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Maal 1 kuu 50 op.
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W.K.P.keskk.ja Pöhja-Lääne büroo Eesti sektf. häälekandja.
chosrauuA 27. Awatud kella 10—7.

Viimasel „ 1 „ „
keskmistel. 6 „ „

Telefonid: Toimetus 533-86, trükikoda 171-41.

E.KirjuSt. ühisuse liikmetele ja kollekt. tellideS 15* odawau.

k..har. afut. 20 k. „

Mnnerma blokk.
Wäikse Entente riikide kouwerentsi
tagajärgedest.
Wii n i st, 10. mail. Awaldati ametlik
teadaanne, milles tähendatakse, et Buka
restis Väikse Entente riikide konwerentsil
saawutati kokkulepe praeguse Väikse Entente

riikide olukorra alleshoidmiseks.

Konwerents polnud nõus lubama Bul

WSitlns Waikfes ookeanis. Tugewama mere-sSjalise kindlus
tnse ehitamine. Ameerika sSjelarwanduse ümbersöjariistuta
mine.
rika kätte saada kahte eesmärki. Esiteks
New-lorgist, 9. mail. Mere
kongressi kommisjoni esimees Butler teatas,
et lähemas kongressi täiskogus kawatsetakse

wäljaselgitada, kuipalju Hawai saared, mille

ettepanna seaduse kawa Hawai saartele

rahasumme, on suutelised Vaenlase laewas
tiku pääletungimist tagasi hoidma ja teiseks
järeleproowida Ameerika merejõudude wõit
luswõimet.

tugewama merekindluse ehitamiseks ilmas.

Konwerentsil olewad riigid asusid siin sel

Ühenduses meremanööwritega Waikses
ookeanis, teeb Ameerika ajakirjandus prae

selles asjas läbirääkimisi pidas suure En

gusel ajal agitatsiooni Ameerika sõjariis
tutamise suurendamise kasuks Waikses

tentega.

ookeanis.

Konwerentsil arutati küsimusi: missugust

Ameerika manööwrid Waikses ookeanis

seisukohta Võtta S. N. W. Liidu ja enam
lise propaganda wastu, samuti kuidas
Vaadata Hindenburgi Saksamaa presiden

tis Ameerika 127 sõjalaewa San-Franzisko

diks Valimise pääle.
Konwerentsi ringkondades kõneldakse, et

Väite Entente kawatseb Rahwasteliidus
esineda oma julgeoleku kindlustuse abinõude

kawaga Genfi protokolli asemel. Kawas
nähakse ette asutada mannermaa blokk,
millesse kuuluksid järgmised riigid: Väike
Entente, Poolamaa, Greekamaa, Prant
susmaa. Belgia j. t. riigid.
Rumeenia Välisministri ametlikus teada

andes konwerentsi kohta kõneldakse, et
Väike Entente konwerents pidi piinliku
järelwaatuse alla Võtma küsimuse Saksa
maa püüdmisest oma külge ühendada
Austriat.

Itaalias segadus.
Roomast, 10. mail. Bukarestis
olew Väike Entente riikide konwerents
kutsub esile tõsist ärewust. Ajakirjandus
näitab, et kui Poola ja Greekamaa astu
wad Väike Ententesse, siis sünnib blokk
Balti merest Wahemereni, mis oleks pöõ
ratud mitte üksi S. N. W. Liidu, waid
ka Saksamaa, Bulgaaria, Türgimaa ja
Itaalia wastu.
Wähemlaste-kodanlaste ühine
wäerind tööliste ühise wäe
rinna wastu
Londonist, 9. mail. Saksa wähemlaste
järele algas küwendatud kihutustööd Jng

on täies hoos. Aprillikuu keskpaigas tõs
juures ankrud üles ja purjetas ookeani.
Manööwrid sünniwad admiral Robinsoni
üldisel juhatusel. Väljasaadetud merejõu
dude hulgas on 10 enam tugewamat
Uhisriikide dreadnoughti. Uks osa sama
tüübilistest laewadest manööwritest osa ei

Võta, sest et sõsalaewade ümbersõjariis
tustamine ei ole weel lõppenud.
Tuletame ainult meele, et Ameerika lae-

Vastiku sõjaline ülesanne seisab Hawai
saarte haaramises. Sellega tahab Amee-

kindlustuse pääle omal ajal raisati suuri

Iseenesest on arusaadaw, et manööwrite

ajal Hawai saarte juures etendab Jaapani
laewastikku üks osa Ameerika laewastikust,
mis pääle tungib Hawai saartele.

Haapani sõjalised ringkonnad ootawad
pinewusega manööwrite järeldusi.

See ei nõua ka rohkem selgitust. Ma
nööwrite tagajärjed seisawad selles, et
wäljaselgitada'Hawai saarte wõitluswõimet,

mis äralõigatud Ameerika kollastest, nii
sama ka proowida, kuiwõrd on Ameerika
laevastik suuteline iseseiswalt operatsioone

mitmetuhande Versta kauguselt Amee
rika rannast.

Nii siis tehakse Maitses ookeanis kah
juta ..sõjalist mängu".

Wii n i st, 9. mail. Eila õhtul tapeti etenduse ajal Wiini Burgteaatris make
doonlaste talupoegade juht Todor Paniza. Tapja on makedoonlane, naisterahwas
Manize Karnizin, kes Viibis Panizi saatwate isikute keskel.
Raskesti said haawata Panizi saatwat kaks isikut, nende hulgas ka tema naine.
Tapja teatas, et tema laskis Panizi pääle poliitilistel põhjustel, sest et tapetu
oli „halwaks isamaalaseks Makedoonias".
Paniza on üks makedoonlaste revolutsionääride juhtidest, kes koondusid „Balkani

riistade ladud.

Plewnas arreteeriti organiseeritud sa
lajane komitee. Kõik kinnivõetud lasti
katse puhul" maha.

munisti lasti maha, üks sai haawata ja
Võeti Vangi.
Bjelogradshina ümbruskonnas tööliste
ja Valitsuse Vägede Vahel sündis kokku
põrkamine. On palju surnuid ja haawatuid.

Kogu maal ei Vähene tööliste ja talu
poegade arreteerimised ettekäände all, kui

oleks ülesleitud sõjariistade ladusid ja sa
laseid ühinguid.
Jgalpool tapetakse arreteerituid, waban
duscga, nagu oleks nad põgeneda püüdnud.

Wrangel kihatakse isegi Rumee
niast wiilja.
Wiini st, 10. mail. Wrangel sõitis
Jugo-Slaawiast Bukaresti. Et temal aga
luba ei olnud Rumeeniasse sOitmiseks,
pandi temale ette 24 tunni jooksu! maalt
lahkuda.

hemal ajal kokkupõrkeid ei tule, sest prae

gusel ajal ei ole Fön-Jui-Sän seisukorras
Väljakutset wastu Võtma.
Rahwa häbi wastu
Pekingist, 10. mail. „Rahwa häbi"
päeval oli Kantonis suur meeleawaldus,
millest võtsid osa üle kümne tuhande töö

lise, talupoja ja soldati. Wäljamaa kont
sessioonide koha lähedale jõudes korraldati

suur miiting, kus kõlasid nõuded halasta
mata Võitluseks imperialismiga.

Suured meeleavaldused olid ka TänZsini Hiina linnaosas.
7. mai sündmuste järeldusel arreteeriti
Pekingis hulk üliõpilasi, mille juures mit
med raskesti haawata said. Arrestid teki
õpilase surma, keda haawati politsei poolt

haridusministri maja ees. Üliõpilased or
ganiseerisid awalise komitee, kes laotab
laiali lendlihti, milledes arwustatakse wa
litsust selle eest, et see on sönawõtlik wäl

jamaa imperialistidele ja nõutakse arre
teeritute wabasatamist.

9. mail oli Pekingis suur meeleawaldus,

föderatsiooni" ümber ja Vaenuline oli Zankowi Vastu ning katsus moodustada wabat
mida praktiseeritakse Zankowi Valitsuse ja sinna kuuluwate Makedoonia Protogerowi

2.000 inimeseline rongikäik läks päämi
nistri juure ja nõudis mitte ühewääriliste
lepingute muutmist, arreteeritute wabas

Makedooniat Balkani tööliste-talupoegade Vabariigi raamides.
Panizi tapmine on järjekordne Makedoonia revolutsiooniliste juhtlde hävitamine,
grupe poolt.

tamift, haridusministri kürwaldamist jne.

Püsfirohutehase lõhkemine Poolas»

Et pääminister nende nõudeid Vastu ei
Võtnud, otsustasid üliõpilased üldstreik»
wälja kuulutada.

Wars s a w i st, 9. mail. Täna hommikul lõhkes suur püssirohutehas Radomi
juures.

