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MMusttemrHulgM
Mussolini kawatseb söjawägesid
Bulgaariasse saata.
Rooma st, 11. mail. Itaalia aja
lehte teatel olla Mussolini kokkuleppe jä
rele Bulgaaria valitsusega Inglismaale ja
Prantsusmaale ette pannud ühiselt ühes
Itaaliaga Bulgaariasse sõjawägesid saata
korra alalhoidmiseks.

Itaalia walitsus eitab seda teadaannet.
Kuid siiski annavad Prantsuse kodanlised
ajalehed edasi, et Mussolini sarnase ette
paneku tegi.

Zankow walmistab ette meie wälja
maa esitajaid tapma.
Berl i i n i st, 11. mail. Saksa nä
dala ajakiri „Maailma näitelava" trükib
ära kirjatüki Bulgaariast, milles toob
tõendusi, et Zankowi walitsus valmistab
ette S. N. W. Liidu väljamaa esitajate
elu kallale kippumiseks.
Need tõendused leiti kellegi Stantshewi

Marokko sõda.
Sõda kutsub esile tõsised rahtvuS
wahelised sekeldused.
Pariisist, 11. mail. Prantsusmaalt
ja Algirist abivägede saatmine Marokkosse,
endise Wene sõjalise saatkonna esimehe kind

ral Nisseli sõit, kes nimetati Marokko õhu
laevastiku pääinspcktoriks, Painlcve seletus
Prantsuse valitsuse kavatsusest ülesastuja
tele tõsist hoopi anda, samuti ka teade, et

ülesastujale juhi Abd-el-Kerimi vend kuu
lutas püha sõja wälja see kõik muudab
lähemas tulevikus sõjategevuse laiaulams
likuks.

„Humanites" protesteerib Dorio kõmmu

jäte kohta väljamaal.
See kiri annab igatahes ümberlükkamata
tõendusi selle kohta, et Bulgaaria walitsus

kawatseb väljamaal wiibiwate Bulgaaria
kompartei juhtide elu kallale kippuda.

WesZ üks komu.U!»iS:ide ,ssZs«öu"
Miinist, 11. mail. Kaelakohtu po
litsei tegi avalikuks „weel ühe kommunis
tide salanõu Gebedjes Warna läheduses".
Tema päämeheks oli isik, kes minister
Stamboliiski aegu oli Gebedjes linna
pääks. Sõjariistade ladu konfiskeeriti.
Salanõulaste „arhiivist" leiti 50 inimese
nimekiri, keda pidi siis „kõrvaldatama"
kui revolutsioon korda läheb.

Arreteeriti kommunistide juhid Matrow,
Mischkow ja Smokow. Walitsus tegi era
ettevõtjatele, ühisustele ja pankadele ette
paneku, kõik kommunistlikult kahtlased isi

kud töölt kõrvaldada.

Wabarnk wötab wastu president
mouarkisti.
Berl i i n i st, 11. mail. Politsei
keelas ära igasugused poliitilised meele
avaldused, mida kompartei korraldada tah

tis Hindenburgi sissesõidu ajal Berliinis.
Tee, mille kaudu Hindenburg sõidab, kaits

takse politsei ja fascistide poolt.

Wene walgekaardlaseo Saksa
maal Prantsuse ja Poola
salakuulajad.
Berl i i n i st, 11. mail. Saksa ko
danline ajakirjandus teatab, es Wene val
gekaardlased Saksamaal kujutawad tõsist

poliitilist hädaohtu riigile. Parempoolsete
ajalehtede parteid näitawad, et kõik Wene
walgekaardluse parempoolsed organisatsioo
uid järjekindlalt toimetawad salakuulamist

Püha sõda rõhujate waStu.
Pariisist, 11. mail. Abd-el-Kerim
kuulutas püha soja wälja ja saatis oma
venna Scheschuni Dshebala suguharu ma
rokkolasi võitlusele üles kutsuma.

toetust võitluses kabiilidega. Berberi kabii

sed sekeldused.

Prantslasi pekstakse
Pariisist, 11. mail. Rabotist saadud

mine edasi. Riffid koondavad oma jõud
Bibani ja Kiffani.

Viltide saatmist terve rea nõukogude esita

laste sõjalist tegevust Marokkos ühte viia.

lutab ette, et sõda saab olema õige verine

Edasi tänab Stantshew Stoilowit Roo
mast saadetud andmete eest nõukogude esi

kondades lükatakse ümber need teated, nagu
arutatakse küsimust, et hispaanlaste ja prants

ja toob enesega kaasa tõsised rahwuswaheli

teadetel läks polkownik Noggil korda seisu

rajate kohta Itaalias. Stantshew palub
teadete korjamist jatkata, kulusid mitte ar
westada ning nõuab andmete ja päeva-

Prantsuse ja Hispaania liit marok
kolaSte wastu?
Pariisist, 11. mail. Teadjates ring

PäriSmaalaSte wöitlused.
Fetsist, 11. mail. Mõnede suguharude
päälikud olla lubanud kindral Liotele oma

nistliku partei nimel selle Riffi suguharu
vabaduse kägistamise vastu. Dorio kuu

kirjast, mis ta Filippolist saatis Bulgaaria
Rooma saatkonna nõunik Stoilowile. Sel
les kirjas Stantshew teatab muu seas
Stoilowile, et Londoni saadetakse keegi
Kaspar Lambrew, kellel ülesandeks „Ra
kowskit kõrvaldada".

korda kindlustada loode pool Desselbali.
Freidenburgil läks korda tõsise lahingu jä
rele toiduainetega varustada Bib-Kender:
vahiposti.
Wäeliinil kestab seisukohtade kindlusta

lid avaldavad suurt kangelaslikkust Prant
suse vägede pääletungimist tagasi lüües.

Wihane wöitluS
Londonist, 11. mail. ,Times'ile"
teatatakse Tangerist, kt kogu Prantsuse piiri

äärses Marokkos kuni Fetfini kestavad ühi
sed võitlused. Riffid saavad jõudusid juure
mägedest ja piiriäärsetest kohtadest. Teata

takse, et Jabola suguharu koondab oma
wäed Tetuani lähedale.

Hindenburgi sõit Berliini.
Totsiaal-demokraatlik politsei korda jalul hoidmas.
Berliinist, il. mail. Eila jõudis Hindenburg kell 6 õhtul Berliini, keda
kõik monarkistlikud organisatsioonid pidulikult vastu võtsid.
Kogu päev oli Berliin jalul.
Juba hommikul hakkas linn vastuvõtmiseks valmistama: linn kujutas enesest
rahutul merd endiste keisri _ must-pnnane-valge.
Ilm oli udune, tibas vihma. Üle 75 tuhande liikme igasugusest isamaalaste
organisatsioonidest seisid laial uulitsal, mis viib läbi Brandenburgi väravate ja
Unter den Lindeni raudtee jaama. Mobiliseeriti kõik Berliini politsei, ligi 10 tuhat
inimest, sotsiaal-demokraatidega eesotsas, et korda jalul hoida, juhtumisel kui kellegi
poolt oleks katset tehtud meeleavaldust toime panna Hindenburgi vastu. Kõigil
organisatsioonidel keelati ära orkestri saatel uulitsale ilmuda, sest et administratiiw
sed võimud kartsid, et isamaalaste organisatsioonid võivad esineda ainult isamaa
laste lauludega.
Wastuwötmine läks läbi ilma mingisuguse kokkupõrkamiseta.

Euroopa tasakaalu otsimisel.
Wastolude umbkotis.
Pari i s i st, 11. mail. Prantsuse
walitsus ei leia, et Saksamaa astumine
Rahvasteliitu oleks sunduslikuks eeldu
seks julgeoleku küsimuse üle läbirääkimi
seks. Muu seas on aga võimalus saawu
tada lõpulikku kokkulepet enne kui Saksa

maa Rahvasteliitu astub. Kindlustatud
lepingut võib vastavalt läbiwiia käsikäes
Versaillesi rahulepingu otsusega.

Kas Kölni ewakueeritakse.
Londoni st, 11. mail. „Obscrwer"
teatel arvab Inglise walitsus, et Kölni
piirkonna evakueerimine ripub sellest, kui-

das Saksamaa täidab oma pääle võetud
sõjariistade vähendamise kohustusi. Eva
kueerimist ei tohi aga siduda julgeoleku
lepingu tegemisega. Suurriikide saadikute

nõukogu ees on otsustada, mida Saksa
maa peab täitma enne kui Kölni piirkonda
evakueerima hakata.

