist eest.

Kergendus küla kaubanduseleRahandusrahwakommissariaat otsus
tas kergendusi anda tööZtusmaksu asjus
kauplustele, mis töötavad külades ehk
laatadel:
Wabastada tööstusmaksust kauplemist,

kaupadega, mis sünnib l. järgu patendi
järele käest, maa pääl ehk ümberpaigu
tawates ruumides müüakse, samuti ka
vankril küla turuplatsil, raudtee jaamas
ja laewasadamates, niisama ka laata
del, mis üle kolme päeva ei kesta.
Wabastakse ka tööstusmaksust kõik
kauplemine, mis sünnib küla laatadel,
mis üle kolme päeva ei kesta.
598 kohtu asja tööliskirjasaatjate
märkuste pääle
Wiimast kolme kuu jooksul on Ulja
nowski kubermangus töölis- ja külakir
jasaatjate märkuste pääle alustatud 598
kaelakohtulist asja. Läinud aastal võeti
töölis- ja külakirjasaatjate märkuste
pääle 1.560 süütegu kohtulisele arutusele.

Mälestussambad W- J. Leninile.
1. mail awati terve rea linnades S.
N. W. Liidus mälestusesambaid W. J.
Leninile. Sel päeva! awati pidulikult mä
lestusesambad Leninile Blagowestshens
kis, Grosnõis, Orenburgis, Tweris ja
teistes linnades.

Stalingradis oli 1. mail Lenini mäles
tusesamba pidulik avamine. Mälestuse
sammas valmistati Leningradi kunstiala
deemia akadeemikust Koslowi plaani jä
rele. Mälestusesamba üldine kõrgus on 7
meetrit.

Mälestusesammas on asetatud keset
linna Wolga sadama poole viival uulit
sal kõige rahvarikkamas kohas.

Ühtlasi awati Stalingradi kolm uut te
hast: põlluriistade tehas ~Barrikada", 10
tuhande töölisega, metallriistade tehas ta

lupoegade tarbete Läites „Krasnaja Sas
tava" ja nafta ümbertöötamise tehas.
Leiwatehase ehitamine
Töö- ja kaitsenõukogu kinnitas ehituse
eeskavasse uue leivatehase ehitamise plaani

Kiievisse. Masinad tehasele tellitakse nõu

kogude vabrikutest. Tehas peab valmis
tama poole kogu külwileiwa tarvitusest,
s. o. kuni 4 ja pool tuhat puuda leiba
päevas.

mata kinni, kus neid peksetakse.

Fordi wäike auto.
New-Aorgist teatatakse: Henry Ford
teatab, et Fordi tehased lähemal ajal mi
niatuur-automobiili turule lasevad, mille
hind on 12 dollarit 60 eenti (umbes 25
rubla). Selle teadaande järeldusel lange
sid Ameerika turul kõik autohinnad jär
sult.

Waba kaubasadam WladiwostokisWladiwostokis awati vaba kaubasadam.

AchgnemW kõigile!
Suwekuude jooksul (5. maist
kuni 1. okt.) on „Edafi"
kontor awatud hommiku
kella 9 kuni kella >4 ö^tu.
Talitus.
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Kooperatsiooni

Leningradi teated.

Eestlased S. N. W« Liidus.

Uulitsate walgustus lõpetatakse.
15. maist pääle lõpetatakse uulitsate

köwendamisele.
Wiimasel aastal on kooperatsioon
suuri edusamme teinud. Näituseks oli
tööliste kooperatsioonil 1924 aasta algul
umbes 2 miljoni liiget, kuna 1925 a.
algul liikmete arw üle kolme miljoni oli.
Sisseastumise ja osamaksude üldine
summa kaswas sama aja wältel kaks ja
pool korda.
Kuid nende edusaawutuste juure ei
wõi weel peatama jääda.
Tööstuse järjekindel laienemine nõuab
kooperatiiwselt aparaadilt, kui päämise
kanaali käest, mille kaudu ära jagatakse
tööstuse saadusi, enam selgemat ja pine
wamat tööd.
Kooperatsiooni kaudu suudame meie
majanduslikku mõju avaldada ka era
kaubanduse pääle, kes nüüd, pääle kauba

ringjooksu laiendamise tarviduse, on
saanud suuri kergendusi.

Linnatöölised, rutake talupoegadele appi.
„Edasis" nr. 85 lugesime, et W. K. P.
kuulutas hüüdsüna wälja „Wabatahtlikud
maale!" See hüüdsõna on esimese järgu
tähtsusega.

Kui rohkem arenenud linnaseltsimehed

maale tulewad, siis on see meile talupoe
gadele, iseäranis aga kehwikule, suureks
abiks. Siis oleks meil kergem nii kulaku
küüntest kui ka usu köidikutest lahti rabeleda.

Partei Eesti sektsioonid peaks seda küsi

must hästi läbi sõeluma ja järele Maa
tama, keda woiks Eesti asundustesse saata.

Maale wõiks minna kõik töölised see
pääle waatamata, kas ta parteilane ehk
parteitu on, kui aga ta tunneb talupoja
majapidamist ja oskab talupoegade küsi

siin kooperatsiooni lähendamine tööliste
laiematele hulkadele.

Waatamata selle pääle, et kooperat
siooni läbikäik järjest suureneb, ei suuda
ta siiski töörahwa laiemaid nõudeid
täieliselt rahuldada.

Wastavate asutuste väljaarvamiste

järele suudab kooperatsioon ainult

võrra töölise nõudmisi täita, s. o. töö
line ostab kooperatsioonist wähem kui
pool oma tarvidusi, kuna üle poole oma
palgast ta ikkagi erakaupmeestele viib.

Palju tööliste kooperatiive tarvita
wad oma läbikäigu suurendamiseks tihti
„wiina uputuse" kerget teed. Sarnastest
teedest tuleks loobuda. Tööliste koope
ratsioon peab kõige suuremat rõhku pa
nema tööliste igapäevaste nõuete rahul
damiseks täielisel määral.

Eriti tuleb üles seada tööliste krediidi
küsimus. Tarvis lihtsustada krediidi saa
mist töölistele, parandada kreediidi saa
mise tingimusi jne.

Tööliste kooperatiiwide tööd tuleb nn
korraldada, et nad kahjuga ei töötaks ja
alaliselt ei loodaks, et kahju keegi kõr
gem asutus ära tasub. Muidugi ei tule
siin kasu hindade tõlgendamisega taga
ajada, waid kokkuhoidmises, aparaadi
lihtsustamise ja töö paremale järjele
seadmise teel.

Oma kapitaali suurendamise ülesanne
peab olema tööliste kooperatsiooni üheks

tähtsamaks ülesandeks. Tööliste koperat
siooni ringjooksu summa on ammugi ette

jõudnud oma põhikapitaalist. Sarnane
hoog ei ole jõukohane ning ähvardab
raskete tagajärgedega.

Wiimaks on tööliste kooperatsiooni
kindlustamise ja arendamise päätingimu
seks laiemate hulkade tõmbamine koope
ratsiooni tööle, kooperatsiooni töö ela
wustamine, tööliste wäljaeraldamine
altpoolt. Ainult siis, kui meie kõik tööli
sed kooperatiivi oleme tõmmanud, suu
dab viimane neist ülesannetest jagu
saada, mis kooperatsiooni pääl lasuvad.