Tehas on ainukene Poolas, mille ehitamine ei olnud weel lõpule jõudnud.
Töötas ainult üks osa tehasest, kus plahwatus sündis.

Esimene nõukogude lipp Jaapanis.
Toki ost, 10. mail. Kogu Jaapanis oleva Nõukogude saatkonna liigete
juuresolekul, pääle saadik Koppi kõnet, Jnernatsionaali helide all, 10. mail seati
üles S. N. W. Liidu saatkonna maja pääle S. N. W. Liidu lipp.
Teise Internatsionaali täidesaatwa komitee
istang.
Pariisist, 10. mail. Vanderwelde eesistumisel avati teise Internatsionaali
täidesaatwa komitee istang. Osa wõtawad 20 riiki. Nõupidamise eesmärk, ettewal
mistada eelolewaks kongressiks, mis Prantsusmaal augustikuul kokku tuleb.
Täidesaatew komitee otsustas kiirelt kokkukutsuda Balkani sotsialistlikkude par
teide konwerentsi, kuhu saadetakse Internatsionaali nimel ankeet-kommisjon, kuhu
kuuluksid Vanderwelde, Thomas Shaw ja Fritz Adler.

Uues Sagoras rühm partisaanisid kat
susid silda õhku lasta, kusjuures Valitsuse
readaande järele sellest rühmast kaks kom

et Fön-Jui-Sän puhastaks Kolgani, mis
on osa Tshiili provintsist. Waatamata
Tshan-Zso-Lini sõjalistest ettewalmistus
test, arwatakse siiski mitmelt poolt, et lä

millest mütsid osa kristlikkude missionääride
kolleegiate üliõpilased.

kokkukutsuda ilma Amsterdami Jnternatsio

Terror Bulgaarias ei wiiheue.
Wii n i st, 9. mail. Bulgaaria Valitsus
teatas, et Burgassis olla ülesleitud sõja

linna lähedal. Mukdeni kindralid nõuavad,

tõusis iseäranis suureks pääle kolme üli
Makedoonia talupoegade juhi tapmine.

kohta ka Inglise kodanlus. Nende ajalehed
teatawad, et Inglise ametiühisuse nõukogu

naali lubata."

Uute kokkupõrgete eel.
Pekingist, 10. mail. Wahekord sõja
liste jõudude Vahel Hiinas muutub iga
päewaga põnewamaks. Mandshuuriast lii
guvad Tän-Zfini ja Pekingi sihis suured
sõjalised jõud, Võttis oma alla jaama pää

rasid pahameelt üliõpilaste keskel. Ärewus

lise ametiühisuste vähemuste deklaratsiooni

ei olnud volitatud kongressi poolt lepingu
tegemiseks Nõukogude Liiduga. „Keegi,"
kõneleb kodanlus, „ei Volitanud päänöu
kogule Inglise ja nõukogude konwerentsi

Ma uue kodusõja eel.

Ameerika Valmistab jöja wastu.

gaarial sisse wiia üldist sõjawäe kohustust.
les küsimuses kõik eitawal seisukohal, waa
tamata selle pääle, et Bulgaaria saatkond

8. aastal?»
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Prantsuse
Marokkos.
Pariisi st, 9. mail. Painleve tegi
ajakirjanduse esitajatele järgmise teada
aude:

Prantsusmaa ei pea Marokkos pääle
mugimise sõda, vaid piirdub ainult
kaitse operatsioonidega, et võõramaalaste

kallaletungimist tagasi lüüa, kes katsu
wad meie territooriumile tulla.
Prantsusmaa sai pääletungimise alaks.
Sõjalised tegevused arenevad neis
rajoonides, mis kuuluvad Prantsusmaa
kontrolli alla. Prantsusmaalt saadud
mandaadi põhjal, ning seda on küllalt,
et vastata küsimusele, nagu oleks Prant
susmaal haaramise püüded.

Praegusel ajal on seisukord kõwene
nud. Mitmed postid, mis riiside poolt
ümberpiiratud, saavad toiduaineid aero
plaanide kaudu.

Llince pooldab ühinemist
5.R.W. Liiduga.
Londonist. 10. mail. Inglise töö
listcpartei juht Glincc. täna miitingul üles
astudes teatasi S. N. W. Liidul on suur
oia Inglise walmistuse turu saadustele.
Meie Võiduksime palju rohkem kui Wene
maaga läbi käiksime selle asemel, ct toetada

teisi riike nii kui Saksamaad, kes sõja ajal
meie wastu oliwad.

Igasugune rahandusline toetus meie
poolt S. N. W. Liidule oleks olema meie
oma majandusele ja walmistusele.

40 kommunisti näljastreik.
Berliinist, 9. mail. Berliinis kuulu
tasid 40 juurdluse all kinnipeetawat kom
munisti toore ümberkäimise protetiks
wälja näljastreigi.

Litt Rumeenia Valitsuse
wastu.
W ii n i st, 10. mail. Silmas pidades, et
Bessaraabia sandarmeeria rikkus Bessa
raabia saadikute ja talupoegade partei liik
meie isikupuutumatust, siis sünnitasid rah
wapartei ja talupoegade partei liidu ühiseks
Väljaastumiseks Bratianu Valitsuse wastu
nõudmisega, et uued Valimised määrataks.

Pahempoolsete ametühisuste
tagakiusamine.
Riiast, 10. mail. Eile lõppes Riias
pahempoolsete ametühisuste büroo kümne
töölise protsess, keda süüdistatakse streigi

ettewalmistuses läinud aastal lauasaagi
mise tehastes. Süüdistatawaid mõisteti
sunnitööle.

Ei tule oodata, jatkas Painleve edasi,
lõpulikku operatsioonide arenemist lähematel

päevadel.

Need operatsioonid arenevad siis, kui
kindral Liote poolt nõutud abiväed saa
buwad kohale. Kui lõpeb sõjajõudude
koondus, anname meie lõpuliku hoobi.
Mida kiiremini ja otsustavamalt arene
newad lõpulikud operatsioonid, seda
vähem suudavad nad vastu panna.
„Meie tegutseme täielikult Inglise ja
Hispaania valitsuste nõusolekul."
Teewad üksteisele silmi.
Ri i ast, 10. mail. Riia jõudsid Eesti
riigiwanem Jaakson ühes Välisministri
Pusta ja sõjaministri Soots'iga. Wastu
wõtmas oli neid Läti president Tshakste
Valitsuse ja diplomaatliku korpusega. Jaak
son jääb Riiga kolmeks päewaks.
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Partei aktiiw wav

Leninlailt, pfrefunü js iiff.

rikute juure.
aasta sügisel algasid wabrikute

luures rahwuswähemustest töölistele,
kes Wene keeles puudulikud, töötama
parteikoolid. Osa neist koolidest on oma
tegevuse juba lõpetanud, osa tee
wad seda nende päewade sees, sest õpe
kawa on läbi.
Nende koolide organiseerimine oli
nagu esimene katse eriti ka Eesti tööliste
keskel.

Kuid sellest hoolimata, et kogemusi
küll ennem ei olnud, olid need koolid
siiski kaunis elujõulised. Ainukene wiga
seisis selles, et neid vähesel arwul oli
organiseeritud. Käesolewal aastal
sügise poole peab see arw tõusma
kõigewähem 100 prots. wõrra. Pinda
selleks on olemas.

Sellega seisab siis suur ettevalmistuse
töö ees, suurem kui see kunagi ennem
sektsiooni töös on olnud.
Üheks tähtsamaks puuduseks tuleb lu
geda see, et meil partei aktiiw wabrikute
juures puudus ja seepärast sideme mõttes

palju soovida jäi. See tuli omakorda ka
ringi tehnilises tegevuses teatud korda
del nähtavale. Asi oli alles uus.
Wabrikute juures asuv partei aktiiw
on tähtis osa, kes abiks on kõiges tege
wuses. Päälegi weel sääl, kus töölised
mitmetes töökodades laiali on. Partei
aktiiw on ja peab olema wahelüliks koha
lise kollektiiwi, partei sektsiooni ja partei
tute seltsimeeste vahel.

Meil Eesti röökistel puudus möödu
nud hooajal partei aktiiw wabrikute
juures räiesti. Kuid käesolewal aastal
tuleb neid laialdaselt wabrikute juure
luua. Iga vabrik ja ettevõte, kus rohke
kenial arwul Eesti töölisi olgu ühen
duses partei sektsiooniga.