Jnglise-Prantsuse kokkulepePari i s i st, 11. mail. Saksamaa sõ
jajõudude wähendamist arutatakse kolma
päewal saadikute nõukogu istangul. Arwa
takse, et otsusetegemine ei sünnita raskusi,

sest Inglise ja Prantsuse diplomaatide
vahel on saavutatud kokkulepe selles asjas.

Walimiste tagajärjed.
Pari i s i st, 11. mail. Lõpulikud taga
järjed kogukonna omawalitsuste valimiste

kohta on järgmised 379 valimise ringkon
nas: 18 kommunisti, 42 sotsialisti, 8 wa
bariiklast-sotsialisti, 192 radikaal soltsia
listi, 13 wabariiklast-radikaali, 51 pahem
poolset vabariiklast, 62 parajusmeelset wa

bariiklast ja 10 vabariiklast.
Töörahwas hääletas kommunis
tide eest.
Pari i s i st, 11. mail. Teised walimi
sed kogukonna omavalitsustesse möödusid
komparteile edukalt. Pariisi kogukonna nõu

kogusse valiti 18 kommunisti. Pääle selle
saab kompartei kohad Pariisi ümbruse täht

Herve „Victoires" kriipsutab 'alla, et
Pariisis ja provintsis kõik töölised, teeni
jad ja väiksemad ametnikud hääletasid
kommunistide ja sotsialistide eest.

Onu Sam nõuab Prantsus
maalt wülgade tasumist.
Lükkawad ümber.
Pariisist, 11. mail. Havasi teadetel
ei ole Prantsuse walitsus saanud jUhisrii
kidelt mingisugust märgukirja wõlgade re
guleerimiseks.

Ameerika saadik Pariisis lükkab ümber
kuulujutud nagu oleks Coolidge saatnud
Prantsuse valitsusele selles küsimuses mär
gukirja.

KSnelewad palju, aga raha pole
näha.
New-V o r g i st, 11. mail. Avalda
des Pariisi teateid Prantsusmaa võlgade
ettepaneku asjus, teatatakse riigi departe

mendist järgmist: Alalised läbirääkimised
võlgade üle kestavad juba kaua aega
Prantsusmaa ja '.Uhisriikide vahel, kuid
seni pole saavutatud kindlaid tagajärgi.
Riigi departement volitas Ameerika saa
dikule Pariisis Prantsuse valitsusele tea
tada, et Ameerika walitsus tervitab iga
sugust kindlat ettepanekut, kuid ei soovi
wõlgade küsimust siduda Prantsusmaa
hääkstegemise maksu küsimusega. Riigi de
partemendis võetakse Prantsuse ettepanek

pessimistlikult vastu. Läbirääkimised ei
kanna sugugi ametlikku iseloomu.

Knrdlaste ülesastumise juht
Perstas.
Tehe ränist, 11. mail. Tehe
rani (Persia päälinn) toodi kurdlaste
ülesastumise juht Heisal. Tema järele
seab järelvalve sisse Persia walitsus.
Walgekaardlaste wäljaajamine
Hiinamaalt.
Lond o n i st, 11. mail. Silmas
pidades erilisi kitsendusi, mida Hiina wa
suhtes ette wõtnud, kes Hiina territooriu

Uued mahalaskmised Poolas. W

kohus mõistis noored talupojad, keda süü
distatakse partisaanide salkadest osawõtmi

kotowi vangimajasse.

Partisaanide mahalaskmine.
Wars s a w i st, 11. mail. Ringkonna

polkownik Lampe. Nende käest käib läbi

ses mahalaskmisele. President ütles ar

see raha, mida Prantsusmaa salakuulamise
pääle ära kulutab.
Ajalehed kinnitawad, et andmed, millega
liitlased esinesid, näidates Saksamaa sõja

muandmisest ära. Kohtuotsus wiidi täide.

jõude, saadi Wene walgekaardlaste abil.
Walgekaardlased mõtlesid wälja igasugu
kuulduseid. Liitlased pole weel seni awal
danud oma aruannet, mis nad salakuula

Saadikud-ukrainlased sunnitööle
Wars s a w i st, 11. mail. Rownos
lõppes ukrainlaste-saadikute Wasõntshuki,
Kosititski ja Tshutshmoi kohtuprotsess.

misest saadud andmete waral kokku sead

titski 1 aastaks paranduse wangimajasse.

tema alusetust.

Kogukonna omavalitsuste valimiste
tagajärjed Pariisis.

litsus wiimasel ajal Wene walgekaardlaste

salakuulajate eesotsas on Sergei Botkin ja

»ud. Nähtavasti mõistavad uad ise

PchliWise bloki lvõit.

samates kohtades.

Poola Asef.
Warssawist, 11. mail. „Walka
Ludu" toimetuses plahvatuse juures haa
watud Trojanowski wiidi haigemajast Ma

Prantsuse ja Poolamaa kasuks. Prantsuse

8. aastakäik

Kesknädalal, 13. mail 1925

Wasõntshuk mõisteti 1 aastaks sunni
tööle, Tshutshmai 2 aastaks ja Kosi

Poola kaitsepolitsei ülem teatas, et ap
rillikuu lõpul Trojanowski andis teada,
et ta kawatseb poliitilise politsei ülema
Piontkewitshi ja uurimise osakonna ülema

Tschnowski elu kallale kippuda. Selleks
olla organisatsioon temale kohuseks teinud
granaate walmistada.

Kohtuotsus mõjus rusuwalt kohtusaalis

Piontkewiish tähendas, et Trojanowski
töötab juba aasta aega kaitsepolitseis ja
alles hiljuti sai käsu jälgida iseieiswa ta

wiibiwate Ukraina talupoegade pääle.

lupoegade partei tegevuse järele.

mile põgenesid, saadetakse ligi 3000 Wene
walgekaardlast ja teisi jooksikud Hiinamaalt
Wälja Austraaliasse.

Uued tuhanded Saksa töölist
uulitsale heidetud.
Berliinist, 9. mail. Elberfeldt-Bar
meni raioonis kuulutasid ehitusetõölised
wälja streigi, nõudes töötasu kergendamist.

Hamburgi, Pommeri ja Braunschweigi
ringkondades on kõik ehitusetöölised ette

wütjate poolt lahti lastud.
Breslaus lahtilastud tööliste arw ula
tab 9.000 inimeseni.

Baieris jalanõude valmistamise wab
rik kuulutas wälja streigi, nõudes ettewot
jatelt wahekohtu otsuste täitmist tööpalga
suurendamise asjus.
Stettinis streigivad sadamatöölised.
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Asunduste poliitilisele ja kultuur-hari-

Ainus põllumajanduslik maks 1925-2(5 a. paale
Maks on alandatud ja on kindlaks määratud 280 miljoni rbl.
suuruses (eelmisel aastal 479 miljoni rbl.)
Maksust läheb 109 miljoni rbl. walla hääks.
Maksu suurusest teatatakse talupoegadele mitte-hiljem juuni algust.
Igasuguste maksu wötmise asjus tekkiwate küsimuste lahenda
miseks asutatakse walla maksukommisjon.
Walitsuse poolt on juba allakirjuta
tud seadus ainsa põllumajandusliku
maksu kohta järgmise majandusaasta
pääle. Wörreldes eelmise aasta seadu
sega on nüüd põllumajanduslik maks
märksa vähem.

Läinud aastal olid maksumäärad sar
naselt kindlaks määratud, et maks tooks
470 Miljoni rubla sisse. Käesoleval
aastal on see summa alandatud 280
miljoni rublani.
Wõtame teisi arvusid. Käesoleval
aastal andis talupoeg maksuna 340
miljoni rbl. Kui põllumajanduse seisu
kord ei saa nüüd halvem olema kui läi
nud aastal, siis maksavad talupojad,
kui arvata maha kergendused, mitte üle
240—250 miljoni rbl.
Uue seaduse iseäraldus seisab weel
selles, et ta järele antakse walla wälja
minekute katmiseks rohkem kui eelmisel
aastal.
Eelmisel aastal anti valla hääks
põllumajanduslikust maksust 45 miljoni
rubla. Käesoleval aastal läheb selleks
otstarbeks 10 miljoni rubla.
Kui walla eelarve ulatab 160—200
miljoni rublani, siis saab ta poole omist
sissetulekutest kindlast allikast.

Talupoegadele teatatakse juba vara
kult sellest, kui palju ühel ehk teisel

maksta tuleb.