KS Jäämurdjate töö Leningradi sadamates

algas 7. detsembril ja lõppes 27. aprillil.
Selle aja jooksul wõttis sadam wastu 187
aurulaewa üle 276 tuhande tonni mitme
suguse kaubaga. Saadi umbes 12 miljoni
puuda wilja (üle 100 tuh. tonni jahu ja
üle 55 tuh. tonni terasid).
Sama aja jooksul sõitis wälja 200
laewa, wiies üle 185 tuh. tonni meie
wäljaweo kaupasid. Pää wäljaweo aineks
oli metsamaterjaal 70 tuh. tonni. Selle
järele on õlikoogid 40 tuh. tonni, li
naseemned 25 tuh. tonni, lina ja muud.
Talwine sõiduhooaeg täitis hiilgawalt
tema pääle pandud lootused. Kaupade
läbikäik oli üle kahe korra suurem ettemää
ratud plaanist.

Talwtsel hooajal töötasid 4 jäämurdjat:
„Lenin", .Oktjabr", „Purga" ja „Tru
wor".
Suwise sõidu hooaja algul on juba sa
dama aitadesse laaditud üle 1.000.000
puuda mitmesugust kaupa. Aitades on
praegu weel waba kohta 2.000.000 puu
dale.

tus tarwitab kõige rutemat abi.
Maale ei wõi saata isikuid, kes ei tunne
talupoegade elu, sest nad wõiwad oma
teguwiisidega talupoegade hulgas wastas

rinda sünnitada. Talupojad hakkavad siis
kiruma ja riigiaparaati vanduma, kes su
gugi süüdi ei ole.

oma majapidamist paremale järjele tõsta.

Seepärast hüüame linna töölistele
tulge meile abiks ja tooge haridust maale.

Meie Mats.

(Pokornoi küla, Promõschlennoi wallas, Akmolinski kubermangus).

Küla asub 700 wersta kaugel Petro
pawlowski (kubermangu) linnast lõuna
poole. Kreisi linna on ka 180 wersta.
Küla on juba 20 aastat wana. On oma
kooperatiiw. Kõik kodanikud pea on huwi

huwitab elanikke wäga. Külas loetakse ka

ajalehti, aga ikkagi weel wähesel arwul:
1 eks. „Bednota't," 3 eks. „Ed«fiV 5 eks.
„Krestjanskaja Gasetat," 4 eks.
Teatajalt."

On ka olemas haridusring, millest osa

Põllumajanduslik maks tänawu sai mak
setud ilma suuremate takistusteta ja ra
huloldawalt. Õige tihti teewad küla mees

tatud nõukogude walitsuse edust tema iga
päewases kõwenemises.

Poliitiliste sunnitööliste lapsed
on öpemaksust wabastatud.
Rahwahariduse kommissariaat andis po

liitiliste sunnitööliste lastele õiguse mak
suta õppust saada kõigis õpeasutustes.

Raudteesöitude ühtlustamine
laewasöidugaEt reisijate 'nõudmistele wastu tulla,
muutis Oktoobriraudtee suwiste rongide
sõiduplaani nii, et reisijad, kes sõidawad
Leningradist wälja kell I päewal ehk kell
1 öösel, wõiwad Novgorodist Wolhowi jõge

Linna tööline peaks talupojale appi rut
tama, siis saaks kehvik talupoeg rutem

Kaugest rohtlaane nurgast.

wõtawad mõned noored ja ka teenijad we

tele pääwalu mitmesugused maksud, mida

nelased. Pannakse ka õige tihti näite

tuleb maksta pääle põllumajandusliku

mängusid toime, Eesti ja Wene keeles.
Oktoobrikuust on töötamas lugemistuba,
kus pea iga õhtu lugemised. Lugemisetoa
juures annab haridusring wälja seinalehte

maksu kohalise külanõukogu maja rentimi
seks ja weel mõneks muuks otstarbeks.

„Küla Proshektor," mis ilmub iga kuu 2
korda Eesti ja Wene keeles. Seinaleht

seda ka.

Samogonni keetmist ei ole ka weel ära
unustatud, wahepääl ikkagi pruugitakse
Binokl

mööda Staraja Russasse sõita. Raudtee
rongide ja laewade sõidu aeg on nii kor
raldatud, et reisijatel üle tunni oodata ei
tule.

Krimiuoloogia kabinett.
Kubermangu kohtu juures awati krimi
noloogia kabineti kuritegude ja kurjategi
jäte uurimiseks. Ringide juhatajaks kabi
netti juures on professorid Jjhewski ja
Orshanski.

Terwiswastalistest korteritest
ümberpaigutamine
Korterikommisjoni järgmisel istangul
wõetakse küsimus arutusele, kuidas terwis
wastastes korterites asuwatele elanikkudele
uusi korterist muretseda.

Paljud töölised elawad weel keldri ehk
pööningu korterites wõi rõsketes tubades.

Sanitaararsti ettepanekul tuleb neile sa
muti kui demobiliseeritud ja sissesõitnud
töölistele esimeses järjekorras uusi kõrte
risi ehk tubasid anda.

Uued uulitsa nimetusedLeningradi uulitsate ümbernimetuse kom

misjon lõpetas oma töö. Lähematel päe
wadel pannakse ümbernimetatud uulitsate,

platside, sildade, aedade ja kaldaäärsete
Hariduse templi awamine.
Uus eluolu tungib külasse. Jõukad ia tagurlised ollused raputawad jõuetumas
wihas rusikaid.

täielik nimikiri kubermangu täidesaatwale

(Adojewo asundus, Demjanski kreisis, Nowgorodi kubermangus).

tähtsuse pääle rõhku panemata, oli tarwiS

Moissejewo walla, Marjewo raiooni
Eesti noored, W. L. K. N. U. liikmed ehi
tasid ühisel jõul Marjewo Eesti kooli
ruumi pidude ja näitemängude toimepa

kontsert-pidu, mis laialise programmi tõttu

hästi õnnestas. Ehk küll wahetpidamata
wihma sadas ja ilm halb oli, olid siiski
kõik isteplatsid inimesi täis ja pidust jäi
kõigil hää mulje järele.
nemise otstarbeks püüne.
Julgesti edasi, Marjewo noored! Teie
Et see maja oli warem eestlastel pai*,
wemajaks, fiis olid jõukamad ja pimeda olete ainuke jõud asunduses, kes wõimas
mad asunikud ühes wanaeitedega ehituse
on wanadele mädanud kombetele häwita
aeg noorte tembu üle wäga wihased. Noo
waid hoopisi andma. Tõstke kultuuri ja
red aga seda tähele ei pannud, waid wii edendage haridust.
Ühisel jõul edasi sotsialistliku tulewiku
sid julgelt oma töö lõpule.
21. aprillil oli uues ühiskondlikus ha poole.
K ä - g u.

riduse templis Wene noorte kaastegewusel

Esimene mai Oudowas.
Jewreinowi noored on teistele ees
kujuks.