Sm. Wälil on õigus.
Waewalt leidub inimest, kes enesetapjat
tagasi ei hoiaks ennast tapmast, kuigi wägi
wallaga. Usk on samasugune enesetapmine
ja mehet-leninlasel tuleb kõik teha, et naist
sellest eemale kiskuda. Muidugi seletamine,
lugemine jne. on siinkohal kõige soowitawa

mad abinõud. Teine küsimus on usuliste
kommete täitmine, nagu ristimine, leeriskäi
mine jne., venelastel pühad kujud ja muud.

Siin peab mees kindlal sõnal ütlema
„e i tohi". Ja ei saagi teisiti. Kas on
wähe tublist parteilasi parteist wä!ja heide
tud selle eest, et perekonna soowidele wastu
tulles, lubasid usulist kombeid täita?

Sm. T. Lukk on aga arwamisel, mida
kuidagi pooldada ei saa. Kuidagi ci wõi
lubada nähtust, et ema õpetab lapsele oma

usku, isa oma „usku" (?).
Sarnase kahtepidi kaswatamise ja õpeta
mise tagajärjel kaswab laps kahepaikne, i!ma
kindla iseloomuta, mille eest aga kõige enam
hoidma peab.

Tähendab, ka siin peab mees, soowides
lapsest korralikku N. W. kodanikku kas ira

tada, kindlasti ütlema: „Usu ise ja palu

ei ole ja möödunud aasta tegevus näi
tas, et energilisemad seltsimehed on seda

ka õieti hinnanud. Kuid sellest kõigist
on weel wähe. Need mõni tuhat töölist,
kelledega ühendus on. ei ole ju weel tõik.
Suurem osa on laiali, kelledest meie
midagi ei tea. Nad on nagu arenemise
protsessist eemal, wäljaarwatud need,
kes Wene keeles küllalt tugevad.
Siin seisabki suur tööpõld ees. Neid
tuleb koondada ja partei aktiiw wabri
kutes, tehastes, asutustes, peab eesrinnas

sammudes' siin tegevusesse astuma, et
sügisel, kui töö igalpool täiel määral
algab, oleksime ettevalmistatud ar
vele võetud, kuidas, kui palju ühes ehk
teises kohas tööd võib alustada.
Meil on abiks siin selles töös ajaleht.
Partei aktiiw tehastes, vabrikutes, asu
tustes tarvitage seda ja tõstke häält!
Töölisteklassi arenemine nõuab tege
wust ja laialdast massede osavõtmist.
Siin ei saa olla külm päältwaataja.
Tööliskirjasaatja, partei aktiiw peab
siin eesrinnas sammuma.

Meie peame ka seda silmas pidama,
et mida rohkem endid suudame organi
seerida ja teadmistega varustada, seda
tugevamad meie oleme, iseda tuge
wamad on ka kõik meie organisatsioo
uid, kus meie endid arendame. Algame
poliitringist pääle ja lõpetame ülikooli
dega.

Niisama on lugu kirjandusega, aja
lehega, klubide ja haridusmajadega.
Tuleb ainult endid koondada ja meie
soovid, nõudmised massilises osawõtmi
ses lähevad täide.
Eestkätt peavad siin sammuma Lenin
gradis viibivad Eesti töölised, keda
kergem on jõudude poolest juba organi
seerida, kui enam-wähem arenenud üksust.

Tulevaseks hoogtööks olgu kindel side
ja partei aktiiw igas vabrikus ja tehases
loodud. Sarnase kohustuse võtame iga
üks omaks. Kui meie seda läbi viime
(kahtlemata viime) siis olme suure sammu
edasi astunud.

Partei aktiivid asume tööle!
C Nirk

seid ja muud sarnast prahti, mis tõeSti
inetu, rääkimata laulatuse sõrmuste kandmi

sest, mis kaunis harilik nähtus. Enamasti
wabandab seltsimees asja usuwabadnpga,

sest sarnane korteri ..ilustamine" olewat
naise tahtmisel. Naised aga suuremalt jaolt

ei olegi nii usklikud, selles asjas olen töö
lis-tirjajaatja sm. R. Postiga ühel arwa
misel (waata „Edasi" nr. 74)
Toon selleks ka omaltpoolt ühe näituse:
Siin Leningradis tunnen usklikku abielupaari
(eestlased). Ncnne käib tibti kirikus, käiwad
korralikult issanda armulaual, ristipoodud
ja kibuwitsadega kroonitud jcesustega on
korter ilustatud jne. Küsimuse vääle, miks

nad siis endid ka kristlikult laulatada ei
lase, sain sellelt naiselt wastuseks: .Ja,

nistratiiwse karistuse alla wõtta igasuguste
teadete eest, kui aga walitsuse wõtmttd neid
tunnistama!) kuritahtlikkudeks, üleskihutawa
teks, laimawatrks, julgele olekule hädaoht

oma ristipoodud Kristuse naha maha.

tikkudeks jne. Selle määruse wäljakunlu
tamine on isegi kodanlikud ajakirjanikud
hädakisa tõstma pannud sa Eesti ajakir
jnde ühing on nüüd walitsusele protesti

asi ja arusaaja tööline peab selle wastu

kindlasti, et niikaua kui mina koolikulud ja
laste ülespidamist teenin, ei luba ma neile

mail saadetakse esimene kaubaekspeditsioon

Turuhanski raiooni. Kaupade hulgas on
palju kalapüügi tarbeasju ostjakkidele.

Obi jõel awatakse aurulaewa ühendus
liinil Biisk—Barnaul—Nowo-Nikola
jewsk.

Esimene aurnlaew Uurali jõel.
Neil päiwil tuli Uurali jõele esimene
aurulaew, mida elanikud suure waimus
tusega wastu wõtsid. Seni Uurali jõel
laewasõitu ei olnud.

Uuesti jahuhinnad alanenud.
Odessast teatatakse, et waljaweetawa
jahu paljus sundis jahutrusti hindasid
alandama 20 kop. puuda päält. Leiwa
hind läks odawamaks.

Mugaani niisutamine.
Mugaanis awati pidulikult uuesti sis
seseatud kanaal puuwilla külwi niisutami
seks. Kanaal nimetati sm. A. F. Mjasni
kowi nime järele ning on pikk 14 wersta.
Mugaani üldine niisutamise süsteem
kindlustab wett üle 20 tuhande puuwilla
külwi tiinu jaoks.
Põllumajanduslik kontsessioon.
Põllutöö rahwakommissariaat luges
wüimalikuks kontsessioonile anda 1.275.000

tiinu maad riigi maa tagawarast, mida
W. S. F. N. W. 12. raioonis 14.365.880
tiinu.
Moldatvaani külakirjasaatjate
kongress
Voltas awati esimene üle Moldawaani
külakirjasaatjate kongress, mis langes
kokku Moldawaani ajalehe „Plugarul
Roschi" aastapäewaga. Kongressi termita
sid hulk mitmesuguseid asutusi, kes tähen

dasid, et Moldawaani külakirjasaatjatel
on suur ülesanne: äratada aastasadade
pikkusest uuest Moldawani külaelanikke ja
tõsta nende kultuurilist tasapinda.

Taliwilfa seisukord paraned.
Wihmade tõttu oli taliwilja seisukord
kogu Ukrainas märksalt paranenud. I. mail

hinnati talirukkist keskmiselt 3—4 balli.
Talinisu hinnatakse kogu Ukrainas keskmi

seks. Suwiwiljad hinnatakse 4 balli
pääle.

Timukate Lestist.

ajalehe toimetajaid ja wäljaandjaid admi

Usu asjus ühinen sm. Wäliga,

Laewasöit Jenisei ja Obi jõel.
Jenisei jõel awati laewaühendus. 15.

miljoni asemel weebruarikuuk.

täiesti sulguma. Selle määruse järele wöib

Paari aasta eest Eestimaal elades taht
sid mu naine ja naise wanemad meie lap
fele koolis usuõpetust anoa. Ma seletasin

RsÄsMdZ maali.

Raudtee sissetulek
S. N. W. Liidu raudtee sissetulek
märtsikuul andis 72 miljoni rubla, 65,9

tan abisaamise õ-guse, sest mees saab ijegi
hääd palka."
Siin tõin nüüd näitus? naiste usklikkusest,
ühe wäikese wiletsa abiraha pärast, mis tal
sugugi kibedasti tarwis ei ole, müüwad nad

nõuab meilt tulewane ühiskondlik kord.
Teisiti ei saa. Ohakas.

perekonda usu jampsimistefi päästa.
Olen kommunistliku partei (enam Wene)
seltsimeeste korterites tähele pannud igasugu

kallastele Nowo-Bõhowi lähedal (Mohi
ljewi ringkonnas). Leitud on juba wäärtus
tilku waterjaali.

ka wäikest abi saan. Laulatuse puhul kao

wõitlema.

lida. Nii ehk teisiti, kui agiteerimine ei
aita, siis peab sundimist abiks wõtma, et

Minskis! teatatakse, ct käesolewal suwel
sõidab teaduslik ekspetitsioon täreleuurimis
tele esialgse inimese asukohale Dnepri jõe

tööbörse! registreeritud, km töötatööline, kust

waadake, ma oma neiupõlwe nimega olen

kaasa wõtta."
Nimetatagu seda wägiwallaks, kuid seda

sest lubamata on, et klassiteadlane tööline
oma perekonnas kiriklikke talitusi wöib sal

Ekspeditsioon esialgse inimese asu
kohale.