Uue seaduse järele peab iga talupoeg
teadma juba mai lõpul wõi juuni algul,
kui suur maks lasub ta pääl.
Mitte hiljem juuni algust peab kuber
mangu täidesaatev komitee wälja panema

igasse valda ja igasse külla määruse,
kus on ära näidatud heinamaa ja loo
made ümberarwamise norm põllumaaks,
missugune on maksujärk, kui suur on
maksumäär põllumaa tiinu päält.
Kindlaks rehtud maksusummat ei tohi
tõsta terve aasta jooksul. Teda wõib
Nõukogude maalt.
B'tunniliue tööpäew terwishoiu
teenijatele.
Töö rahwakommissariaat tõotab wälja
küsimuse tööpäeva pikendamiseks keskmistele

tervishoiu teenijatele (welskerid, halas
tajaoed, sanitaarid jne.) kuni 8 tunnini.
»Fordso«i" kinkimine.
Rahvusvahelise tööliste abiandmise
Ameerika sektsioon kinkis Saraatowi ku
bermangu, Wolski kreisi talupoegadele ühe

„Fordsoni" traktori ühes adraga.
Kink kutsus talupoegade keskel esile suure

meelehää. Nad saatsid Wolski kreisi komi
tee kaudu talupoegade wastastiku abiand

mise ühisuse nimel Rahvusvahelise töö

küll alandada ftüühiliste hädade ja õnne
tute juhtumiste juures.
Sama lugu on ka maksu tähtaegadega.
Samas kubermangu täidesaatwa komitee

määruses, millest peab talupoeg teadma
mitte hiljem juuni algust, on täpselt ära
tähendatud, millal ja kui palju peab
maksma ühe ehk teise walla wõi küla
talupoeg. Kohalikkudel wõimudel on täitsa

keelatud muuta tähtaegu, nõuda maksu
sisse ennem neid tähtaegu ehk rohkem
kui seda üheks ehk teiseks tähtajaks ette
nähtud. Kes sellest üle astub, wõetakse
kohtulikule vastutusele.

Igasuguste kaebtuste ja palvete läbi
vaatamiseks, kergenduste ja maksualan
duste andmiseks organiseeritakse talu
poegade eneste soovil walla maksukom
misjonid. Selle kommisjoni esimeheks on
kas walla täidesaatwa komitee esimees,
wõi ta liige. Pääle selle kuulub kom
misjoni üks liige maaosakonna, rahan
duse osakonna poolt, talupoegade was
tastiku toetuskomitee ning selle küla esi
taja. kelle asjad läbivaatuse all on.
See tähendab, et viiest kommisjoni
liikmest on kolm kohaliku walla talu
poega. Sarnane kommisjoni koosseis lu
bab iga asja seaduslikku ja õiget lähen
damijt, kus on talupoja huvid kaitstud.
Nende kommisjonide ülesanne on läbi
vaadata ja lõpulikult otsustada kõik
talupoegade kaebtused maksu mitte õige

päälepanemise ja sissenõudmise asjus,
kõik palved kergenduste ja maksualan
duste asjus.
Kui need kommisjoni otsused ei ole
kreisi maksukommisjoni edasi kaebatud, siis

viiakse nad kohe ellu.
Tuleb weel tähendada uue seaduse
tähtsa muudatuse pääle on alandatud
loomade ümberarwamise norm põllu
maaks, mida kõige rohkem nõudsid talu
pojad ise.

S- N- W Liidu nõukogude kolmanda
kongressi awamiue määrati täna
hommikuks kella lvKongressi peetakse Suure teaatri ruumi

des. Päevakord on järgmine:
1) Turkmeni ja Usbekistani S. N.
Wabariikide kuulumisest S. N. W. Liitu.
2) S. N. W. Liidu walitsuse aruanne.
3) S. N. W. Liidu tööstuse olukorrast.
4) Abinõud, kuidas tõsta ja kindlustada
talupoja majapidamist: a) põllumajandus
lik laen; b) kodukäsitööliste olukord; c)
maakorraldusest ; d) põllumajanduslik koope

ratsioon jne. 5) Nõukogude ülesehituse kü

simused. 6) S. N. W. Liidu rahandus
kommissariaadi ettekanne, 7) Ettekanne
Punasest sõjaväest. 8) S. N. W. Liidu
kesktäidesaatwa komitee valimine.

Suslikule arenemisele tuleb hoogu anda.
Asundused! Kasutage Eesti kesküpeasutuste õpilasi koolide
suwe waheajal oma kohaliku elu edustamiseks kasulikult ära.
Läheneb koolide suve vaheaeg. Nagu
eelmistelgi aastatel, nii valmistab end
õpilaskond ka tänavu ette, et oma suvist
vaheaega ja puhkust kohtil kasulikult tegeva
ühiskondlik-kultuurliku tööga mööda saata,

et neid teadmisi ja kogemusi, mida on õpe
aasta jooksul kooliseinte vahe! teaduslikult

läbi töötanud ja omanud, praktilise elus
ja töös järele proovida ja viimastega
siduda. On ju iga teadus, iga teooria,
mis end praktilise elu ja tegevusega põi
mida ei lase nagu tühi koor ilma tarwi
lise ja kasuliku sisuta. Töölis-talupoegade
ühiskonnale sarnast tühipaljast „ ainult
raamatupuru" vaja ei ole, vaid tema
hindab sarnast isadust, mis tegelikult ühis

kondlikku arenemist edendab. Selle üles.
ande teostamise piirides on ka Nõukogude
maade Liidu õpeasutustes, algades esimese
astme töökoolist kuni kõrgema koolini, õpe

(Medushi vald, Trotski kr., Leningr. kub.)
„Edasis" nr. 22 küsib keegi „—ite—",
milles seisab põhjus, et siinsed Eesti asuni

kud ei suuda ajaga sammu pidada. Iga
suguste arusaamatuste ärahoidmiseks teen
omale kohuseks seda küsimust laiemalt ja
sügavamalt valgustada.

Asunduse tekkimine
Eesti asunikke meie wallas on umbes
1300 ümber, kes on suuremalt osalt Ees
tist wälja rännanud 1875—1885 aastate
vahel, et siin lahedamat elu otsida. Siin

valitseb nii tugevalt wäikekodanline hinge
elu. Sellele aitab kaasa ka asunduste laiali
pillatud olek (meie wallas on 14 asundust,
mis seisavad üksteisest 4—5 versta eemal).

Ühiskondlik tegewus 1904-1917 a
1904 a. sai meie walla eestlastele ühis
kondliku tegewuse alguseks. Sherepeta kooli

Meie Nõukogude maade Liidu kõrgem
kool ei ole enam endine „ teaduse tempel",
mis ümbritsevast praktilisest ühiskondlikust

elust ja tegevusest eraldatuna, sellest
nagu kõrgemal ning selle üle hõljub, vaid
üks tarvilik praktilik osa meie igapäevases
ühiskondlik-ülesehitawas töös, olles viima

sega alaliselt eluliselt ja lahutamatu
seotud.

Kas on sarnastena püüdnud ka olla ja
sellekohaselt oma õpetegewuse rajanud Nõu

kogude maade Liidus olevad meie Eesti
keskõpeasutused, nagu: Lääne rahvuste
kommunistliku ülikooli Eesti sektor. Eesti
Töörahwa Instituut, Eesti töölisfakul
teet j. t.?
Selle küsimuse pääle võime täie tead
ptisega jaatavalt vastata. Meie koolid
on alaliselt, süüteid ja võimalusi mööda,
püüdnud elavat sidet ja ühendust pidada
ümbritseva praktilise elu ja tegevusega.
See tegevus on aasta-aastalt ikka enam
täienenud ja süvenenud. Iseäranis tun
tawaid ja praktilisi tagajärgi on selles
viimane käesolev õpeaasta annud. Möö
dunud talve jooksul ei ole meie koolid end

mitte ainult Leningradis olevate tööliste
organisatsioonide praktilise tööga sidunud,

vaid nende praktilise tegewuse mõju on
end juba rohkem kui kunagi enne ka wäl
jaspool linna asundustes tunda annud.
Ka läinud aasta suve vaheaeg andis

jälgesi jätva praktilise kultuur-ühiskondliku

töö ära. Iseäranis peab siin alla kriip
sutama Lääne rahvaste kommunistliku üli

kooli Eesti sektori õpilaste tehtud tööd,

Wiimased aastad enne suurt ilmasõda,
nii ka esimesed sõjaaastad võimaldasid pää
linna läheduse tõttu meie Eesti asunikkudele

majanduslikult tugevneda ning väikesed
summad raha riigi hoiukassadesse koguda.
See võimaldas omakorda jõukamatele pere
meestele oma lapsi kaheklaõfilistesse (ning
mõned ka gümnaasiumidesse) kooli panna,
kust need kodanlise kasvatuse ning pooliku

hariduse tõttu säält wälja tulles kui Liiva
deta linnud olid.

warati.

rentisid nad kohalikkude mõisnikkude käest

20—30 tiinu suured krundid metsa ehk
raiestikku, mida igaüks omaette põlluks

Hariduse seltsi koondusid kõik meie walla
eestlaste „parem" kiht: eestkätt kohaomani

siooni, Kcrenski walitsuse ajal lõi seltskonna
tegevus meie eestlaste seas täiesti lõkkele,
sest nüüd tundis meie kohaomanik ennast

omakorda oma majandusliku seisukorra tõttu
eraomaniku ilmawaadet edasi andsid.