Wiluse ilma pääle waatamata kogusid
organisatsioonid wõimsalt ametühisuse maja
ümber, kust rongikäik pääle hakkas.

Ka Eesti haridusmaja ühines üldise
meeleavaldusega.

Õhtul olid teaatrites ettekanded. Eesti

Samm edasi
(Sakala as, Kingissepa kr., Leningradi kub.)

Pikkamööda tigu sammul tõuseb kultuu

riline tasapind Eesti asundustes. Kuid
siiski ta tõuseb, areneb, jõuab edafi. Sar
nases arenemiskäigus on ka Sakala asundus.

Nii korraldas Sakala klubi näitering
20. aprillil piduõhtu, kus hariliku lõõts
moonita asemel meie keelpillide mängu kuu

haridusmaja pani ka maksuta pidu toime.

leme. Selles on Sakala noored suure edu

Hilja öösel lahkusid pidulised rõõmsas

sammu teinud, sest waadates tagasi lähe
dasse minewikku, ei osanud weel noortest

meeleolus.

Jäämurdjate töö kokkuwöte Lenin
gradi sadamas. «

Talupoeg zu nouav igakülgset abi, sest

pääle ilmasõda on talupoja majapidamine
wiletsasse seisukorda langenud. Ta ülesehi

mustele juure minna.

Saadud edusaawutuste põhjal tuleb
tööliste Ikooperatsioonil oma tegevust
weel rohkem laiendada.
Esimeseks ja tähtsamaks küsimuseks on

walgustamine.

(Tshernowa, Oudowa kreisis, Leningradi kubermangus).

Aga ühest asjast ei wõi waikimata mööda
minna.

Sellest töörahwa wõirluse pühast, 1.
maist peaks Oudowa ümbruse eestlased ikka

rohkem osa wõtma. Nüüd paistis wälja,
et Oudowa ümbruse eestlastele, pääle Je
wreinowi küla, 1. mai püha nagu ei oleks
olnudki.

Klubist ja klubi tööst hoitakse eemale,
et wast kogemata kommunismi idu külge
ei hakka.

keegi keelpillide! mängida. Loodan, et mõne

aja pärast suureneb mängijate arw ja keel
pillid ei saa mitte haruldane nähtus pidudel
olema, waid alaline.
Uks nähtus teeb ainult meele raskeks ja
nimelt see, et kohalik kooliõpetaja liig loiult

klubi tööst osa wõtab. Wõib olla, et selles
on süüdi wäike konflikt, mis noorte ja kooli
õpetaja wahel on tekkinud, kuid arwan, et
seda oleks kooliõpetajal kerge lahendada, kui
endiselt tööle asuks.

Oudowa ümbruskonna noored, wõtke

Nagu aga näha, ei wõta kooliõpetaja

eeskuju Jewreinowo noortest, kes hoolega

midagi ette, et sellest üle saada. Minu svow
oleks, et see konflikt pea lahendatud saaks,
fiis edeneks töö ja kannaks wilja edukamalt.

klubi tööst osa wõtawad. Maha tuimus ja
ükskõiksus! Maamees.
A Eeskujulik Pidu z Z
" 20. aprillil pani Sadorje punane nurk,
Oudowa maak., toime toetuspidu kooli
hääks. Pidu kord oli õige eeskujulik ja
pidulised karsked, mida tuleb walla mii
litsa sm. Klausiku arwele kirjutada, kes
asundusest samagonni peaaegu wälja tör

jub. Ka näitlejate tüübid olid sm. Lillil
mängu kohaselt ettewalmistatud. Kõigile
meeldis pidu ja awaldati soowi paljude
poolt järgmisest pidust tegelasena osa wõtm.

Ainult tuleks rohkem rõhku panna kollek
tiiwsetc mängude pääle. —n.

„KLrwalt vaataja".
Ei wasta tõele
(Dno as., Pihkwa kub).
Wastus Waatlejale

komiteele kinnituseks ette.

Alguses 1918—20 aastatel ni
metati uulitsad ümber, ilma uute nimede
ainult manadest, sagedasti häbistawatest
nimedest lahti saada. Selle tõttu tuli
kommisjonil rida nimetusi uuesti ümber
nimetada.

Keskrajoonis nimetakse uuesti ümber
umbes 30 uulitsat. Palju nimesid lihtsu
takse. 25. oktoobri prospekt nimetakse
prospektiks, 3. juuli
uulits Juuli uulitsaks, 9. jaanuari
kaldaää? Jaanuari kaldaääreks.
Majorowi (end. Wosnesenski) prospekt
nimetakse ümber Dostojewski prospektiks,

osa 25. oktoobri prospektist Oktoobri wak
salist kuni Lawrani jääb nimetuse alla

Staro-Newski. Furstadski uulitsale an
takse selle endine nimetus tagasi. Roschali

prospekt nimetakse ümber Junoi Smenõ
prospektiks, Preobrashenski uul. Tur
genjewi uulitsaks, Admiralteiski projest
Respublikanski, Tshernöschew põikuulits

Utshitelski pöikuulitsaks. Et Plehanowi
mälestussammas teise kohta paigutati, siis

nimetakse nüüd Kasanski kiriku plats
Woronihini platsiks, Plehanowi (end. Ka
sanski) uul. Letshebnõi uulitsaks.
Gagarinski uulits kannab edaspidi sm.
Narimanowi nimetust. Ohwitseri uulitsa
nimetus jääb esialgu lahtiseks. Tsaritsõni
uulits nimetakse ümber sm. Stalini uulit
saks.

Mõned uulitsad saamad ametühisuste
nimed: Demidow põikuulits SojuS
Prikastshikute pöikuulitsaks, Leichtukow

Sojus Schweinikow, Usatshew Sojus
Stroitelei. Teised uulitsad keskraiooniS
jääwad oma endiste nimetuste juure.

Esimene kirjutusmasin idakeelte
. kirjaga.
Engels'i nimeline rehas andis wälja
esimese nõukogude kirjutusmasina idakeelte

kirjaga. Masin töötab wastupidises sihis.
Masin on Sewsapgostorgi aknale waa
tamiseks wälja pandud.

20 tuhat Puuda leiba päewas.
Kooperatsiooni leiwaküpsetus suurendab

Ostetud katlad ei müüritud pliitasse >?e
pärast, et koolimaja läheb

alatasa oma walmistust. Weebruarikuul
valmistati 400 tuhat puuda leiba, mart
sil aga juba 560 tuhat puuda ja aprillil
ligemale 570 tuhat puuda.
1., 2. ja 3. mail saatis Leningradi
kooperatiiwide ühendus turule 60 tuhat
puuda leiba. Lähemail nädalail saab see

wähem nende nõudmisi rahuldab.
Teataja.

miks.

Nagu näha, olete wäga raskelt eksinud,

sest Duo kooliõpetaja ja koolinüukogu esi
mees ei joo joowastawaid jookisid. Ta on
täiesti joomise wastu.

Laste tarwitada on suur pliit, mis enam

Leningradi kooperatiiwide ühenduse leiwa
küpsetuse tehaste hariliseks walmistuse uor
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Esimene üleoblastiline
..Edasi" linna- ja maatirjasaatjate nõupidamine.
Sm. Teiteri aruanne.
(Järg).