Ajakirjanduse wabadus Eestis9. apr. s. a. andis Eesti siseminister
määruse wälja, mis ajalehtede suu peab

Naiste usklikkus on suuremalt jaolt moodu

Wene seltsimeestega arenemise protsessis

saadav.
Takistusi selleks, et emakeeles õppida,

usujätiseid, püha piltisid, ristipoodud jeesu

jumalat, kui tahad, kuid lastele e». tohi sel
lest sõnagi rääkida, weel wähem neis kiriku

Meie peame tahes ehk tahtmata tun
nistama, et Eesti töölistel on omas
rõhuvas enamuses Wene keel puudulik.
Nad ei suuda selle tõttu juba loomulikult
edasi minna. Siin tuleb siis valida, kas
elust meelega maha jääda ehk wõtta
sellest osa, mis on talle emakeeles aru
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koolis usuõpetust. Selles asjas minu was
tased olid sunnitud alluma minule ja lap
sed usuõpetuse tundifid ei saanud. Ka la

kirja saatnud.

Protesiikirjas öeldakse pääle muu:
.Kuna need paragraafid (s. o. uues mää
niies) oma ebamääraste piirjoonte tõttu
wäga waieldawaid süütegusid käsitawad,
annab see adminiftratiiw-wöimudele nii
wõrd piirita woli ajakirjanduse pääle surwe
awaldamiseks, nagu seda tsaariaegsel We

hutusest pole sellepärast juttugi. Mees kindla

nemaal ainult harwa ette tuli. Nii raske

arusaamise ja tahtmisega saab mõjuda ja

trükiwabaduse kitsendamine halwab mitte

peab mõjuma usuasjus oma perekonna
pääle. Tööline E. Kilter.
Naasmine ookeanilt.
Jäämurdja „Ledow", päästis Jäämerelt
26 hülgekütte Dolgostsheljest, kes olid
paatidel merele läinud.

Talupojad Knrortidesse.
Krimmi kurortidesse jõuab igapäew
talupoegade sälke kõigist Liidu nurkadest.
Sewastoopolist saadetakse nad automobii
ltdel Liwaadiasse end. keisri lossidesse.

Soomemaa salakuulajate organi
satsioon Karjalas.
Karjala wabariigi pääkohtus tuleb aru
tamisele Sjamoserski ja Wedloserski wal

ütsi Eesti awalikku arwamist, niis kohtu
tikkude kindlustusteta jäädes hatwemasse

seisukorda sattub kui tawalised kriminaal
kurjategijaid. Määrus tekitab ka wäljas
pool kõige ebasoodsama mulje Eesti oludest,

mis äärmise õigusliku korra kitsenduse on
pidanud wälja kutsuma.

Nii on siis Eesti ajakirjanikud oma
laial suul kiidetud demokraatlikus Eestis
hatwemasse seisukorda sattunud kui kaela

kohtu süüdlased sa halwemas kui isegi
tsaari walilsuse ajal. See on Eesti demo
kraana põrutamata progress.

Tiisikus Eestis
Kus tööliste elujärg halb ja eriti, kus
korteri olud wiletsad, sääl edeneb jõudsasti
tiisikuse haigus. Keegi kuulus arst nimetas

mises za salakauba wedamises.

tiisikust õigusega korteri haiguseks. Seda
näitab ka Eesti arwustik. „Pvstimees"

Süüdistuse aluseid on 60 inimest, tun
nistajaid 73 inimest.
Asja seisukord on järgmine: Soome pii
ril asuwad 2 wastuluuramise punkti saat

a., milledest on näha, et kõigist surewis
test tuleb 15 prots. tiisikuse pääle. Tal
linna, kus korteri olud kõige wiletsamad,

dade kodanikkude süüdistuseasi salaluula

sid järjekordselt 1920—1924 aastani meie
territooriumile isikuid, kes teenisid Soome
wastuluure osakonnas.

Salakuulajad togusid Nõukogude terri
tooriumil neil tarwllikke teateid sugulaste
kaasabil ning mõnikord wõtsid teenis
tusse ka teisi isikuid.
Teenuse eest makseti salakaubaga, mida

Soome sisse weeti ja wiidi Karjalast oma
kord karunahkades wälja. Mõned süüalu
sed wõtsid pääle selle 1913 a. mässu or
ganiseerimisest osa, tegid nõukoguwalitsuse

wastast agitatsiooni, mille järeldusel oli
Wedloserski walla täidesaatwa komitee
purustamine.

Asja arutamine kestab ligi kuu aega.
Uus ülesleidus telegraafi alalSimseroopoli telegraafi mehanik Se
maschko leidis üles Juuse telegraafi apa
raadi kontaktse süsteemi, mille abil wöib
ühendust kaks korda kaugema maa pääle
jalule seadida.
Semaschko ülesleidus suurendab sideme

kindlust niiskete ilmade ajal ja wähendab
energia raiskamist.

RVV wersta tunnis.
Kolomini tehas ehitas esimese wiie tel
jega reisijate weduri.

Weduri kiirus ulatab 100 wecsta tun
nis. Wedur wähendab 10°/# kürteainet.
Uus wäljawedu
Leningradi sadamast läks Londoni au
rulaew esimese partii Wene linaga ligi
25 tuhat puuda.
Seni ostsime meie wäljamaalt suur hulk
külmetamd liha.

toob andmed suremuse kohta Eestis 1923

sureb üks wiiendik tiisikusesse (19,7 prots.).

Kõige wähem Walga ja Pärnu maakon
nas (10,7 prots.).
Marnralzwuslased Wene keele
waStn
Eesti „ripvumatuse" ajal kaotati kooli
dest Wene keele õpetus ära ja wõeti selle

asemele enam keeled.
Käidi muidugi põhimõtte järele: kõik mis
Wenest tuleb, on kahjulik, mille wastu tu
leb wõidelda.

Nüüd tõstab aga Tartu ülikooli õigus
teaduse osakonna dekaan hariduseministee

riumi juures küsimuse üles, et „õigustea
duskonua üliõpilastele, kes Wene keelt ei
walda, wastawad leltorikursused ülikoolis
korraldatakse ning sellekohane eksam neilt
nõutakse". Nõudmise põhjenduseks on too

dud asjaolu, et Eestis suurelt jaolt weel
makswad tsaariaegsed Wene seadused on
kirjutatud Wene keeles.

Selle ettepanekuga olewat päri ka ha
ridusminister ja riigikohtu esimees.

See ettepanek ajas aga marurahwus
lased marru. „Postimehcs" hüüab keegi
A. Saarcste kohkunult: „See tähendaks
ju täiesti wastupidi talitada meie hari
duspoliitika praegusele rahwuslikule orienLatsioonile, see oleks meie waewaga raja

tud rahwnspoliinliste aluste kergemeelne
kõigutamine".

See hüüe annab aga tahtmata selge
tunnistuse nende rahwuslikust nõrkusest,
kui juba paarisaja üliõpilasele Wene keele
õpetamine nende „rahwusli!ke aluseid kõi
gutab".
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mad aga nõudsid kewade tulekul Vanema

Awatuo on ettetellinnne

Eestlased S. N. W. Liidus.

telt uusi riideid ja saapaid, et klubis käia,
kuna maimust waesed wanemad oma lapsi,

sm.Kl!lgisstWrMllknjlli>t
pääle.

Wäikeste üle prongsitud kujude
hind on 5 rubla. (Teistesse liuna
desse saatmise ja pakkimise kulud
kannab tellija). Tellimisi wõtab
wastu

Eesti Uirjastuje Ühisus,
kus ka proowi näha wõib.
JIEHHHrPAU, OOHTAHKA, 27.