Üldse oli Sherepeto hariduse selts meie
Eesti asuniku näojoonte wäljaraiuja.

abi. Iseäranis wiimased peavad selles
aktiivsemalt ja tegevalt tegutsema, kui
meie tahame, et tänavu suvel see töö
enam laiemates piirides ja rohkem süven
datult läbi saaks viidud kui läinud suvel.
Wiimase järele on aga elulik, tungiv
vajadus.
Wõib olla on sellest suvisest õpilaste
kohtadepääl läbiviidavast tööst huvi
ja tulu ainult koolidel ja Eesti organi
satsioonidel? Kas on aga sellest eluliselt
huvitatud ka kohad Eesti asundused
ise, mille tõttu wiimased peaksid omalt
poolt sellele kõigiti aktiivselt kaasa ai
tama?

Arvame, et see mõlemite poolte ühine
huvi on, ning viimastele mitte vähem,
kui esimestele. Esiteks teame, et suur osa,
kui mitte enamus, meie kõrgemate koolide

õpilastest on asundustest pärit. Teiseks,
mis aga hulga tähtsam, praegune kiirelt
arenev elu, nii ühiskondlik-kultuurilisel,
kui ka majandusliku ülesehituse tõusu alal,

nõuab kohtade pääl rohkem kui kunagi
Varem enam teadlikkude ja ühiskondlikult

arenenud jõudude abi. Igast poliitiliselt ja
kui see ka ajutiselt külasse sattunud, on
sääl praegu küla enda huvides suur tulu,
ning ääretu tööväli, ükskõik mis ala meie
ka ei võtaks. Näitusena võiksime võtta
kas või nõukoguwalitsuse ja partei vii
mase aja poliitika ja praktilised sammud
küla igakülgse ühiskondliku ja majandus
liku elavnemise ja arenemise edustamise

weel päälekauba wäikekodanlifi aateid kas

wust laiemal ulatuse! algas, tekkis stinsete
Eesti asunikkude seas kohaostmise palawik
(esimesed kohaofijad olid Pugri asunikud),
et sellega pääseda mõisnikkude surve alt.

Eesti asunduste ühemeelne koostöö ja kaas

teaduslikult enam arenenud seltsimehest,

meeste selts, kus pääle otsekohese ülesande

paks oli, ning kohalikud kes

siis ei suuda koolid seda ülesannet ise
täita. Siin peab olema meie kõikide,
nii W. K. P. Eesti sektsioonide, teiste
Eesti organisatsioonide, kui ka üksikute

ennemalt. Meie koolide õpilased tegid
kohtil asundustes juba kaunis tuntavaid

Peab tähendama, et 1913—1917 a. te
gutses meil Pugri ning Sokolowi põllu

kud ning jõukad rentnikud, kellel rahakott

läbiviimise organisatsioonilisesse süljesse,

selles juba rahuloldawamaid tagajärge, kui

Säät asutati hariduse selts, kus kohalise

1900 aastatel, kui põllupank oma tege

asundusesse tegevusesse läheb, kui läinud

Mis puutub aga teise osasse, ni
melt kohti! õpilaste suvise praktilise töö

saagijagamise laua juure poetada.

kirikhärra, mõisawalitseja ning köster-kooli
õpetaja agaral ning hoolikal juhatusel truid
tsaafiriigi alamaid walmistama asuti.

muutma hakkas.

õpilaste enda päewaülesanne, ning sellel
alal juba tegevus kihab. Igatahes loo
dame, et meie õpilaskond tänavu suvel
weel enam sellekohaselt ettewalmistuna

laste käest palju rohkem kui mullu.

sid, sai ühiskondliku tegewuse keskpunktiks.

maja, mida eestlased omal jõul üles ehita

sesse suve vaheaja töö läbiviimiseks maal,
siis on see vastavate organisatsioonide ja

läbi lüüa", s. t. end ka kodanlise korra

kes sellele rohkem organiseerituna ja ette

ongi selle põhjuseks, et Eesti asunikkude seas

Mis puutub esimeDse osasse, ni
melt õpilaste igakülgsesse ettewalmistu

eest diploomi saamine, et sellega siis „ elust

koolile, kus õpe-eesmärk on ainult teatava

valmistuna asusid ja läbi viisid kui teised

elu areuemsejt.

organisatsiooniliku külje läbiviimise alal.

portsjoni eluta teaduslikkude vormelite

töö sisse seatud. Meil on kool alt kuni
üles töökool, kus tööle ja ühiskondlik
kasulikule tegevusele esimene aupaik on
antud, vastupidi kodanliku ilma kõrgema

kirja.

Sarnane olukord, kui talupojad on era
omanikud ja üksikult oma ette töötavad,

weel paremini, weel teadlikumalt kasutada

praktiliseks tööks maal Eesti asundus
tes. Tuleb arvesse võtta läinud aasta
puudusi nii õpilaste sellekohase etteval
mistuse alal kui ka selle töö praktilis

aastal. Seda vajab mitte ainult nende
enda häätahtlikkus, vaid meie liikuv ja
edasitõttaw, kiirelt arenev elu, sest ka
meie Eesti asundus ei ole enam see, mis
läinud aastal, vaid ta on poliitiliselt ja
ühiskondlikult kahtlemata suure sammu
edasi astunud ja teadlikumaks saanud
ning nõuab tingimata maale sõitvate õpi

liste abiandmise keskkomiteele tänuavalduse

Mõni sõna meie asunduse

Eesti keskõpeasutused. Siiski ei ole ka
viimaste töö kohtil tagajärgedeta olnud.
Tänavust koolide vaheaega on tarvis

1917 aastal, pääle weebruari revolut

täiesti waba eraomanikuna waba iga
sugusest rahwuse surwest. Asutati ~Eesti
vabariigi liitusid", tehti korjandusi, Pidusid,
hõisati isamaalaule jne.

Ja muidugi, kui olla itega—ühel

nõul ja sarnast „kultuuri" tõeliseks kultuu
riks pidada, siis võib ütelda, et meie asu
nikud seifid omal ajal „kõrgel kultuurilisel
seisukohal.

Kuid vaatame edasi.

1918-1925 aastad.
Pääle Oktoobrirevolutsiooni. proletariaadi
diktatuuri maksmapanemisel, oli loomulik,
et meie asunikud (suuremalt jaolt) ülemal
pool tähendatud tingimiste tõttu töörahwa
revolutsiooni tähtsusest talupoegade kohta
aru ei saanud ning täiesti passiivseks ning

osalt ka vaenuliseks muutusid. Sarnane
olek kestis kuni 1924 aastani. Siit algab
uus murrangu ajajärk ning praegu, kus
meie seisame 1925 a. esimesel poolel, peab

ütlema, et meie asunikud asuvad loovale
tööle töölis-talupoegade riigi ülesehituses.

Peab ütlema, et meie asunikud (eriti
Pugris) tunnevad tõsist huvi nõukogude
walitsuse poliitika vastu nii majanduslikul
kui ka kultuurilisel frondil.

Takjas.
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suhtes, millist uut pööret meie kõik tun
neme, mida ka küla on kuulnud hüüdsõ
nana -- „Silmad küla poole". Kuid kas
tunneb iga Eesti asunik. Eesti asundus
selle hüüdsõna praktilist sisu, tema elulist
tuuma? Muidugi mitte. Ja seda ei või
nõudagi, sest ei ole ju weel igale meie
küla kommunistilegi selge partei ja nõu
koguwalitsuse selle hüüdsõna vajadus ja

sei ja Altai kubermangudes sellekohane,
teadaanne kohaliku kubermangu W. K.-P.
Eesti sektsiooni saata. Mujal olevatel
Eesti asunduste! aga otsekohe Moskva
W. K. P. keskkomitee Eesti sektsioonide

tema tähtsus meie edaspidiseks igakülgseks
maja iduslikuks arenemiseks.