Teadete ringi tähtsus.
Seni on meie ajalehes poliithariduslikku

dest ringidest walgustatud kõige rohkem
näite- ja oialt ka lauluringi töö. Nende
ringide sisu peame enam wastawamaks
regema ja aluse looma, mille ümber koon
duksid kõik.

Meie klubides peab olema ka teadete
and m iste ring.
Maa elanikud näewad palju waewa kui
üht kui teist küsimust ära selgitada saa.
wad. Siin peab kirjasaatja tingimata abiks

asuma ning teadete andmise ringi aktiiw
semaks tegelaseks olema. Kirjasaatja wõib
siin raskemaid küsimusi lahendada „Edast"
kaudu.

Siin tuleb liikuda mitte üksi eestlaste
piirides, waid side tuleb luua wastawate
Wene asutustega, säält andmeid saades
teadete ringis ettetulevale küsimuste la
hendamiseks.

Weel on üks tähtis tööharu, mis seni
alles söötis, see on asunduste uuri
mine. Kui asundust ei tunne, ei saa ka
wiljakalt töötada. Õppides asundust kõige

külgselt tundma, wõime üht kui teist küsi
must paremini lahendada.

Põllutööringi organiseeri
mine nii raske läbi wiia ei ole, kui kõiki
jõudusid selleks tööle panna. Ka talu
naiste tööst osawõtmise pääle peawad kir
jasaatjad mõtlema, algatust ülesnäitama

(kudumise ring jne).
LäbirLLkimiseS.
Seinaleht on siis wastaw, kui ee
male hoitakse pikkadest targutustest ja pik
kadest poliitilistest kirjatükkidest. Suurt osa
mängiwad päälkirjad ja ilustused.

Tegelikus elus ei saa igal pool or
ganiseerida punaseid nurki. Kuigi tingimu
std olemas, siiski tuuakse waldades wastu
wäiteid, et ei maksa organiseerida.

Walla lugemistoa juhatajale antakse
abiline juure. Seepärast tulea kohalis
tel tegelastel sääl kus rahvusvähemusi,
püüda, et vähemalt abiline oskaks rah
wuswähemuste keelt.

Rahwuswähemustel puudub kirjandus.

tööd.

Pidude korraldamine on toeks meie
poliitkaswatuse tööle. Kõik ratsutawad
näiteringi seljas, et ära elada saaks, sest
riigi poolt mingit toetust ei ole. Tegelik
elu on näidanud, et ükski nooremate ar
wamistega rehkendada ei saa. On tarwis
rohkem rahwuswähemuste kirjandust maale
punastesse nurkadesse saata.

Ainukene töötegija maal on kooli
õpetaja. Täbar lugu on näitekirjandusega,

kuna aga näitering on asunduse rahapa
jaks. Takistusi punaste nurkade organisee

rimiseks ei tehta, kui küsimus õigelt üles
seada.

Kui pidusid õigelt seisukshalt, was
tawa programmiga läbi wiia, siis on sel
lest ka kasu.

Peaks praktiseerima ka elawat aja.
lehte. See oleks olema massilise töötõuke
jõuks.

Tuleb töötada mitte walmis mõõdu
järele, waid tegeliku elu järele wanemaid
seltsimehi kaasa tõmmata. Sagedasti hin
hatakse kohtadel seltsimehi aruannete, mitte

aga tõsiste eluliste tagatiste järele.
Pidude ja õhtute ettekanded peaksid
olema lühikesed ja sisukad ning hästi läbi
töötatud.

Pääle sarnaste asjalikkude läbirääkimiste

wastab sm. Teiter
löpusonas
„Oma ettekandes tõin ma ette pääasja
sikult need kohad, millel kõige rohkem täht

sust ajalehe kirjasaatjatele, seepärast ei

loovad laialised rahvahulgad, ka need, kes

kult igapäevaste küsimuste otsustamises.

kultuuriliselt palju maha jäänud. Kuid igal
Vallal on olemas oma hoolekandjad ja
seepärast tuleb püüda ka nende läbi kir
jandusega warustada lugemistubasid ja
klubisid, ühtlasi nõuda, et rahwuswähe

Sääl, kus seinaleht hästi töötav, on kerge

muste kirjandust rohkem saadetaks. Lähe

mal ajal tuleb kokku poliithariduslikkude
tööliste konverents ning praegune olukord
sõelutakse sääl läbi".

Resolutsioon
maakiriasaatiate ja voliit haridus
liku töö kohta.
1. Üheks suureks puuduseks meie asun
duste elus on see, et asunikud oma soowifi

ja küsimusi õieti ei suuda kokku seada ja
avaldada, seega oma küsimuste vastamiseks

otsekohest teed ei oska leida. Asunikkude

küsimused, mis nad ühes wõi teises sibis
avaldavad, on rasked aru saada. Koosole
kutel ja istangutel on kõik hää: võetakse
avalikult wastu kõiksugu otsusi, avaldatakse

valitsusele .usaldust" jne. Kuid nurga
taga räägitakse koguni teist.

2. Wcel on olemas vahesein, mis asu
nikke ja talupoegi üldse linnatöölistest lahu

tab (nõukogu- ja partei töölistest), see on
talupoegade väike arv nõukogude tööl.
Talupoegade hulgad ei ole veel oma seast
tarvilikke ühiskondlikke tegevaid jõudusid
wälja eraldanud, kuna aga linnast sisserän

daja pääle võõriti ja umbusaldusega waa
datakse.

on sündinud. Selleks on aga eestkätt tar
wis piinliku hoolega välja eraldada isikuid,

keda tarvilikkudele kohtadele valida ehk
nimetada, et nad talupoegade tarvidusi õieti
aru saaksid ja mõistaksid.

4. Meie peame sellele püüdma, et asun
dused ja külad julgelt ja otsekoheselt oska!sid ja suudaksid oma tarvidusi avaldada ja

mõtteid küsimustena üles seada. Katsed
selleni jõuda avalduvad maakirjasaatjate
läbi. Kuigi siin omad pahad küljed ole
mas, mis selles seisavad, et kirjasaatjad nende

viha ja vaenu aluseks wõiwad sattuda,

nurk, lugemistuba jne.) lähedal olema.
Kirjasaatja ja pol.-har. asutus peavad tcine
teisega kõige lähedamas ja tihedamas ühen

duses olema. Seda kinnitas ka novembri
kuul Moskvas peetud üleliiduline kirjasaat
jäte nõupidamine.
6. Pol.-har. asutuste küsimuses tunnistas
nõupidamine eriliselt tähtsaks kirjasaatjate
aktiivset osavõttu kõigist klubi, punase nurga,
jne. tööst ja tegevusest, kuna maakirjasaatja

aunime ainult see on kohane kandma, kes

maal seltskonna töölisena selle elu kõige
külgselt hoolega jälgib ja mustade jõudude
(kulakute, samogonni keetjate ja tarvitajate
zne.) wastu aktiivselt võidelda aitab.

7. Oma töös peab kirjasaatja kindlasti
sellest kinni pidama, et ta ainult täielikult,
kõigekülgselt läbivaadatud ja sõelutud õigust
kirjutab.