Tahame teistele asnndustele järele jõuda.
(Tuhomitshi asund. Holmi kr, Pihkwa kub.).
Tarwis rohkem rohlu panna kooli ja wäliskooli töö paale.
Wiimasel Tuhomitshi raiooni eestlaste lugejate puudusel. Praegu kestawad luge
üldkoosolekul S. N. W. Ludu Välisest ja misetoa juures N. Ö. Tuhomitshi organi
seesmisest seisukorrast kõneles W. K. P. satsiooni üldkoosolekud ja poliiningi töö,
Pihkwa kubkomitee Eesti sektsiooni esitaja
millest ka nooremad Eesti punase nurga
sm. Arikese. Kõne lõpul wastuwõetud re liikmed (eestlased) osa wõtawad.
Aruande kohta wõeti wastu resolutsioon:
solutsioonis tunnistas koosolek Vajadust
kõigekülgselt osa wötta nõukogude Valitsuse
kooli ja wäliskoolitöö rahuloldawaks tun

iseäranis tütreid, papi leeri sundisid, et
papp nad läbi katsuks ja abielu wiina
mäele pääsemiseks pileti annaks.

Kohalise usuwastase ringi voolt saadeti

leerilastele mõni pisuke läkitus „Paasa
pühast", lauale wõtmisest, kulitshist ja ju
mala tekkimisest. Uks ustawaist karja talle

kestest andis ühe sarnase lehe papi O.
kätte, kes selle pühas wihas lõhki tõmbas.

Nii näitas papp jälle oma pühakirja tund
mise läpipäälsust, et „pärlifid ei wõi
sigade ette heita".

ülesehitawast tööst. Muu hulgas tähendati

nistada ja kubermangu hariduse osakonnalt

Tulemaste wäärnähtuste ja arusaama

Leningradi teated.

resolutsioonis, et iga S. N. W. Liidu ko

tuse ärahoidmiseks korraldab klubi usuwas

Seitsmekordne maja korda seatudNeischloti põikuulitsal nr. 7 majas lõp
pes maja sisemiste kordade põhjalik re
mont Sean korda 39 korterit, 2—3 tuba

nõuda, et Tuhomitshi Eesti kool saaks
kinnitatud ja riigi Varustusele wõetud. Et
eestulewa kooliaasta kohta õpilaste arwu

danluse ülewõimu all proletaarse rewolut

ligemalt kindlaks määrata, walis koosolek

siooni aate eest wõitlewad ja Vangimaja

esitajad.

des waewlewad, missuguse toetamise mõt

Päewakorra järgmises osas kõneles sm.
Harikese põllumajanduse seisukorrast ja kui

igas ühes. Täielikult pandi korda keskküte.

13. maist krliwad tööliste perekonnad ma
jasse sisse. Maja kõrwale ehitatakse kaks
laste mänguplatsi.

Raadio maale
Kub. ametiühisusle nõukogu saadab lä
hemal ajal Leningradi kubermangu 18
Vallale raadio wastuwvtmise aparaadid.
Umbernimetus.
Esimene riigi litograafia (end. Kibbel)
nimetati ümber sm. Tomski nimeliseks.
Praegune ülewenemaalise ametiühisusle
kesknõukogu esimees Tomski oli waremalt
litograaf.

Minnakse üle mitmetvälja põlluPidamisele
Kubermangu maaosakonda tuleb sisse
iga päew hulk teadaandeid üksikutelt isiku

telt ja organisatsioonidelt kohtade pääl
läbiwiia maaparandust. Suurel hulgal!ä
hewad talupojad üle kogukondlikule mit
mewälja pidamisele. Kuni aprillikuu kesk
paigani registreeriti kub. maaosakonnas
kuni 1000 üksikut teadaannet maaparan
damise kohta

Uued loomaarstid
Loomaarstiteaduse instituut laseb neil
päewil wälja 85 loomaarsti. Lõpetasid
instituudi 67 meeste- ja 18 naisterühmast.

Arstid saadetakse 4-kuulisele walmistuse
praktikale.

„Narodowolets" wee Pääl
„Narodowoletsi" ülestõstmine ott lõp
penud.

Tema ülestõstmine ei ole mitte üksi
üleilmseks rckördiks odawuse mõttes, waid

ka nende raskete tingimiste tõttu, milles
ülestõstmist toimetati.

„Narodowo!etsi" ülestõstmine on
määratu samm edasi nõukogude tehnikas.

Mälestusesammas Uritski Platsile.
Küsimus ümberwaheiada Aleksandri
samba inglit töölise wastu on otsustatud.
Samba kõrgus ulatab 20 süllani. Ingli
kuju kaalub umbes 300 puuda.
Lähemal ajal waatawad silmapaistwa
mad arhitcktorid järele, kuidas paremini
mälestusesammast ümber ehitada.

Kuju walob „Krasnöi Wõborshetsi"
tehas. Tehase töölised wõtawad maha ka
ingli kuju.
Töslisfakulteetide konwerents
Juuni esimestel päewatet on kalzenäda
lane konwercnts Leningradi töölicfakulteetide

Spejõudude! ja üliõpilastel, kvs arututele
tuleb küsimus iuiewal LpeaaStal Daltoni
plaani täielikuks sisseviimiseks.

150.000 rubla talupoegade hoo
nete parandamiseks

Esimest koroa aa lakse sel aastal Lenin
gradi kubermangus kergendatud laenu talu
poegadele nende toonete parandamiseks.

Kommunaalpank annab tellciS 150 tuhat
rubla. Laenusid antakse küla laenuühisuste

kaudu L kuulise tähtaiaga. Liunaiärjed
talupojad jaamad laenu suwemajade korda
seatmstcks käesolcwaks snwitushooajaks.

dani? on kohustatud toetama rewolutsiooni
Võitlejaid, kes kapitalistlikkudes riikides ko

tes on waja Mopri liikmeks astuda.
Kooli ja wäliskooli tööst Tuhomitshis
kõneles kooliõpetaja, kes kõne lõpul näida

tes erakorraliste olude pääle, mis tööd
raskendawad, nimelt asunduse geograafilt!
seisukord, kus kaugus takistab laiemal hul

ga! punase nurga tegewusest osa wõtta.
Jaanuarist märtsini on punases nurgas
6 korda westemhtuid peetud, millest küm
mekond inimesi osa wõttis.

Punasel nurgal on tarwitada „Edasi" j

punawäelased.
Kirjutage kuidas elab ja töötad
meie Punane söjamägi. Amatdades
„Edasis" kirjetdnsi Punase söjamae
etu kohta, toom sideme puuaste
sõdurite ja töörahma mähet.

Kosta.

Side külaga.

poole pöörata eestikeelse kirjanduse saa

(Toropetsist, Pihkwa kub.).

mise asjus.

Lõpuks olgu tähendada, et Tuhomitshi
asundus kõige nooremate asunduste hulka

kuulub. Eestlastel ei ole siin kooli, raama
tukogu ega mingit organisatsiooni enne ol-

nud. Noored, kes Wene koolis hariduse
P. n, näitering töötab Wene näiterin- ! ! saanud, loewad ajakirjandust Võrdlemisi
giga üheskoos ja on igast rewolutsiooni j i rohkesti, kuid Eesti keeles on harjumata,
pühast osa wõtnud. Aasta algul organi j Ainult üksikud noored on mõlemad keeled
seeriti põllumajanduse ja poliitringid, kuid

juure ilmuma küsimuse lahendamiseks.

jõul endi seisukorda parandada wõime.
Lõpul otsustas koosolek teatud asutuste

2 eks., raamatuid ja broschüüre 40 num. .j

! ära õppinud

Tuhomitshi E. P. N liige.

löö jäi seisma, osalt kuulajate, osalt ette-

20. aprillil katsus noor Semeutsowo
punane nurk oma jõudu pidu toimepane
miseks. Selleks õpiti mõni laul ja näidend
„Törrctalu tagatoas". Samaks päewaks
sõitis sinna ka Toropetsi klubi näite- ja
lauluring, kes ühes Semeutsowo punase
nurgaga suurepäralise pidu korraldasid.
Pidu alguses tegi sm. R. aruanded „Leena
sündmustest" ja „Paasapühade tekkimisest",

mida haruldase huwiga kuulati. Sama hu
witawad olid ka teised ettekanded, iseära

Samm uite elu Poole.
(Bugri asun. Nowg. k.).
Punased matused maal.
Matused on otsas, surnu on mullas, on
Meie asunduses, kus usuhulustus suur
ja samogonu õitseb, mille tagajärjel ka kuulda kuidas talupojad omaksetel räägi
kool seisab wiimasel kohal. Siin, Bngris wad. Kiriku eestwedajad koguwad endid
sündis suur uudis, mis pani kõik kala rää kokka, et „jõudn" katsuda teadusega, kuid
asjata. Järsku on kuulda laulu häält.
kima, noored ja wanad tõik rääkisid sellest,
mis oli enne nägemata ja nii Võõras, et Neli-wiis küla naist hakkasid matuseid üle
igaüks arwas hääks oma silmaga päält pidama, laulma, usu kombe järele. Kuid ka
minna waatama. Bugris olid matused ja netl tüütas wist see ära, sest laul lõppes
huwitawad olid nemad seepoolest, et maeti
iluta õpetajata, maeti nõnda knidas peaks

matma iga nõukogu Vabariigi kodanikku.
Isegi köstripapa arwaS hääks päält tulla
kuulama.