Nende kohtadelt saadavate andmete põh
jal püüaksid siis Eesti keskasutused arvesse

Kas on iga ühiskonna liige Nõukogu
maade Liidus, iga talupoeg ning Eesti

võttes iga üksiku õpilase töösuudet ja et

paenutada.

tewalmistust ning tarvilikku eelolevat tööd
kohtadel, õpilasi kõige otstarbekohasemalt

tuleks täiesti likvideerida ja selle asemel

asunik sellest huvitatud, et tema nüüd roh

kem kui ennemalt üldiste poliitiliste sünd
muste ja nõukoguwõimu ning partei po
liitika ja praktiliste sammudega tuttav
oleks, neist täieliselt ja selgelt aru saaks?
Tingimata. Seda lwuab meie üldine
kiire ühiskondlik ja üldmajanduslik tõus.
Kes ei suuda oma ümber olevatest sünd
mustest ja elukäigust aru saada, see jääb
paratamata ajast-ja üldisest igakülgsest are

nemise käigust ja tõusust maha. Ja vaat
juba siingi, sellelgi tööalal oleks

lastel suve vältel Eesti asundustes 'suur
ühiskondlik ja poliit-hariduslik tööväli.
Rääkimata terve rea teistest töödest,
nagu igasugused organiseerimise tööd koh

til, asunduste elu ja olukorra tundma õpi
mine, et võimaldada W. K. P. Eesti
sektsioonidele oma tööga tulevikus asun
dustele kaasa aidata, ettewalmistada sttgi
sel koolidesse astumist jne.

Mida peaksid siis asundused siin, selles

oma kaasabis tegelikult tegema, milles
Peab see kaasabi ja vastutulek õpilastele
seisma? Kõige päält on tarvis, et asu
nikud enda vahel selgeks teeksid, kas on
neile soovitav ja tarvilik õpilaste koha
pääle sõit. Kui ja, siis kui palju oleks
neid asundusesse soovitav ja missugune
oleks tarvilik õpilase pää ühiskondlik töö
ala asundusis.
Nende küsimuste väljaselgituse ja sellele

järgneva praktilise otsuse korralduse ja
läbiviimise peaksid kiires korras enda pääle
võtma asunduste nõukogud vähemates ehk

üksikudes asundustes, kus viimased puu
duwad, tuleks seda 333. L. K. N. Ü. Eesti
kollektiividel, lugemise tubadel, klubidel,
punastel nurkadel ehk kooperatiividel jne.

teha. Kui on asunduse poolt sellekohane
jaatav otsus, siis tuleks neil organisatsi
oonidel Leningradi, Pihkva, Novgorodi,
Nowonikolajewski, Omski, Tomski, JeniTööliste elu.
Warssawi raudtee Päätöökodadest
Esmaspäeval 11. apr. s. a. lõpetas
Warssawi raudtee päätöökodade juures
töötav Eesti keele pääl töötav kuuekuu
line normaal parteikool oma tegevuse.
Sellest koolist võtsid järjekindlalt osa 13
seltsimeest ja neile antakse sellekohased lõ

putunnistused välja.
Pääle koolijuhataja sm. Steini viibisid
sel õhtul weel kollektiivi organisaator sm.
Emeljanow ja partei Eesti sektsioonist sm.

Nirk.
Kooli lõpetajate keskelt tõsteti küsimus

üles, sügise jälle alata kooli tegevust.
Kool on neile palju annud, seda tunnis
tas iga osavõtja.
Kavatsetakse eestikeelset kirjandust ül
dise raamatukogu juure muretseda, millega

ka organisaator sm. Emeljanow nõus on
ja seda lubas teostada.

Õpemetood, Msimuste ja kostmiste
näol, tunnistati hääks ja ka tulevaseks
hoogtööks tarviliseks. Niisama tunnistati
tarvilikuks sm. Nirki ettepanek partei ak
t'iwi suhtes, mis oleks ühenduses partei
sektsiooniga, mis hädasti tarvilik, nagu
seda tegevus näitas.

Pääle selle puudutati weel kirjanduse
küsimust, kuna Eesti keele õperaamatutest

puudust tunti möödunud sügisel. Tähen
dati selle pääle, et käesoleval ajal ja tu
lewaks sügiseks seda puudust enam nii te

rawalt ei tunta.
Lõpuks teatas sm. Emeljanow õppimise

tagajärgedest ja tähendas, et need on ra
huloldawad. Soovides nüüd suve vahe
ajal rohkem kirjandust ja ajalehtesid lu
geda, et sügisel jälle õppimist jatkata.
—us.

Õppinud tööliste puudas
on mõnes tööstuseharus juba õlge tun
taw. Näit. tööta mudelitislerisi ei ole
tööbörse! ühtki olemas.

Nõudmisi on paljudest Vabrikutest. Mu-

keskbüroosse, ühes sellega on soovitav, et

oma teadaandest ärakiri ka kohalikule ku
bermangu, oblasti ehk vabariigi W. K. P.
komiteesse saadetaks.

asunduste vahel ära jagada ja sellekoha
selt ettewalmistada.

Pääle selle arvesse võttes, ei meie
Nõukogude riik ei ole weel majandusli
kult sedavõrd tugev, et õpilasi tarvilikult
ja täieliselt suve vaheajal majanduslikult
toetada (meie töölis-talupoegade riigi ees
on weel palju teisi esimesejärgu tähtsusega
kulunõudwaid majanduslikke ülesandeid),
ei peaks meie asunduste organisatsioonid

kohale sõitnud õpilastele nende äraelami
seks kohtadel ka oma võimalikku majan
duslikku toetust keelama. Ütleb ju vana
sõna, et tühi kott ei pidavat püsti seis
ma. Samuti ka meie õpilastega, kes siis
kohtadel igatahes seda rohkem tarvilist
tulu oma tööga toovad, mida vähem nad
oma ülespidamise eest hoolitsema peavad.

Ei ole ju majanduslik olukord õpilastel
koolis sugugi kerge. See tarvilik asun
duste toetus õpilastele ei ole igatahes

Eestlased S. N. W. Liidus.
Tarwis juhtida õigetesse roobas
tesse
(Salme asundus, Kaukaasias).

Kultuur-hariduslik töö Salmes ei ole
veel õigetes roobastes. Töötavad noorte
ühing, hariduse selts ning pasunakoor, mis

ei taha end mingi organisatsiooni alla

lipillatud ringid oma alla, siis oleks töö
palju edukam ja produktiivsem ja ei tu
leks enam arusaamatusi ette. Pääle selle
tuleks weel organiseerida ajalehe sõprade
ring, kes teeks kihutustööd ajalehtede, eriti

aga „Edasi" laialilaotamise alal, sest aja
leht on ainuke abinõu sellest pimedusest
välja ronimiseks, milles meie siiamaani
sipleme. W i r d a.
Hakkab elama
(Esto-Sadoki as., Mustamere maakonnas,
Kaukaasias).

Asunikkude arv on 300 inimest. Asun
duses töötavad kool ja klubi. Klubi töö
hakkab edenema. Kuue kuu jooksul on ol
nud 5 näitemängu, millest üks maksuta.
Üldine osavõtt 250 inimest, sissetulek
150 rubla, mis klubi korraldamiseks
läheb. Klubi remonteerimist on ka alatud.

tadele saata.

Selle eest peaks hoolt kõige päält kandma

Nii siis, kõik kiirelt ja ühemeeleliselt
tööle. Õpilaste laialimineku aeg suviseks
vaheajaks on üsna lähedal.
Kui meie kohad ja kesk-asutused tarwi

klubi esimees.

liselt, laialiselt ja ühemeeleliselt töötavad,

siis kannab meie tänavuse aasta õpilaste
töö Eesti asundustes suuremat vilja,
andes neile praktilist tulu nii kultuur-hari
duslikul kui la küla igakülgse majandus
liku ülesehituse ja arenemise alal.

Niisama kindlustavad meie koolid weel
kord oma sidet laialise asunduste hulgaga
ja muutuvad sellega tõelikkudeks elulisteks
keskkohtadeks kultuur-haridusliku ja ühis
kondliku töö alal Eesti asunikkude hulkades.