8. Eriti lahedal peab kirjasaatja ajalehe
ettelugemisel olema, kusjuures ta nii ette
lugemise organiseerimist kui ka kuulajatele

tööd.

9. Pääle selle on kirjasaatjal veel see
sugune ülesanne, millest ta mitte ainult osa
võtjaks ei ole, watd otsekoheseks juhatajaks,
see on seinaleht. Wiimane peab tingimata

igas pol.-har. asutuses olema. Ta peab

suuruses.

Meie raamatud püütakse kirjastada wõi

malikult odavamalt. Wõib öelda, et isegi
odawamalt kui samaiuurused ja sama
tiraashiga venekeelsed raamatud.

Huvitavad on arwud, mis näitavad,
palju peaks iga isik maksma, kui tahab
muretseda omale iga aasta väljaantud
raamatute komplekti. Nii läheks maksma
1922 a. väljaantud raamatud 3 rbl.
45 kop., 1923 a. 5 rbl. 65 kop. ja
1924 a. 23 rbl. 95 kop.
Kuni minewa aastani ei maksnud meie
ühelegi honoraari Praegu püütakse weidi

tegevuses on kirjasaatja tegevus määratu

kirjanikkude tööwaewa tasuda.

Pääle kalendri pole waewalt ükski raa
mat ennast täielikult ära tasunud. Mõned

11. Klubid, punased nurgad jne. on esi
mesed seltskondlikud organisatsioonid asun
duses, milledega ühenduses kirjasaatja kõike
oma tegevust peab ja võib alustada.
12. Weel on klubis, punases nurgas jne.

raamatud tulid anda Keskkirjastusele trük

üks töö vorm, milles kirjasaatja niisama

Tehniline seisukord on enam-wähem
korras. Meie wõime praeguse aparaadiga

juhatajaks ja organisaatoriks peab olema,

see on ajalehe sõprade ring. See ring on
seda tähtsam, et kirjasaatja selle liigetelt
tuge saab asunduse mustade jõudude wastu
võitlemiseks.

13. „ Ajalehe sõprade ringi" peab kirja
saatja kõik asunduse ausama ja aktiivsema
osa koondama. Ringi pääülesanded oleksid:

kida. Aasta jooksul peawad aga wäike
rahwaste kirjastused laenu saadud rahad
tagasi maksma.

rohkem wälja lasta, kui seda teeme.

Kõik küsimus seisab aga selles, kuidas
raamatut ostetakse hulkades.

Lenini töösid nii kergesti laialilaotada
ei saa talupoegade keskel, sest need nõua

wad enam arenenud lugejaid. Sedasama

1) ajalehe tellijate kogumine, 2) ajalehe

Wõiks öelda ka poliitilise kirjanduse kohta.
Operaamatute käsikirjade muretsemine on

kohale saamise organiseerimine, 3) ajalehe
tellimise hääks kõigekülgse kihutustöö tege
mine, 4) uute kirjasaatjate juuretõmbamine

teha metoodide muutustega jne. Näituseks
„Aabits" nõudis aasta ettevalmistamiseks.

ja ettevalmistamine ja 5) aktiivselt osa

wäga raske. Siin tuleb alaliselt tegemist
Põllumajandusliku kirjanduse pääle on

võtma kõikidest algatustest, mis asunduse
elu tõstmiseks ja nõukogude võimu kindlus

seni asunikkude poolt wähe wastu tuldud.
Ka näitekirjandus asub samas seisukorras.

tamiseks ette võetakse.

Ilukirjanduslist ajakirja „Oras" ja „Säde"

14. Järjelikult siis seinaleht, trüki
sõna tarvitamine kohalikkude tarwiduste

antakse kahjuga wälja.

mistaminc, need on kolm suurt ja tähtsa
mat ülesannet, mis ühiselt nii iga ajalebe

Raamat peab külasse tungima.
Kuidas sünnib laialilaotamine?
Tänini ostsid koolid raamatuid, kes

kirjasaatja kui ka muu seltskonna tegelase

selleks toetust said.

ees scisawad.

Hinnata raamatut edasi saata meie as«tusiele, seda meie ei wõi.
Üksikud kirjanduse armastajad, kes laiali

jaoks ja talupoegade kirjajaatjateks ettewal

Ainult kirjasaatjal üksi on neid ülesan
deid raske teostada, kuid ühendatult, ühiselt
wõiwad nad meie asundusi uueks luua, wõi
wad õpetada asunikkufid, talupoegi oma mõt
teid ja tahet õieti awaldama.
15. Kõige ülemalolewale lisaks tuleb maa
kirjasaatjatel viibimata asunduse uurimisele
asuda, milleks uurimise kava keskkohas lähe

mal ajal wälja töötada.
16. Igasugused arusaamatused, mis koha

pääl „Edafi" sõnumid tekitavad, tulevad
üles tähendada ja sellest toimetusele teatada.

See tõstaks ajalehe vastu huvi ning hoiaks
tulevikus eemale arusaamatused.

17. On tarwis, et ajalehed, kus ilmu
märgitakse see mulje, mis sõnum sünnitanud

5. Et maakirjasaatja asunduse ühiskond
liku mõtte avaldajaks on, peab ta ka poliit
hariduslikkudele asutustele (klubi, punane

1925 a. on seni kirjastatud 33 raama
tut, 52.000 eksemplaaris, 19.460 rubla

suur.

arvu alaline kasvamine selgelt tunnistab.
Maa tarvitab avalikku sõna.

daks wõiwad jääda, kaasa aitama peab.

meid eestlast loetakse Lääne wäikerahwaste
.hulka.

tedega, seega asunikkudele tegelikult näitama,

mis tähtsus on perioodiliselt väljaantaval
lehel ja mispärast seda tarwis on. Selles

wad sõnumid asunduse elust, kohapäälse aja

seletuse andmisest neist kohtadest, mis tume

asjalikult Hommikumaa väikerahvastele,

ka teist sammu astuda: ta peab aitama üle
wal pidada sidet keskkohtades ilmuvate leh

kellede pahu külgi nad paljastavad, ei kohuta
see tegelikult siiski kirjasaatjaid, mida nende

puudutanud ma nii laialt poliithariduslikku
Rahwuswähemustele poliithariduslikuks
tööks antakse toetust praegusel korral pää

organisaator.

10. Iseenesest on seinaleht maal, asun

tegevusele tõmmata, nagu see linnatöölistega

kistawad Wene töölised rahwuswähemuste

Maakirjasaatja on seinalehe esimene ja pää

dmcs ainult esimeseks vormiks seltskondliku
mõtte väljenduses, esimeseks katseks avali

ning ei tõmba hulkasid kaasa.

saatjad ka kõik läbi jõuawad wiia. 90°/,
neist jäävad täitmata, kui pole kõrwalist
abi. Igas wallas peaks olema ka üks eest
lane poliithariduse tööline. Tihtipääle ta

waseid elu küsimusi ühiselt läbi arutäda.

astunud ja laiali laotanud teatud määral.
Meie ei 100 üksi Nõukogude riiki, seda

Kohalikud aktiiwsed seltsimehed ta
hawad alatihti kõike tööd ise ära teha
Meile seatakse siin ette hulk üleS

klubisse tõmbajaks olema, kus oma igapäe

Siiski oleme selle muretsemiseks Rammusid

3. Nõukogude valitsuse ees seisab lähe
mate aastate ülesandena maa aktiivi, see
on tegevate jõudude kasvatamine. On tar
wis talupoegade reamehi administratiivsele

andeid. Siiski peame waatama kas

vastu peegeldama asunduse elu kõigis ta
saavutustes ja puudustes, ta peab massi

lehe sõprade ringi poolt alal hoitaks, üles
ning et need sõnumid alles hoitakse. Selle

tagajärjel wõime hää materjaali saada,
mida tulewikus ära kasutada wõiks kui
1) kirjasaatja edasijõudmise ja 2) asunduse
elu arenemise näitajat.