Surnuaeda kanti sisse punane puusärk,

mida enne pole nähtud. Õpetaja asemel
astub pisikese kõnega üles sm. Pillmann,
wiimase järele sm. Kiiw.
Lenirgrad.
Muljed ülelinnalisest pidust.
Ülelinnalist korraldatud pidu laupäewal,

9. mail, wõib iseloomustada kui pare
malt kordaläinuks. Publikumi rohke osa
wõtt sellest tõendas, et rahwapidule laia
lijed hulgad kaasa tuimemad ning oma
toetusest ei loobu.

pea.

Uus elu on juba ärkusel, seda elu ta
hab maha tallata usk ja temast pimesta
tud. Kuid asjata, wanad moed ja kombed
peawad leidma oma koha kolikambris ja
teed andma noorele, uuele elule, mille
nimeks on teadus.

Hans.

Pawel I, Jekaterina II jne., kus täelikult
suurkodanluse eluwiistd meile peegelduwad,
ei hakka siinkohal suurt mahategemist läbi
wiima.

Kokkuwõletes wõib õhtuga rahul olla.
Soowida jääks weel ühte, s. o. nii
mees- kui naislauiukoorid peaksid jatkama

ja süwendama oma tööd. Rohkem ühis
laulu pääle rõhku panema, sest louarlused,
mis ühel ehk teisel juhtumisel ilmsiks tule

sm. Schneideri juhatutel.

kokluharjutanud, üldiselt kui eraldi.

Wähe oieme kuulnud sarnast muusika
heli, mida tähendatud õhtul tnetb waldas.

Neis tundus midagi Võimsat, huwiärata
wat, mis pandiks, et edaspidi pinewama
töö järele suudame kollektilwsel alusel suu

remat korda saata. Mürisewamalt kos
tuiid meeskoori laulud. Iseäranis meeldis
Viimane laul „Waltsike", mida publikumi
soowil teist korda korrati.

Wiiuli soologa esines tuntud naiswiiuli
kunstnik Rappoporl, lelle helid meeldi
wana kõrmus kaua järele helisesid.

Kiiewi ooperi artisti Holtzi soolo oli
tehniliselt hästi Väljaarenenud ning pub
likum awaldas meeldimast sellega, et ar
tistil tuli nii mõndagi laulu juure ltsada.
Wäärilist kiitust koorilaus teenis ära ka
Ada Marian „Muusikalisest komöö
Nagu elati, nii ka nüüd, kuulsime Le
uini nim. lastemaja laulukoori wenekeel
sete lauludega. Lõpuks esines Harmaja
teaater E. Nostandi 1-waat. näiieman
guga „Kaks pierrot". mis meie publiku
mile seni uus. Näidendis kujutatatse klou
nide kaudu kahte ilma, üks täis rõõmu,
teine kurbtust. Põhialus armastuses. Kuigi

mäng hästi õnnestas, lehwis see siiski
nii meie wõõrast õhust. Kuid, et
Wene suuremad teaatrid, kes ettekannetes

nis tähelpanu äratas Semeutsowo näite
ringi loomutruu mäng.
Enne mängu käisid linnalased ka küla
eluga ligemalt tutwunemas ja nõu and
mas. Kuigt niisugused külaskäigud ttge
lastele kulukad on, on nad siiski wäga
tarwilikud. Kosta.
Tartois anda rutem teenitud Palk.
11. jaanuaril 1924 a. kukkus Olkowitsa
talus, Hmero-Posolodiuo Vallas keegi sa
mogonnt meister kiuni.

22. märtsil 1914 a. pidi Luuga kreisi
3. jaoskonna rahwakohus samagonni meist

rile K. Walgenbergile teenitud palga
wälja maksma, aga teadmata põhjustel
lükati kohus edasi ja seepääle waatamata,

et hiljem sissekulkunud Vabrikandid on
ammu karistatud, Walgenbergi kohus ei
ilmu. P ä ä l t n ä g i j a.
Ümerasumisest Kaukaasiasse.

wast elujõulisemad, ettekannawad näetus.

Eeskawas, nagu juba waremalt tähen
dati, esinesid koondatud laulukoorid ähi
selt. Segakoor sm. Torpaui ja meeskoor

diast".

Seltsimehed

das siin seisukorda parandada, ära näida
tes, et käesolewal ajajärgul ainult ühisel

tane ring 17. mail s. a. kell 2 päewal
usu ja teaduse Vahekorra üle waieluse,
kuhu ka austatud pappi Oberschneident
oma usku ja kirikut kaitsma palutakse il
muda. Kui aga papp O. Võimalikuks ei
pea klubisse ilmuda, on usuwastane ring
Valmis järgmisel papi laadapäewal tema

wad, on tingitud sellest, et koorid wähe
Tahame weel kristalliseerituna laule
kuulda, siis ei tohi mööduda tähendatud
asjast, siegi kui paremate lauljate wälja
eraldamisega.

Tantsu asemele mänge", need,
mida peetud ja edasi peetakse, on meie
publikumile manaks jäänud. Ei rahulda
tahteid.

Harmaja juhatus wõtku seda arwele.

L e x i.

(Kiri Buu külast, Mustamere maak.
Kaukaasias.)

„Edasis" nr.53 awaldasin wäikesekirjatüki

Buu küla eestlaste elust ja et ka on wöi
mälust ümberasumiseks. Nüüd olen üle
saja kirja ja müned telegrammi saanud üle
Nõukogude Liidu elawate eestlaste käest ja
et küsimised peaaegu kõikidel ühesugused on,

siis wastan ka ühiselt:
Maad on siin Võimalik saada juhusli

likult armeenlaste käest, kes päris waikse

iseloomuga rahwas on ja meie külas ja
küla ümbruses elawad, krundis maa pääl,

kui nende käest maja ja kõrwalised ehitu
sed ära osta, mis maksawad 500 rublast

kuni mitme tuhandeni. Niisuguseid juhuseid

tuleb päris tihti ette, iseäranis talwel.
Maa on siin mägine ja kaswatab hästi
lehtpuu metsa ja kõiksuguseid wiljapuid
ja Viinamarju, mis siin hääks sissetuleku
allikaks on, iseäranis mustad ploomid. See

pärast, kes põllumeheks tahab jääda ja
tasase maa pääl töötada soowib, sellel ei

maksa Kaukaasia Mustamere rannast unis
tada.

..PurUsid ei wSi sigade ette heita'.
(Toropetsis, Pihkwa kub.)
Toropctsi linnas elab osaw rahwapi
mestaja papp Oberjchneider. Ta on küla
kooli lõpetanud ja waewati kirjaoskaja.
Ameti poolest oli ta sepapoiss, kus ta lö
dew keha pingutawalt pääle lüüa ei wiit
sinud ja praegu rahwapimestamisest end

elatab. Nagu teada on kahjuks Eesti
asundustes tumedatel isikutel weel suur
mõju.

Ajajooksul tuupis O. mõned pühakirja
salmid pähe, nagu Ruila sant ja hakkas
popiks.

Et ta pühakirja „hasti" tunneb, näitab
järgmine lugu.

TZnawune talw andis pehme ilmade
tõttu talucohwale tvähe teenistust. Noore-

Wesi on siin häa: allikate wesi, mis
mägedest wälja jookseb. Külmatõbe on

kohati, rohkem mereääres ja madalatel koh
tadel, kuid see ei takista elamist.

Wiiest tiinust maast on küllalt siin pere

konnale töötamiseks ja äraelamiseks. Heina

saab siin 3 4 korda aastas niita.
Kariloomad maksawad siin 100 rubla üm

ber, hobmed 200 rubla ümber. Kliima on

siin keskmise soojusega. Talwekuudel sajab

tihti wihma. Wahel harwa ka lund ja on
müui kraad külma alla nulli.
Teenijad tüdrukud ja sulased mehed leia
wad siin igal ajal teenistust: tüdrukud

10 rbl. kuus, sulased 20 rubla, peremehe

toiduga. Sügisel on Võimalusi puuwilja kui

watamisega ja Wolotski pähklite korjamisega

teenida. On olemas siin terwed pirni ja
õunapuu metsad. J. Ots,
CraHmia .100, UepuoitopcKaa ac.
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Puhkepäeval, 17. mail kell 2 päeval on
Haridusmaja klubi liigete üldkoosolek.

Noorte elu.

Wäite weste.

Tüdrukud noorte ühingusse(Ivanovo asundus, Omski kubermangus).
29. märtsil korraldas meie noorte ring

Papa Raud mündi HSSst teenistusest.