A. xwts-l.
delitislerite puudusel töötavad metalli
Vabrikus osa mudelitislerisi juba
kauemat aega ületuudidel ja puhkepäe
wadel. Nr. 43.
UuS kord tööpalga wäljamaks
miseks.
Seni praktiseeritud tööpalga välja
maksmise süsteemil töölistele ettevõtetes

tuli kaua järjekorda oodata palga
lehele allakirjutamisega jne. See viis
meid selleni, et läks suur hulk tööliste
tööaega kaduma. Näituseks „Krasnõi
Putilowi" tehases läks ühe tööpalga
väljamaksmiseks kaduma 6 tuhat töö

tundi.
Põhja-Lääne tööstuse büroo presiidium

kinnitas eila uue korra tööpaiga välja
maksmiseks Leningradi ettevõtete tööUstele. Tööpalga päevaks täidetakse
palgaraamat ning igale töölisele valmis
takse kirjaümbrik, kuhu pannakse temale

tööpalk rublades, kuna kopikud hoitakse
kinni järgmise palga saamiseni kuni need

wäljateewad ühe rubla. Tööpalga wäl
jamaksmise päeval antakse palgaraama
tud ja tööpalk kirjaümbrikutes töökoja
kontori, kus iga tööline oma nummert
ära andes saab kirjaümbriku tööpaigaga
kätte. Mingisugust allkirju palgalehele ei
nõuta. On otsustatud ühes ehk kahes
Leningradi tehases sissewiia uut palga
maksmise süsteemi kui katset sellega, et
kirjaümbrikud ühes palgarahaga ja palga
raamatutega viiakse igale töölisele töö
pingi juure kätte.
Uus kord on kokkulepitud kubermangu
ametühisuse nõukoguga.

Kurorti 75 protsenti töölisi
Töörahwa kommissariaadi sotsiaal kin
nituse nõukogu otsustas assigneerida
14.287.550 rubla kurordi hoogtöö läbivii
miseks, kohustades kinnituse keskwalitsust
saata kohalise tähtsusega kurortidesse 75

protsenti töölisi tööpingi tagant, ning üle
liidulise tähtsusega kurorti 80 protsenti.

P.-t. kommuuna „Töö ja Teaduse"
organisaator J o h. Lass.
Sellega peab toimetus waieluse lõppe
nuks. Selle õienduse ilmumine viibis
ruumi puudusel. Toim.
Noorte elu.

organiseerida klubi, kes koondaks kõik laia

eeskujul väikese ülespidamise rahaga koh

osa seltsimehi läheb korda läinud aasta

kohtulikule vastutusele võtta.

Hariduse selts, kui kodanlise aja jäänus

Kuid klubi töös puudub weel paljugi:
ei ole lugemisetuba ega kirjandust, isegi
ajalehed puuduvad. Soovitav oleks, et
seda nii ruttu kui võimalik korraldatakse.

suur, sest sõidu kulud kohtadele kannavad
koolid ise. Pääle selle on loota, et roäikest

Kui nendest õiendustest mees
tele weel ei jätku, siis panen ette, mind

Loodame siis ka, et meie asundus ühis
kondlikus elus teistele järgi jõuab. Sel
leks jõudu ja püsivust.
Kihulane.
Seda ei tohiks ette tulla.
(Linda asundus, Baschkiirias).

Nädala päevad edasi ja põllud on kü
litud. Wabamaks saades põllutööst, algab

ka klubis jälle töö elavamalt, sest tahe
takse kohe pääle põllutegemist pidu toime
panna.

Muidugi, ega see paha pole, kuid pean
tähendama, et meil grimeerimisega asi
kõige parem ei ole. Puuduvad hääd gri
meerijaid. Kuid asi on niisugune, et mõ
ned ei taha sugugi lasta grimeerida, kar
tes paariks tunniks „wanaks saada".
Tarvis meeles pidada, et grimeerimine
annab pool mõju mängimisele nii ka pub
likumile.

Sooviksin väga, et eeltulevas näite
mängus „Ronila talus" seda ette ei tu
leks. Kõrvalt nägija.
Õienduse õiendus.
Sm. A. Mauermann kutsub mind omas
„Edasi" nr. 88 ilmunud õienduses kirja

vahetuse revideerija nime avaldama. Teen
seda, kuid pean ühtlasi ka tarvilikuks tema
õiendust väheke õiendada, sest see õiendus
on õige kõver.

Õiendan ainult tähtsamaid kõverust A.
Mauermanni õienduses. Need oleks järg
mised: 1) Millega tõendab A. M., et nad
majapidamist tõsta tahtsid kas sellega,
et kõik sügisesed künnid kündmata jäeti,
kuna ometi elus ja eluta inwentaar, sa
muti ka tööjõud täielikult olemas oli, wöi
lõpuks sellega, et remondina"
ainult lauda väravale paar lauda juure
löödi ja sauna ahi parandati? 2) Et iga
liige minevaaastasest põllu- ja karjapida
mise sissetulekust ainult 10 pd. vilja ja
10 pd. kart. aastas ning pool liitrit piima
päevas said, seda ei usu sm. Mauermann
isegi, weel vähem suudab ta seda teisi
uskuma panna. 2) Mõisa tagasi jääda taht

mise põhjus ei ole mitte see, et põlluma
janduslik maks maha jäeti, sest meil on
dokumentline tõendus käepärast, et see
juba detsembri keskel, s. o. umbes kuu
aega enne 18. januaari, mil väljamine
mine lõpulikult kinnitatud sai, igal
liikmel hästi teada oli. Tagasi

Rutake teistele järele.
(Pogorelka as., Oudowa kr., Leningr. kub.).

16. «prillil peeti meie asunduses N. 11-

liigete koosolekut, millest ka parteitud
noored osa võtsid. Koosolijatele seletati
Noorte ühingu, Mopri ja teiste organisat
sioonide tähtsust ja nende ülesandeid. Selle

tagajärjel organiseeriti spordi ring, kuhu
astusid 16 inimest. Mopri liigeteks andsid

endid üles 7 inimest. Pääle selle on weel
olemas teisi ringisid, mis varem organi
seeritud ja mis praegu töötavad kaunis
rahuloldavalt, kuid nende töö tagajärjed
oleksid suuremad kui rohkem inimesi rin
gide tööst osa võtaksid. Palju on niisugu
seid, kes ühestki ringitööst osa ei võta, ja

teistest maha on jäänud. Noored kui ka
vanad! Ärge jääge maha, rutake teistele
järele! Kõik ringidesse! Ninanips.
Tarwis asuda noorte ühingu
organiseerimisele.
(Kudrowa as., Oudowa kr., Leningr. kub.).

Meil on palju noori. Isegi kooliealist
lapsi on 50, kelledest vaevalt 20 koolis
käivad. Aeg oleks mõtelda noorte ühingu
loomise pääle.

Noored, tööle! Kudrowlane.
Enam osawõttu noorte tööst(Pereselentsheski as., Põhja-Düüna kub.).

Noored, kas teie siis tõesti arusaami
sele ei tule ja seda va karjajaagu joomist
maha ei jõua jätta. Kas arvate, et see
kõige ilusam komme on, et ennast täis
lakkuda ja siis pori sees püherdada. Soo
witav oleks, kui teie noorte ühingust osa
võtaks, see oleks palju ilusam.
Komnoorsoolased, wöidelge samagonni

vastu, et seda kõrvaldada, see on meie
ülesanne.

Selleks jõudu noortele!

Komnoorsoolane.

Wanemad laste arenemise waStu.
(Saarets-Pokrowski as., Oudowa kreis.,
Leningradi kub.).
1. apr. oli meil asunduses koosolek. Sel

lel koosolekul tegi kooliõpetaja ülevaate
laste liikumisest ning tutvustas wane
maid pioneeride tähtsusega ja nende üles
annetega.

Koosolekul kujunes välja, et meie talu
poegadel pole muud tarvis, kui aga, et
nende maa maksusid wä
hendaks, laste organisatsioone neil aga
vaja ei ole. Isegi mõni vanem lubas oma
lapse majast välja peksta, kui viimane
pioneeriks kirjutab.

Wanemad ei saa ise sellest aru, et nad
otsekohe laste vaenlased on ja nende are
nemise tee pääl risti ees seisavad.
Saarets-Pokrowski mehed, mõtelge hästi
järele ja ärge keelake lapsi arenemast, sest

noorte päralt on tulevik!
Päältwaataja.

Noorte ring töötab rahuloldavalt
(Kamenka asundus, Jaroslawi kub.)
Noorte töö meie wäikeses asunduses on

rahuloldav. Ta wõiks parem olla, kuid
puudub kirjandus. Noorte ring, mis luge
mistoa juures tõotab, on paljudele palgiks

silmas. Noored võtavad aktiivselt osa
klubi tööst.

Antakse välja seinalehte ning see on päh
kel, mis paljudel pureda annad, sest meie

jäämise tõeline põhjus oli aga see, et maa

asunikud on harjunud elama kui karukoo
pas: „Ära sa midagi päevavalgele too."

sisse nõudis, et uutele majapidamise tõst

Seinalehe kaastööst wõtawad pioneerid
osa. Selle eest saavad nad ka kannatada.

osakond seda maksu vanadelt liikmetelt
miseks edasi anda. 4) Et „kündja" liikme
tel tõusikuline ideoloogia ei ole ja et nad

mitte mammona kogumise mõttega artelli

ei asutanud, seda ei võiks sm. A. Mauer
mann mitte tõendada, kui ta arusaaja W.
L. K. N. 11. liige tahab olla. 5) Mis puu
tub kirjavahetuse revideerija ja hävitaja
nime avaldamisesse, siis oli see Meeri
Augusti t. Kaasik.