Rahumswiihemuste raamatute ja
ajalehteoe laialilaotamine maal.
Aru annab sm. Koni, Eesti Kirjastuse

Ühisuse juhatuse nimel.

„ Eesti Kirjastuse Ühisus tekkis 1922 a.

pääle sõjakommunismi, kui üle minna tuli
uuele majanduspoliitikale. Põhjuskirja
järele on ta puht kooperatiiwne asutus,
tema liikmeteks on asutused, partei orga
nisatsioonid ja üksikud isikud.

Eesti Kirjastuse Ühisuse
tegewus.
Alguses kohe tõusis küsimus üles: Mida

Wälja anda ja kas kirjastatud raamatud
wastawad selle Eesti rahwa nõuetele, kes
Wenemaal elawad.

1922. a. kirjastati 12 raamatut, eksem
plaaride arm 30.500.
1923 a. 19 raamatut, 40.000 eks.
armus ja 1924 a. 49 raam., 71.700
eksemplaaride arwus.

1922 a. tegi wälja kirjastatud raama
tute armu raha kogusumma 9.800 rbl.,
1923 a. 10.850 rbl. ja 1924 a.
r^bl.

laotamise oma paale wötsid, ei toonud
tihti niipalju sisse, et oleks raudtee sõid»

kulusid katnud.

Raamat peab aga külasse tun
gima
Opaarinos on kehw asundus, kuid ostab

teistega wörreldes rohkesti kirjandust.
Oudowa kreis, kus mitu korda rohkem
Eesti astmikke, tellib wähem. Õige wähe
tellib aga Siber ja Kaukaasia. Wiimases
on näituseks kaks küla „Linda" ja ,EstoHaginsk", kuid mõlemad ei ole kirjanduse
laialilaotamiseks midagi teinud.

Wälise jõu, kas wõi hoolekandja pääle
lootma jääda ei wõi. Igaühel enesel tu
leb sellega tegemist teha. Loota ka selle
pääle, et Kirjastuse Ühisus raamawd ko
hale saadaks, ei maksa. Oma isetegewuft
peab siin ülesnäitama.
Kirjastuse Ühisuse osakondi wõime ainult

sääl awada, kus soodsad tingimised ja ak
tiiwsed seltsimehed on.

Operaamatute pikaajalise laenu pääle
andmine andis häid tagajärgi. Sellel alal
tuleb ka tulewikus käia. Seda teed peame

tarwitama ka muu kirjanduse suhtes, wäl
ja andes neid organisatsioonidele.

Kindlal alusel.
Eesti Kirjastuse ühisusel on kindel alus

pandud. Nüüd on tarwis selle ümber
tõmmata kõiki haridustegelasi. Kui seda
suudame, siis wöiksime rohkem nõuda.
See pool miljoni eestlasi, kes Wenemaal
elawad, kui nad koondawad Eesti Kirjas
tuse ühisuse ümber, wõiwad laialist turgu
raamatutele anda.

„Edasi" majanduslikust olu
korrast.
Minewa aasta aprillikuul tõusis partei
keskorgamsatsioonides küsimus üles, anda

„ Edasi" majanduslik väljaandmine E. K.
U. hooleks. Läinud aaStal andis „ Edasi"
2070 rubla puudujääki.
Tiraashi suurendamisel pöörasime takis

tujega kokku: lehe hind oli odav ning ei
tasunud kulusid.
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Nii maksab ühe numbri trükkimine
IV2 kop., toimetuse kulud IV2 kop.,
paber kaheksa üheksandikku kop., pääle
selle weel muid kulusid, nii et ühe numbri
trükkimine läheb maksma 5,4 !op.
Maal maksab ajaleht kuus 50 kop., s. 0.

2. Maa asutused ja tegelased peaksid
E. K. U. liikmeteks astuma ning olema
kohtade pääl kõige lähedamat sidet pida
des E. K. U. asemikkudeks, iseäranis raa
matute laialilaotamise alal nii punaste
nurkade, kooperatiivide ja ieiste asutuste
kaudu.

umbes 11/2l1/2 kop. numbri päält.

Kirjastuse ühisuse juhatus otsustas
omal viimasel koosolekul hinda maal
tõsta 65 kop. ja alandada linnas 75 kop.,
sest praegu meie linna ja maa hindade
vahes sarnast vahekorda enam ei leia,
mis aaSia varemalt.
Pääle seda otsustati .Edasi" kaasannet
.Põllumeest" wälja anda eri maksu eest
lv kop. kuus. Uued hinnd tahame läbi
viia 1. juulist.
Üldiselt peab aga tähendama, et meie
eestlaste ajaleht on odavam isegi teiste
rahvaste ajalehtedest, näituseks soomlaste

.Wapaus", ilmudes 3 korda nädalas, mak
fab 40 kop. kuus. Seda võiks ka Wene
maaajalehtede kohta öelda, mis üks kord

nädalas ilmudes maksavad 10, 15 kop.
kuus.

.Edasi" on tunginud peaaegu igale
poole Wenemaa nurkadesse. Alus on ole
mas ning meie peame teed leidma, et ta
rohkem läheks.
Ettekande järele tekkivad

3. Iga uus ilmunud raamat tuleks
saata punasesse nurka. Nõupidamine soo

witab kirjanduse laialilaotamise aial luua
sidet kultuurhoolekandjatega kohtadel kui
ka keskkohas.

4. Soowitaw on wälja anda kirjandust
ühistegevuse kohta, laste-, näitekirjandust
ning nootisid.

5. Nõupidamine kriipsutab alla elava
proletaarse ilukirjanduse õhutavat tähtsust

rahva hingeelu sotsialiseerimises ja vii
miseks võimsale ja ühemeelsele liikumisele
sotsialistliku arenemise kiires käigus prae

guse tehnika tõusu ajajärgus, niug soovi
tab juhtivatele orgaanidele tähelepanu
pöörata ainelise kaasaaitamise tarviduse
pääle.

6. „Edasi" sisu osaS soovitab nõupida
mine suurendada asunduste elu kirjelduste
osakonda, võimluse järele muutes elama
maks keelt.