Koosoleku lõpul hinnata kinoetendus.

parteitute tüdrukute koosoleku, kuhu hulk
tüdrukuid kogus.

Noorte ringi sekretäär sm. Wendt tegi
aruande: .Noorte ühing ja parteitud tüd
uukud,* millele elavad läbirääkimised järg
nefid.

Pärast avaldasid kaks tüdrukut soovi
noorte ühingusse astuda ja andsid teada
anded sisse.

Zl'Teile on vist papa Raudmund tund
mata olevus, sest olete harjunud alati
mustronk Raudmundist kuulma. Ma ei
taha aga ronkade sugu sõimama hakata,
mida ma kahtlemata teeks Raudmund:
rongaks nimetamisega. Miks peaksime meie

inimest, kes grammofoni taoliselt pähe
õpitud lollused maha vuristab, mustron
gaks nimetama? Kas wast seepärast, et
tal must kuub seljas on. Noh pagan wõ
taks, siis sattuksime ju täbarasse seisukorda

Teed tüdrukutele noorte ühingusse!

Ohakas.

Leningrad.
Üleskutse
E. T. U. juures oleva W. L. K. N. U.
noorte ajaloo kommisjon (Jstomol) põö
rab kõigi nende noorte ühingu ja partei
liigete poole, kes E. T. U. kollektiivis
töötanud, tema organiseerimisest ja tege
wusest osa võtnud, et nad endi mälestusi

E. T. U. komnoorsoo kollektiivi asutamise
ja arenemise kohta saadaksid noorte kollet

tiiwi ajaloo kommisjonile, E. T. U. N. U.
ajaloo kokkuseadmiseks.

Adress: Leningrad, W. S. 1 liin nr. 52.
Noorte ajaloo kommisjoni nimel:
J. Ellik.
Komuoorsoolane nõukogusse
(Ivanovast, Omski kub.)
Hiljuti lõppesid siin nõukogu ümberwali

mised. Waliti ka üks noorte ühingu liige
raiooni nõukogusse.

Kahjuks kukutati aga kõik naiskandidaa

did läbi. .Naise asi kodu süüa teha ja
lapsi hoida,* arutati koosolekul.

Ohakas
Töö kohuStab.
(Majakowo asundus, Pihkva kub)
Noorte ühingu asi on meil ikka veel
tardumise punktil. Kord seisis ljuba
sellest .Edasis* märkus, kuid asi sui
gub ikka edasi. Eesti sektsioon Pihkvas!
tuletage volinikule sm. Schneiderile ko
hustawalt, kui noorte ühingu liikmele,
meele, et ta oma pääle võetud kohused

ning peaksime isegi mõnele oma seltsime
hele, kes musta ülikonda kannab, mustronk
nimeks andma. Wõite isegi mõista, et see

ei lähe kuidas ütled sa oma sõbrale
mustronk ainult seepärast, et ta musta
ülikonda kannab! Ei saa, noh kuidagi ei
saa!

Raudmundi võiksime aga kas grammo
soniks (uut seltsi, kuid osta kellegile ci
soovita, sest kulukas on, sööb tont liiga
palju?) wõi millegiks muuks nimetada.
(Ehk vöiks Ain Rannaleet siin oma .uwwe
keelega" appi tulla?) Tarvitan siin Raud
mündi olevuse äramääramiseks sõna papa

wad, kuna papa Raudmund selleks jumala

poolt lubatud väikesi vigurist tarvitab
Ja käesoleval juhtumisel tahangi ma ühe
sarnase jumala poolt lubatud viguri päält
katet kergitada.

Praegune aeg on jumala maapäälsete
Samade volinikkude ühise otsuse järele on

Beschkowa noored, ärge seltsige niisugus

tega ja ärge waligi niisuguseid seltskonna

tegelasteks, kes tööd tarvitavad rohkem,
kui teha aitavad. Wimkapoeg.
InM jo ttjnikk.
Kas kohwi on terwisele kahjulik.
Kohv: on joegina terviseks. See on
lõpulik otsus, millele on kolmeaastase uuri

mise järgi jõudnud professor Samuel
Prescott tehnoloogia instituudist Bostonis.

See suur uurimistöö nõudis talt 40.000
dollarit kulu. Kohwi on mitte ainult kah

juta, vaid päälcgi abinõu inimese kebalise
ja waimlise tegewuse ergutamiseks. Amce
rika kohwipõletajate seltsis ütles professor:

.Kohvi on suurepärane abinõu väsimuse
wastu ja tõstab nii waimlisi kui kehalisi

võimeid."

Professor Prescott on Bostoni bioloogia
instituudi esimees. See instituut uurib
rahva tervishoiu küsimusi. Õpetlasel on
teadusilmas tuntud nimi. Kohwi kaswa

Võimalik kõiki neid patte andeks saada,
Teadaanded.
Tähelepanemiseks
seltsimeestele, kes soovivad sügisel
Lääne Töörahva Kommunistliku Nli
kooli Eesti sektori astuda.
Ülikooli ettevalmistuse kursusele uuesti
sisseastujatelt nõutakse teadmisi järgmises
ulatuses:

1. VoUttitiue kirjaoskus õpe
raamatud: Bu hari nt ja Preobra
shensk: .Kommunism: aabits", Ko
walenko .Poliitkirjaoskule käsiraamat",
W. J. Len: ni elu ja töö ( Sincwjewi
raamatu järele) ja teised.

2. Loodusteaduse alal. Füüsilise
geograafia põhimõiste, teatud harjumus
S. N. W. Liidu ja teiste maade kaartide
lugemises, kuiwamaade ja veekogude piirid.
Wee ringkäik looduses, maa ja ta koosseis.
Kehade kolm olekut: kindlad, vedelad ja

gaasilised. Soojuse mõju kehade pääle.
Paisumine ja ühest olekust teise ülemine!

soojuse mõjul. Termomeeter. Õhk kui
gaas. Tuuled, atmosfäär sa ta rõhumine.

agit-prop. osak. Eesti sektsioon.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
T e i s i p ä ev a l, 12. mail.

kell 9 .Põhjas"

Wast. :nstr.-organ:saator.

andeksandmist samal teel, ainult selle va

hega, et ta .kviitungina" veel odavama
aine leidis. Miks mitte kasutada soo
pääl kasvavaid kuremarju? Et ta aga
veidi lcisk oli ning soo Pääle kuremarjade
järele ei viitsinud minna, siis saatis ta
nende järele kellegi lese naise, kellele väe

vase töö ees: ei maksnud ta ei rohkem
ega vähem kui 15 lapikut. Niiviisi saa
dud kuremarjadest pigislali mahl välja ja
gina tarvitama. Kes aga 50 kopikat
maksis lonksu sai. Tahtjaid oli aga
sedavõrd palju, et kuremariinist puudus
tuli ning külast .jätku" pidi otsima. Kur
jad keeled kõnelevad, et papa Raudmund

selleks isegi ühel kanal elumahla välja
olevat võtnud ja seda kuremariiniga sega
nud parem maitse olevat?
Nii saadi siis viimaks ikka kõigile taeva

Eilsne dörje:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ . juuniks 6 „ 101'/» .
„ 3 100'/. w
_ * juuliks 6 kuud 10v«/« .
. 3 „ 985/ e .
: ; august. 6 „ 977, „
Skaelsterlmftit. °. .. . —9r!45 f.
Soome margad 4 , 90 „
Toorid 1 rbl. 947' »
kroonid 52 , - „
1. wõidulaen 3 „ 45
2. vöidulaen 3 „ 63 /2
Lühikese ajaline laen 37 /*.
Talupoegade wõidulaen 35
Wnstutaw toimetaja: St. Treufetdt
Wäljanndja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

saada tahtjatele patud andeks anda.

has'".

Nimetage mulle veel ühte .teenistust",
mis sarnaseid kõrgeid protsente kannaks,

lui papa Raudmund: pattude andeksand
mine .ilmalastele"!
Uhe sõnaga sahkerdamine, üks kõik
millega, on ikka kõige .parem" teenistus.
Eks, papa Raudmund?
K. Dixi.

sm. V Kingissepa nimeline
Eesli tööliste haridusmaja»
«tti»iiiii»i»»i«un»n»nittiii»i»u«inuii«i»»ittr.

Teifipäewal. 12. mail s. a.
Teise astme
marksiftlii-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õht. __
Küsimuste tähtsuse tõttu ilmu
mine kõigil ringi liigetel sun
duslik.

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

Harjumused õigekirjutuse alal: suur täht
nimelistes sõnades ja lause algule!. Wä>dete äramärkimine. Kakükhäälitute ja kak
sikumbhäälikute õigekirjutus.