Alles hiljuti keegi koolinõukogu liige lõi
lapsele kõigi inimeste juuresolekul rusikaga
näkku.

Weel on Kamenkas niisuguseid seltsimehi,

kes oma pääle ühiskondlisi kohustusi võta

wad, mida aga ei täida. Selle all kanna
tab hariduslik töö. A—m.
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Laiendame silmaringi!

Teadaanded.

Wäike wcste.

(Koidula asundus, Kaluuga kub.)

Meie asunduse noored on ka oma silma

ringi laiendama hakanud. Nõnda tellisid
noored hiljuti lugemistoa jaoks järgmised
ajalehed «Ilsseerils BstilK>, «PaGoiaa ra
am» ja „Klasfiwõitlus". Koidulased, noo
red ja wanad, koondage endid lugemistoa
ümber oma teadmisi laiendama.

Koidu l a n e.
Töö edeneb.
(Nikonowka as., Jvanowo-Wosnessenski kub.)

Wäikene on k!ll meie asundus, kõigest
18 perekonda. Noori on väga vähe ja
nendestki mõned käivad oma vana pime
duse rada ja ei soovi kuidagi arenemisega

kaasa tulla. Detsembrikuul sai meie asun
duses asutatud noorte asjaarmastajate selts,

millest alguses osa võtsid kõigest 10 ini
mest, nüüd on tema arv vähe suurenenud.

Talvise aja jooksul pandi toime 5 näite
mängu, nende hulgas suurem osa oma tõl
gitud.

Noored kavatsesid kord avada lugemis
tuba, aga ruumide puuduse ja vanemate
vastuoleku pärast läks see mõte luhta.
Nikonowka noored! Julgesti edasi, külap
tuleb aeg, millal näete oma külvi tööd.

Külva nüüd julgesti! Külvaja.

Muljed nõupidamise saadikute muljetest.
Neid tuli igalt poolt: Leningradi,
Pihkva, Novgorodi, Tsherepowetsi, PõhjaDüüna kubermangude metsadest ja soode

äärtest, neid tuli linnast, tuli maalt. Koo
liõpetaja jättis raamatu, talupoeg saha,
tööline tööpingi, nõukogu tööline kirjutus
laua. Kõik nad tulid, et pilku tagasi heita
seni aetud esimeste vagude pääle ja uut
sihti märkida edaspidiste vagude ajamiseks

rahva pimeduse põllul.

Oli nõupidamine, mille sarnaseid vähe.
Kirjasaatja on enam arenenum osa
ühiskonnast, maa kirjasaatja on talupoegade

juht, nende huvide kaitsja, pimeduse wih
kaja, tõe ja õiguse eest seisja. Ja see pais
tis wälja kogu nõupidamise tööst. Järel
mõtlikult ja hoolikalt kaaluti läbi iga kü
simus, tehti vastavad järeldused, vasta
wad otsused, määrati ära siht, mis kiire
mini eesmärgile viiks.
Ja veel:
Kirjasaatja ei tunne ennast enam üksi
kuna eelwõitlejana olevat. Ta teab, et
ühes temaga sajanded temataolised vagude
ajajad ühise eesmärgi poole rühivad, teab,
et neil teistel samasugused huvid, püüded

on nagu temalgi.

Kuid vähe sellest ta teab nüüd, et
tema seljataga toimetus on, kes teda igas

Leningradi teated.
Rtmlntsmniliue teenus.
Punase Balti tehase töölised remou
teerisid oma algatusel ära kaks vedu
rit edasiandmiseks kingitusena rahvus
vahelise tööliste abiandm. täidesaatva
komiteele.

asjas juhatab, abi annab, toetab. Ta tun
neb nüüd ennast kirjanduse põllul tööta
jäte täieõiguslikuna liikmena, tunneb en
nast ühe kruwikesena selles hiigla apa
raadis, mis kogu maailma üle valitseb.
Maakirjasaatja lõi kindla sideme linna
kirjasaatjatega, linnas kirjanduse põllul
töötajatega üldse. Proletaarsed kirjanikud
sirutasid oma toetaja käe maa kirjasaatjale,

andsid neile juhatusi, näpunäiteid edas
pidiseks tööks. Olid „Edasi", olid „Säde"

vahel kindlat silda ehitavad. Puudusid
ainult päriskirjanikud „Orase" perest. Neil
„ei olnud aega", sest nende arvamine on
ju ikka, et hulkadele võib kirjutada, kuid,
et ka hulgad kirjutada võiksid seda nad
uskuda ei taha. Maa kirjasaatja, kui hul
kade esitaja, ei saanud ja ei võinudki sellest
aru saada: presiidiumi lendasid sedelikesed—

kas „Oras" elab, kas annavad seda wälja
inimesed või bürokraadid, kas see ongi
proletaarne kirjandus, mis „Oras" pakub,
miks ei tule nende esitaja selgitust andma
jne. jne. Presiidium püüdiski kord „Orase"
sekretääri kinni, et see seletust annaks. Wii

mane arvas aga ega midagi hääd
loota ei ole ning . . . vaikis ehk kadus:
vähemalt hääli ta ei teinud. Wõib olla
oli selle põhjuseks ka see, et viimane
„Oras" nii halliks kõrbunud ei julge
teisest juttugi teha . . .
Huvitas kirjasaatjaid ka küsimus
kuidas „Edasit" „tehtakse". Ekskursioon
trükikotta oli neile õige huvitav. Nii
mõnigi maamees tõstis tinatähte kastist
teatud imestusega: „Kas sarnastest pulga
kestest siis „Edasit" kokku pannakse! Noh

on see aga töö!" Ja nii mõnigi maamees
lausus pärast: „<see laduja töö on ikka
üks raske töö küll ei mina vahetaks
saha taga käimist siin tinatolmus wehki
mise vastu". Ja kergemalt hingasid kõik
ronides kolmanda korra sumbunud ja pool

pimedast ladumisruumist alla hoovi . . .
Nõupidamise lõpetamise eel. Nagu kahju
on lahkuda ühise pere hulgast, et üksikutena

minna tagasi oma kodu ja asuda uuesti
selle suure ja tähtsa töö juure, mis praegu

kõiki ühiseks pereks kokku on liitnud. Uut
julgust ja töötahet on nõupidamine sellest

Remondi tööd tehti tööliste poolt mehed, olid kõik need, kes tähtsaks ei pea osavõtjatele annud. Nad teavad, et neid
hinnata. Köit remondi wüärtnS antakse mitte sõnu, vaid warukaid üles keerates ootab töö, töö ja veel kord töö!
rahvusvahelisele tööliste abiandmise igast tööst kinni haaravad, maa ;a linna
K. Di xi
täidesaatwa komiteele toetuseks revo
lutfiooni eest võitlejatele.
Et need vedurid tuletaksid igaühele
seda teevad asja vastu ja lõbu
meele revolutsioonilist proletaarset
Timukate Testist.
pärast", teised kõik toovad ette puuduse,
ühistunnet, joonistasid Balti teh. seltsi
tööpuuduse (217) ja perekondlikud põh
mehed veduritele pildi raskest wöit
jused.
lusest, mida peavad oma wabastami
Kirikuskandaalid Eestis.
seks töölised kapitalistlikkudes maades.
Eestis
on pääle teiste huvitavate päe
Wednrid nimetatakse proletaarse
TrükiparanÄns.
asja eest langenud võitlejate nimedega: wasündmuste, nagu Sergo protsess, presi
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ja dendi küsimus jne., veel tähtsamaks kõne
„Edasi" nr. 105 teisipäeval 12. mail on
Töschko - Jogihes, kes langesid Saksa aineks kirikuskandaalid ja protsessid. Et mõtet eksitav viga sisse libisenud:
maa timukate käte läbi, niisama ka nüüd Eesti konsistooriumi eesotsas Eesti
„Muljed ülelinnalisest pidust" 27 rida
Eesti tööliste langenud juhi Jaan piiskop (Praost) seisab, siis arvasid Eesti on öeldud: väärilist kiitust koorilaulus tee
Tömbi nimeaa.
riigiisad tarvilikuks ka Tallinna Doom nis ära ka Ada Mariau
Balti seltsimehed näitasid sellega kirikut Saksa koguduselt üle võtta ja komöödiast." Peab olema: Soololaulus
hiigla eeskuju rahvusvahelisele pro
teenis ära jne.
letariaadile, kuidas on tarvis meeles Eesti piiskopi kirikuks teha. Et aga saks
pidada proletaarset ühistunnet: näi lastel selle kirikuga kallid rüütliaja mä
Teisel küljel Leningradi teadete all „Hus
tasid eeskuju, milleks on valmis S. R. lestused ühenduses, siis ei tahtnud nemad väljavedu," peab olema „esimene saa
W. Liidu revolutsiooniline töölisklass. selle ülevõtmisega leppida, vaid ähwar detus Wene lihaga," mitte linaga.
Reed kaks vedurit, mis ehitatud dasid asja isegi Rahvasteliitu otsustada
Balti t. tööliste kätega, on üleilmse pro anda. Tartu ülikooli Saksa pastor Luther
letaarse revolutsiooni kiirendajateks läks omas vaimlikus vihas koguni nii
KLrjawastused.
veduriteks.
kaugele, et Eestit „enamlastega" ähwar
R. Malton, Novgorodis. Teil tuleb
dama hakata. Selle eest on see sõjakas
pastor koha päält tagandatud. Praegu on määratud aeg kohal wiibida.
Tööpuudus Leningradis.
M. Mark, Lelinos, Kingissepa kr. Kui
Tööbörsil oli 1. maiks ülestähendatud Tallinna Toomkiriku küsimuses Eesti pas nimetatud isik oma laimujuttudega pääle
tarite
käes
jäme
ots,
kui
aga
asi
Rah
karistuse äraistumise teotamist jatkab, siis
44.253 töötatöölist. Kogu aeg varemalt
jõuab, kes teab, kuidas siis asi andke asi uuesti rahwakohtusse. Küll tal
oli see arv 28.227. Kasvu põhjuseks on wasteliitu
kujuneb.
kõigi ametühisuste töötatööliste liikmete re
gistreerimine.