7. .Edasi" laialilaotamise alal tuleb
hoogtööd kindlas sihis edasi viia.
8. Nõupidamine pöörab eriti Kaukaasia

läbirääkimised.
„ Edasi" tellimist tuleks võimaldada

talumeestele laenu pääle. Ajalehest olles
huvitatud, tahetakse, et ilmuks, kuid igal
silmapilgul pole võimalik kohe raha wälja

ja Krimmi W. K. P. Eesti sektsioonide
tähelpanu ajalehe ja kirjanduse laialilao
tamise laiendamise pääle, kuna töö sellel

alal maha on jäänud. (Järgneb).

sega koostöötamine peaks olema kõikide
ülesandeks.

Kirjanduse puudus on maal suur.

Timukate Testist.
Rahwa juurekasw wäheneb.
Tallinna lehtede andmete järele on
rahvaarvu juurekasv Eestis vähenemas.
Eelmise aastaga võrreldes on 1924 aas
tal sündinute arv vähenenud 6,5 prots.,
kuna suremiste arv on suurenenud 1,1
protsenti.

matuid. Kirjandus tuleb kohtadele kreisi

Ühine saSeiStide organisatsioonEesti kodanlusel olid ka varem oma
fascistlikud ühisused, kuS valmistati ette
fasciste valitsusele tulevase töörahva re
wolutsiooni mahasurumiseks. Need olid

„ Edasi" hinda ei tohi mitte tõsta,
sest igal pool pole weel käärid kokkupigis

tatud. Tuleks kirjastada kasvatuse
sisuga naljapalasid, elavat ajalehte. Sidet

on tarwis luua ka üksikute isikutega koh
tade pääl kirjanduse laialilaotamiseks.

tuleks käsitada roh
tem praktilisi näpunäiteid.

Kirjandust on vaja kohtade pääle
kätte sama. Kooperatiivid ja poliitharidus
likud asutused peaksid sellest huvitatud
olema. „Edasi" hinna kõrgendamine tuleks
lükata sügiseni edasi.

Kui talumehed poliitilisest kirjandu
sest aru ei saa, siis tuleb sarnaseid küsi
musi rohkem poliitringides selgitada ning

poliitkirjanduse vastu huvi äratada. Näi
tekirjandust tuleb rohkem wälja lasta, nii
sama peaks E. K. U. selle pääle tähele
pann pöörama, et maalaulukoorid ühtla
fcib laulusid saaks.

Sm. Koni lspussna.
Igasugused lubadused, mis „ Edasi"
suhtes antud, täidetakse piinliku hoolega.

kütiseltsid ja kodanlikud spordiringid. Pääle
detsembri sündmusi moodustati aga enam
laialdasem ja avalikum fascistide sõjaline

organisatsioon kaitseliit. Nüüd on sõja
minister eelnõuga esinenud, mille järele
endised fascistide ühisused (s. o. kütiseltsid

ja spordiringid) likvideeritakse ja kaitselii
duga ühendatakse.

Wana tsaariaegsete määruSte
elustamine.
Pärnu kooliwalitsus on määruse wälja
annud, mille järele kooliõpilastel on kee
latud kino ja teaatri etendustele minna
ilma koolijuhataja ehk klassivanema kirja
liku lubata.

Ka avalikkudest ettekannetest ei tohi
õpilased ilma koolijuhatajata lubata osa
osa wötta.
See on kodanlik-demokraatlik kaswatus

mctood. .

kohta eriraamatuid välja anda, sarnaseks

seda tarwis, sest iga kodanik peab nendega

Teadaanded.
M. K. P Trotski lreift komitee

tuttaw olema. Alati oleme püüdnud wõi
malikult hääd kirjandust kirjastada, mitte
sarnast pornograafilist, kui Eestis wälja
antakse. Hoolekandjatega peab sidet pida
ma ja nõudma, et nad kohtadele saadaks

ka eestikeelset kirjandust. Meie anname
kirjandust järelmaksu pääle punastele nur
kaoele ja teistele organisatsioonidele, kel

legile ära ei ütle. Eraisikutele võlgu anda
on halb asi, igale ühele ei wõi anda.
Kohtade pääl elawad seltsimehid ise peaks

katsuma kirjanduse müüki organiseerida
läbi kooperatiivide ja punaste nurkade.
Kirjastuse Ühisus praegustes tingimistes
ei suuda veel igale poole tungida. E. K.
U-le tehtud näpunäited ühe kui teise küsi
muse kohta paneme tähele ning püüame
neid jõudu mööda täita.

Resolutsioon:
1. Eesti Kirjastuse Ühisuse ettekannet
ärakuulates tunnistab nõupidamine tar
wilikuks, et E. K. U. tegewus laieneks
vastavalt maa nõuete kohaselt.

Usuwastase riuai järje
kordne koosolek
Sm. Wallneri juhatusel

Ülelinnalise meeskoori harjutuse tõttu
jääb reedel, 8. mail Harmajas PetrWnb. pnole Tööliste klnbi näiteringi
koosnlel ära ja ta peetakse teisipäeval,
12. mail kell 8 õhtul.

Algus kell 8 õhtul.
W. St. P. Lening. kub. agitpr. osar.
Eesti sektsioon.

Seltsimehed pun«?ewöelased, kir

Sm. w. ltinglssepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Teisipäeval, 12. mail f. a.
Teise astme
marMlit-leutnismi ringi
jörjetordne istang.
Algu» r-il s w.
Küsimuste tähtsuse tõttu ilmu
mine kõigile ringi liigetele s«n

jutage, kuidas elab ja töötab meie Punane

sõjavägi. Avaldades .Edasis" kirjeldusi
Punase sõjaväe elu kohta, loome sideme
punaste sõdurite ja töörahva vahel.
Trotski kreisi eestkostele

Need seltsimehed, kes soovivad sügisel

astuda Lääne töörahva kommunistlikku
ülikooli, esimese astme parteikooli. Eesti
tööliste fasulteeti ja sõjaväe kooli, andku
vastavad teadaanded juba varakult par

duslik.
W.K.P.Leningr. kubkomi agit-prop.

tei kreisi komitee rahvusvähemuse osakonda

sm. Kasaku nime päöle.

osakonna Eesti sektsioon.

Kõigile Kingissepa kreisis olevatele
öpehimnlistele, kes soovivad tulevasel
õpeaaStal (sügisel) Leningradi järgmistesse
Eesti öpeasutustesse pääseda:

1) Lääne töörahva kommunistlikku üli
kooli, 2) 1. astme parteikooli, 3) Inter
natsionaalsesse sõjawäekooli ja 4) Eesti
tööliste fakulteeti, pööraku varakult tea

Sm. w. iiingissepa nimeline
Testi tööliste haridusmaja
Illil 111 111 Illil lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIUIIH

daannetega Kingissepa kreisi parteikomitee
rahwuswähemuste osakonna poole. Teada

Laupäeval, 9. mail s. a.

Õleltnnalmr laulupidu

wate organisatsioonide poolt.
Kingissepa kr. part.-kom. agitosak.