Täht .j". Nimesõnade lõppude õigekir
jutus. Jutumärgid: punkt, komma, küsi
muie ja õhkamise märgib
Praktilised tööd kirjakeele arendamises:

Sm. w. Mngisjepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja
Neljapäewal, 14. mail.
Kino-öhtu
..helene röSwimine"

oskus teha lühikesi kirjatöid ümbritseva
elu üle.

Käsiraamatud: Põld „Hääle ja sõna
õpetus". Magi .Teine lugemik".

Suur draama Greeka muinasloo
lisest Trooja s õjast

Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Hinnad harilikud.

Wastuwõtmise tingimused ja komandecri
mije kord avaldatakse lähemal ajal.

Pttr.-Blibm piJölf iföti tööliste ktllbi.

Tähelepanemiseks
Oudowa kreisi punastele nurkadele.
Ondewa Eesti Harmaja juhatuse koos
olekul 22. aprillil tocui muu seas järgmi

Markstftlik-leniuismi
ringi järjekordne istang
on teifipäewal, 12. mail kell V'B üht.

W. K. P. Lening. kub. agitpr. osak.
Eesti sektsioon.

sed otsused wastu:

1) Klubi wiiendat aastapäeva pühitseda

pidulikult 31. mail.
2) Et talwise icökava täitmine lõpeb
esimese maiga, oisustaü suwist töökava

5 ttt. 2.20. Cflobrt
proöp. nurgal, teles. !>62-3r' We.stu

Esimene väljasõit teha Trudnewa
asundusesse 17. mail, kus esinetakse

raamatud Eesti keeles: KapelLin ja
Zinger .Loodusteadus" 1. osa, Jür
gens ja Tasat .Geograafia õperaamat

kõne, näidend: ja kontsertosaga.

Snguorgaanidc igakülgne arstimine,.

ja kümnendik murdarvude tundmine. Opc

raamat: Ar. Wallner .Aritmeetika*.
4. Emakeeles. Pääst kõne arenda
mine: ladus lugemine, tähele pannes pau
seid ja rõhutust. Oskus siduvalt edasi anda

jõudu, suurendab waimlist ja kehalisi wõi

omi ja võõraid mõtteid. Grammatikast:
kõne, laused, sõna. Tähed ja häälikud.
Sõnade koosseis: tüwed ja lõpud. Sõnade

meid. Kohwi awaldab kesknärwisüsteemi ja

muutmised. Tüwcde muutused (lihtsate näi

südame tegewuse pääle hääd mõju. Pro
fcssor kinnitab: „Wõib öelda, kuigi wõrd

tuste abil). Sõnade jagunennne gruppi
desse wormaalsete tunuismärkide järele.

tvs wciti lonkab, et kohwi hoiab inimorgaa
uid kmgus, nagu määrdeõli masinad.*

Muutuvad, käänatavad, muutumatad sõnade
liigid. Lihtne lause. Lihtsad ja liidetud laused.

nitab see jook organismust, ergutab mõtte

Ka papa Raudmund toimetas pattude

meeste ilmumine tarvilik: Wallner, G. Tei
ter, E. Teiter, Leetsmann, Kure, Laine,
Palwadre, Jkmelt.
W. K. P. Leningr. kub. kom.

nurkadesse sideme pidamiseks.

3. Matemaatikas. Neli tehet mõt
teliste ja nimeliste arvude ja harilikkude

tud ja kohwi korralikult walmietatud. kin

mist ära kuivatatud tükk jahu.

korra tahtluse tõttu on eriti ,ärgmiste seltsi

Baromeeter. Gran::tk:wi ja ta kokkuseade.
Wulkaanid ja nende tegevus.
Maakera koor ja maakera sisemus. Ope

algkoolides*.

Walju teaduslije kontroll: all tehtud katsed
näitasid, et kui kohwioad on hästi läbiprae

.kauba* kinnitamiseks lonks kibedapoolist

roosakaslahjat vett ja pääle märjaks tege

vaheline koosolek. Osa võtma kutsutakse
asutuste ja kollektiivide esitajaid. Päeva

ivötc iga päew tclla 9—12 b a kella
I—B õhtul; naiSterabwaStele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

ta teeks teaduslikult kindlaks, missugust
mõju awaldab kohwi terwise pääle. Hulk
nõudega warustatud kabinet: asutamist.

väravast sisse lasta. Nüüdsel ajal on
paber õige kallis ning seepärast antakse

Teisipäeval, 12. mail kell 11 hommikul
peetakse Komülikooli ruumides ära asutuste

osakonna Eesti sektsioon.

tajad pöörasid tema poole ettepanekuga, et

katseid ja proowe, mida tuli alatasa korrata,
tingisid täieliku, kõigi uueaja tehniliste abi

ning seepärast tuleb teda takistamata taeva

Wähe neid just ei olnud: 69 taeva
kandidaati. Papa Raudmundi teenistus
oli oga 69 X5O kop. =34 rbl 50 kop.,
millest maha arvame kuremariini .väär
tüse" 15 kop., saame 34 rbl. 35 kop ,pu

aegade järele toitu nõuab. Teisiti ei saa
läbi ka papa Raudmund. Wahe seisab ai
nult selles, et teised inimesed seda teeni

aeg, kus inimesed palju pattu teevad.

seltsib seesuguste mustaärilistega kaarti
lauas, kuna vöiks teistele eeskujuks olla.

volinikkudele nii ja nii palju maksnud

inimesel on keskkoht, mis teatavate wahe

volinikkude ühise arvamise järele pöörane

mene noorsoo ühingu liige meie asunduses,

vaat' see ja see on jumala maapäälsetele

hakati seda paltude andeksandmise kwiitun

Ringi mees.
Nii ei wöi.
Meie punase nurga juhatusesse valitud
kod. A. Allik töötab ringi tegelaste wastu.
Tihtipääle meelitab näite- nii ka laulu
ringist noorimehi oma seltsi ja siis sam
muvad lähedas olevasse ruumi kaarte
mängima. Ka sm. Reimann, kes kui esi

lui selle eest aga väikese .lunastamise
hinna" maksad. See ei ole muidugi min
gisugune uus võte, sest ka vanal ajal
anti patte andeks Wahe seisab ainult
selles, et endisel ajal anti igale pattude
andeksandmist ostjale kwiilung wastu, et

(mis on lühendus sõna papagoist nagu
näete, hakkan minagi lühendatud vorme
tarvitama!) Teen seda lahel põhjusel.
Esiteks tarvitan Köwersaare Reeda wäl
jendust: .laristab teine lui papagoi",
teiseks on ju ta paljude kristlikkude
laste papa. Sellega on seletatav ka, miks
ma Raudmundi tänaseks nii ristisin.
Nii siis papa Raudmundist.
Larista sa niipalju kui tahad, kuid igal

täidaks ja organiseerimise tööle hakkaks.

(Beschkowa as., Oudowa kr., Leningr. kub.)

Juhatus.

täiendada väljasõitudega kreisi punastesse

3) Krajewski punasele nurgale kiitust

Alisssüi°!riDt?^.T
fi!em-.se.,naiSte

avaldada kohustus: täitmise eest, kes 3%
pidu sissetulekust Oudowa kcskharidusmaja
juures olcwale krüsi kestnäiteraamatukogule
ära saalis.
Teised punased nurgad võtku eeskuju Kra
jewsklfl, täitke oma tehtud otiused, sest ühi

sel jõul ja nõul võime omale eeskujuliku

kurgu-, körwa-, nina- io suguhaigused..

Sifilis tripper.
Wastuwötte tunnid erialade! hrm.k.tz
kuni õh. k. b 3. Juuli (ertd. tsadowaja'.
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

näiteraamatukogu muretseda.

Harmaja juhatuse nimel A. M.
Kolmapäeval, 13. mail kell 8 õhtul on
Haridusmaja kirjandusringi koosolek.
Päevakorras: jm. Tamberg: referaat ja
seinalehe uue redaktfiooni-kolleegium: wali

unne. Ilmuda palutakse kõik: kirjandus
ringi liikmeid ja seinalehe 'Laumisaatjaid.
Organisaator.

Tiaorpa4»ia EoMHHreps, rocf,;&pc?BeBEoe Lks rapi aro4>cs:Kä op. 37. lN£ 10721.

KllSlleisjll tleigemaja n.??te
les. 180—SL. kSikides svst'.

vrvfessortte j,., avllstentide voolt kella
10 ic mm. kuni kella ISöüU alalised woo
did (viristebatgused ja sünnitamine). NaS

'Ä Sn-wlir» mil. jJSft
Jlälis s'j; Irippev
S-z-siistt»»
hamb. kutjum. kodu.