Aprillikuus saadeti tööle 30.195 inimest,

nendest nõudmise pääle 13.578 ja järg
neva registratsiooni järele 16.617.
Tööjõu järele nõudmised on tuntavalt
kasvanud. Eriti suurenes ehitus-, kohaliku
transpordi ja mustatöölise tööle saatmine.

Wiimaste! päevadel suurenes tugevasti
nõudmine keemikerite järele, suurem osa

neist leiavad tööd „Krasnõi Treugolniku"
tehases.

Wäikselaste sanatooriumi omamineSlutski linnas avatakse 15. mail sana
toorium väikestele lastele 1 aastast kuni
3 aastani. Sanatoorium avatakse 35 ko
haga.

Wõitlus tungalterade wastu
Käesolewal aastal puhastasid kuber
mangu maaosakonna erilised instruktorid

formaliini abil 120.000 puuda seemneid
rungalteradest. Pääle instruktorite wõtsid

sellest tööst elavalt osa ka küla komnoor
soolased ja noorsugu, kellede jaoks selle

Kolmapäeval, 13. mail kell 8 õhtul on
Haridusmaja kirjandusringi koosolek.
Päevakorras: sm. Tambergi referaat ja
seinalehe uue redaktfiooni-kolleegiumi vali

mine. Ilmuda palutakse kõiki kirjandus
ringi liikmeid ja seinalehe fõnumisaatjaid.
Organisaator.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Neljapäeval, 14. mail.
kell 8 Teaatri juhatuse koosolek.
Wast. instr.-organisaator.

TSna kaatrites:
Akabeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«PaöMOHfla» "*
Akadeemiline riiklik draama teaater
Akadeemik, riiklik wäikeooperi teaater.
„EBreHnä OuePHH"

Muusikaline komöödia
„Mapßqa."

Passash

„,3,BopflHCKoe rseZAo"

Gilane börse:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ „ juuniks 6 „ [lol7* m
r, 3 „ ioovs „
„ juuliks 6 kuud 100% „
' . 3 * 98
„ august. 6 „ 987, „
~ ~ „ O „ /S rr

, sept. 6 . ; 97% „
I okt. 6 „ 95% „
„ „ nov. 6 „ 94% „
Naelsterlingid 9 r. 44 k
Soome margad 4 w 90 „
Dollarid 1 rbl. 94% *
Rootsi kroonid 51 . 78 „
1. wöidulaen 3 » 46
2. wöidulaen 3 „ 62
Lühikese ajaline laen 87 /•
Talupoegade wöidulaen - 85
Wastutaw toimetaja: K Treufetdt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

sm. w. Lingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu

Kesknädalal, 13. mail.

Esimese asime
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P.Leningr. kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja
Neljapäewal, 14. mail.
Kino-öhtu
..helene rSöwimine"
(«lIOXIimEHHE EJIEHbI»)
Suur draama Greeka muinasloo
lisest Trooja s ojast

Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Hinnad harilikud.

keelepaelahkord sulutakse.

Teine, ehk küll wäikseulatuslikum, selle
eest aga seda kõmulisem ja pikantsem on

Tartu Maarja kiriku koosoleku skandaal.
Läinud kuul oli T. Maarja kiriku liigete
koosolek, kirikus, kus usklikud nii vasta
misi sattunud, et rusika võitlus tekkis.
Kellegil naisterahval, keda kiriku nõukogu

liikmeks Minna Hermanniks arvati, on
pää lõhki löödud. Siniseid silmi, lössilöö
dud ninasid ja ärarebitud kõrvu ning
muid vähemaid kehavigastusi olla õige
rohkesti. Wanad naised olla omapärase
võitlustaktikaga esinenud. Mõned neist

Paljude küsimuste pääle teatame:

„Fordson" traktorist tvöiba saada Moskwas
järgmise adressi järele:

Grap&a äom 6/7, Upaß-ieHHe Toc

cejbCKJiaÄOß.

Traktor maksab umbes 2000 rubla.

Ad. Mägi, Woiskowitsas. Pöörake lä
hemate teadete saamiseks kohaliku sõjaväe
osakonna poole.

J. Rebane. Trotski kr. Kellegil isikul
ei ole õigust kohtu otsust ümber lükata.
Kui teile on Malla, kreisi ja kohtu poolt
maja elamiseks määratud, ning kui mõni
isik teilt maksu nõudma hakkab, pöörake

tõmmanud oma undrukute tagumised poo

walla ehk kreisi täidesaatwa komitee poole.

led üles ja pommitanud vastast omateh

Mitmele küsijale. Eesti keeles on järg

tud gaasiga. Selle kirikureostamise pärast

on kirik ajutiselt kinni pandud, ja 10.
mail pidi kirik konsistooriumi poolt uuesti
sisseõnnistatama.

Nagu sellest kõigest näha, on „ususõda"
Eestis kõik kired põlema sütitanud.

Prostitutsioon Eestis.
Käesoleva aasta algul toimepandud
registreerimine tegi selgeks, et Eestis on

kohased loengud korraldati.

528 registreeritud lõbunaisterahwast, nen

Formaliini antakse puhastamise jaoks
hinnata wälja.

dest 413 Tallinnas. Prostitueerimise
põhjusena on ülesannud 79, et nemad

A.W«bttgD-M
prosp. nurgal, teles. 562-37 Wastu
wõte iga päew kella 9—12 h ,m. a kella

4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisadinõud.

Wisffä-°Wer«»°
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

misi raamatuid naistööliste liikumise kohta:

Blonina Kuidas ma nõukogude wöimu
kaitsjaks sain, h. 5 k., Kollantai Perekond
ja kommunistlik riik, h. 5 k., Naistööline
revolutsioonis,h. 10E., Samoilowa Nais
tööline Wenemaa revolutsioonis, h. 5 k.,
Klara Zetkin Lenin ja naisterahva va
bastamine, h. 10 k. Blonina Naistöölised
Internatsionaalis, h. 15 k.
Helgiwiskaja, Tsherentsowist. Meie kir
jasaatjaks saab igaüks, kes meile kaastööd
teeb. Nõnda ka teie. Kirjutage.
Saatke enese kohta lähemad teated (va
naduse, elukutse jne. kohta).

Tinorp&<|)M KoMHHiepH, rccpjapcißOEßoe asA., £jtar«paHro(JiCKEfi np. 87. TjÖiH? M 10722.

Sifilis MltA tripper.
Wastuwötte wnnid erialadel hom.k. 3
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-22.

Allsuetski haigemaja
lef. 180—52. Wastuu-õtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide pooll kella
10 homm. kuni kella Iv õbt. Alalised wom
did tnaistehaisused ja sünnitamine). Ras

",'Ar lllltmalel mci. LM;
°','«-Mi-z;;»ch?tr <S°°V°
hamd. Arstide kutsum. kodu.