Eeskava:
a) ühendatud segakoor (130 in ) ja
meestekoor (60 m), cello-, laulu- la
klawerisoolo; d) näitemäng „KakS
E. RoStandi szeen 1 vaat.
Puhkpillide koor.

rahwuswähemuste osakond

kutf»b 12. mail s. a. kokku
ülekreifilise aktiiwsete
parteitegel koosoleku.
Soowitaw, et igast wallajt
wähemalt üks seltsimees
koosolekule ilmuks.
Sm. W. Kingissepa nim. haridusmaja
naisringi liikmetele.
Järjekordne käsitööringi liikmete istang
on reedel, 8. mail kell 7 õhtul, W. S.
1. liin, nr. 26, töökojas.
Käsitööringist võivad osa wötta kõik
naisseltsilised, keda käsitöö huwitab.
Ringis antakse maksuta õpetust üliriiete,

kleitide ja pesu juurelõikamises ja Smblu

ses, õpetatakse igasugust näputööd, nagu
wäljaömblust, kudumist ja nõelumist. Soo

witaw on igal ühel oma töökawa võtta.

Kel on moodilehti, joonistusi, kopeerimise

paberit ja muid tarbeasju, wõtku nad
kaasa.

Rahvuswähem. osak. kirjatoimetaja
Tunsker.

W. Kingissepa nimelise naissektstooni
pidukommiSjoni kvoSvlek on reedel,
8. mail kell 6 õhtul W. Saarel, 1. liin,
nr. 26, käsitööringi toas.
Kõikide kommisjoni liikmete ilmumine
on tarvilik Kommisjon.

LöpukS mängud. Algu» ?. 9 öht.
Hinnad l rbl- 30 kop.
Sissetulek läheb maa rahwapidude
läbiviimise kuludeks.
Zga ajakirjanduse tShtsuseft ««saaja kodaniku kohus o« ..Edafi" teMjate arwu suurendamiseks kaasa aidata!

Reedel, 8. mail, kell 9 õhtul on Haridus
majas ülelinnalise meestekoori harjutus,
kuhu kõiki kooriliikmeid ilmuda palutakse.
Organisaator.

Oudowa Eesti Harmaja korraldab oma

ringitegelastega puhkepäewal, 17. mail s. a.,

väljasõidu Trutnewasse (vana mõisa ruu
mides), kus korraldatakse suur pidu. Ees
kavas: 1) sm. Mäe kõne: Uus ainus põllu

majanduslik maks, 2) koßtsert-osa, 3) ope

rett „Jaht majas" ja näidend „Kahtla
ses korteris" jne. Lõpuks tants, lendav
post ja muud lõbustused. Mängib orkester.

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

Puhkepäeval 10. mail s. a.

Kiuo-päewik
„Ztepan Halwurm^
(..Lreiian

Kuulus silm tsarismi ajaloost.

Algus k Ija 3 päeval. Hinnad
25 kop-, wöör. 30 k., õpil. 20 kop.

Tr7r

Lokna wattas,
W. Luuki kreisis. Pihkwa
kub. wõtab „ Edasi" pääle
: : tellimisi wastn : :
sm. Roigas, Goritsa külanöu
kogus.

Haridusmaja teaatri harjutuste
jSrjeksrd.
R e e d e l. 8. mail.
kell 7 „Kaks pierrot"
kell 9 „Pohjas" 2. waat.

Puhkepäeval, 10. mail.

kella *l*ll—i/i 1 Höälepaneku kursus.
„ Vol—VS2 Rütmika kursusWast. ins:r.-organisaator.

Tava teaatrites:
Rkadeem. riiklik vaderi ja baleti teaater

Jookswate poliitiliste päevasündmuste
uhkuseks meil wõimalusi ei ole. Et meie
Lenini kirjatöösid wälja anname, siis on

Reedel, 8. mail s. a.

juhataja Sisow.

Punastes nurkades pole eestikeelseid raa
desse saata laialilaotamiseks.

pedagoogilise kuukirja liikmeid sm. Kirik,
Laine ja Schmidt.
Ilmumine kõikidel tungivalt tarvilik.
EeSti büroo juh. G. Teiter.

eluloo kirjeldus ja soovitused komandeeri

Põllumajanduslikku kirjandust oste
takse rohkem. Üldiselt on aga talupoega
del vähe raha. Laialilaotamist võiks toi

Btas. „Oras" ilmub liiga harva, peaks
tihemini ilmuma. Eesti Kirjastuse ühisu

Osa võtma kutsutakse pääle büroo liigete

annetele on tarwis juure lisada täielik

maksta.

metada punaste nurkade kaudu.
Uuema sisuline ilukirjandus puudub,
loetakse wanamõttelisi raamatuid, mis ole-

Sm. V. Kingissepa nimeline
Cestt tööliste haridusmaja.

Kub. har. osak. rahv. väh. Eesti büroo
koosolek on laupäeval, 9. mail, kell 3 p. l.

mandast. Kellel tema üle teateid

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

Ilma" talitusesse, adress: c'o „Uus

Ilm" 1787 1-st ave, New-York.
Wiimased teated minu venna
GuSiaw Kütti üle on' 1916 a. apr.
elas ta Tshernigovi kub., Pogari
(Ilorap) linnas ja töötas A. T. Ru
thenbergi tubaka vabrikus.

Otsija P. Kütt.

«Jlames»

Akadeemiline riiklik draama teaater
„IlÄeaju>Hufi Myac".

Akadeemik riiklik tväikeooperi teaater.
..Hvan Rozupi, a lari-saa kyceica»"

Muusikaline komöödia
.CHjrre.ifcHuft i napHKiiaxep"

Passash

,xlepHan üaHTepa"

Gilane börse:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ „ juuniks 6 „ 101V2 *
tr n " „ 100 ~
m „ juuliks 6 kuud 100 „
„ „ „ 3 „ 98»/, „
„ w august. 6 „ 98V2 „
M ii sept- 6 „ 97 ~
• „ ott. 6 ~ 96tyi „
Naelsterlingid. ... 9r.39 !. -9r. 45 k.
Soome margad 4 . 871/, „
Dell"Nd 1 rbl. 94V- «
Rootsi kroonid 52 „ „
1. wõidulaen 3 „ 44»/?
2. wõidulaen 3 „ 67',,
Lühikese ajaline laen 87 „
Vastutav toimetaja: A Treufetdt.
WäliaaNdja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

Tanorpa(J>aa KoxaHrepH, foc/4apcT«eaüoe EKarepiarcxpcKifi ap. 87. iieißßrpaASKii I'yCißT Jt 10718

** ° nr. 2,25-Oktobri
proSp. nurgal, teles. — Wastu

võte iga päev kella 9—12 h a kella
4—B ohwl; naisterahvastele eraldi.
VraeguSaja arstimiSabinöud.

SifiliSfAV triiier&tt
Snguorgaanide igakülgne arstimine.

lõite., hamba.,
kurgu-, körwa». nina- ja suguhaigused.

Ziftlis tripper.
Waswvötie tunnid erialadel hom.k. 9
kuni oh. k- 9 Z. Juuli (end. Sadowaja)
mll. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 133-32.

tussetslu haigemaja
lef. 180—58. Waötnleötm. tõlkides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. knnt kella 10 õdt. Alalised voo>
did (uaistesiaigused sa sünnitamine). Ras

'ÄK Nremtkl mi. BSft
Ä Mi- °°Z tripper <~v.ä
S«»wäiwta»ÖJf^fcÄ
hamb. Arstide kutsum. kodu.

