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LNefonidt Toimetus

Agitatsioon v. % W. Nn

Puudutades Nõukogude Liidu uut vaenu

avaldamist Rahvasteliidu wastu, ühen
duses sõjariistade kauplemise konverentsi

küsimusega, tähendab ajaleht, et „enaw
luse otsimised" ähvardavad kõikide riikide

julgeolekut, kuna Rahvasteliit peab selle
wastu kaitset andma.

Ajaleht tähendab, et Rahvasteliit ei
tohi üleastuda üldise kõlbluse põhimõte
test. Leping Rahvasteliidust nõuab kind
lalt Rahvasteliidu liikmete huvide kait

mitte raha ega laenu anda ei riiklikku ega
eralaenu.

Selle süsteemiga väljakutsutud riiklik
bankrott viib kahtlemata nõukogude walit
suse kokkuvarisemisele.

Ajaleht lõpetab järgmise väljendusega:
„ Rahvasteliidu kohus on vähendada
marksismi sõjakat ajajärku ja Wenemaa
aasialist anarkiat".

Selle juures tuletab ajaleht meele ühi
sest Euroopa riikide väljaastumisest Hiina
maal bokseri mässu ajal.

Baieris keelati miiting iira.
B e r l ii n i st, 13. mail. Müncheni po
litsei keelas ära miitingu, mida kommunis

tid kokkukutsuda tahtsid. Miitingul pidi
wälja astuma Ruth Fischer. Keelu põhju
seks tuuakse ette, et Ruth Fischer olla

Hispaanlased tungiwad Pääle
P a rii s i st, 13. mail. Hispaania amet
lik sõnum teatab, et kindral Saro väe
osad, kes Rehai piirkonnas Marokkos te
gutsewad, Seituni on jõudnud.
Prantslased walmistawad pääle
tungimisele.
Pa r iisi st, 13. mail. Prantsuse wä
gede juhataja Algeerias marschal Liote sai

osa temale saadetud toetuswägesid ja al
gas ettevalmistusi nende Prantsuse vahe
postide vabastamiseks, mis on veel riffide
poolt sissepiiratud.

Söiatsentsur pannakse maksma.
Pari i s i st, 13. mail. Prantsuse wa-

kitsuse korraldusel on vali sõjatsensur
maksma pandud teadete kohta, mis Ma
rokko väerinnasse puutuwad.

Werised wöitlnsed.
Pariisist, 13. mail. Waatamata
Painleve rahustavatest tõendustest, on
raadikaalide ringkondades rahutus Ma
rokko sõjasündmuste kohta.

„Hevre" soovitab kainele mõtlemisele,
hoiatades hädaohtliku sõja eest.
Clemenceau häälekandja näeb ette parti
saani sõda Marokkos.

„Humanite" teadetel ei vasta üldised
võitlused Marokkos ametlikule optimismile.

Sm. Krasfin Painleve juures.
Pariisist, 13. mail. Täna võttis Prantsuse pääminister Painleve nõukogude
valitsuse saadiku sm. Krossini jutule.

Karistus on määratud laupäewa pääle.
Wii n i st, 13. mail. Surmamõistetute karistamine Sofia kiriku õhkulaskmise as
jus on määratud laupäeva pääle kell 8 hommikul. Surmaotsus viiakse täide Sofia
kiriku platsil.
Surmamõistetud pidasid kahetunnilise otsuse ettelugemise juures endid mehiselt

üleval.
Rumeenia prowotfeerib korralagedust
Bessaraabias.
Wii nist, 13. mail. Rumeenia rahvuslaste opositsiooni partei häälekandja
„Rumeenia" teatab, et Rumeenia walitsus kavatseb provotseerida korralagedust Bes
saraabias ja Donau jõesuus selleks, et õigustada erilisi sõjalisi abinõusid Bessaraabias,
iseäranis talupoegade partei organisatsioonide purustamist.

Poola söjariistutab.
Warssawist, 13. mail. Parlamendi parempoolne saadik Saluska teatas sõ
jaministri eelarwe waieluste ajal, et Poolas kaswab sõjariistade valmistamine iga
aastaga kahekordselt.

Londonist, 13. mail. Alamkojas küsiti eile Chamberlainilt seletust ukrain

Mitte midagi ei tea.
L o n d o nist, 13. mail. Inglise parla
mendis tööliste partei liige Taylor küsis

Chamberlain wastas, et walitsus audis Poolale mõista, et rahwuswähemuste
asjus peab Poolamaa esiteks täpselt tähele panema Versaillese rahulepingu mõtet ja
teiseks rahwuswähemuste kohta käiwaid määrusi, mis wäljatöötatud Rahwaste
liidus.
Turkmenide ülesastumine Perfias.

mised, et mingisuguseid sammusid ei astu

nud wahekordade lahendamiseks Inglis
maa ja S. N. W. Liidu wahel. Minister
wastas, et ta sellest midagi ei tea.
„Punanerist" kaitseb valgeid.
W i i n i st, 12. mail. Täna awati Wii
nis „Punaseristi" Euroopa ühisuste kon
werents, millest osa wõtawad: Saksamaa,

Ungari, Tshehi-Slowaakia, Poola, JugoSlaawia, Prantsusmaa, Itaalia, Belgia,
Greeka, Eestimaa, Soomemaa ja Austria
esitajad.

Konwerentsil arutatakse abiandmise küsi
must Wene walgetele maapagulastele.

Ammu oleks juba aeg.
Londonist, 13, mail. Kohtunik Atkin
andis korralduse, et 1917 a. Wene ajutise
walitsuse poolt määratud Inglismaa kind
ral-konsul Aleksander Onn oma käes ole
wad paberid üle annaks nõukogude wa
litsusele.

Onn waidles wastu, et nõukogude wa
litsusel pole mingit õigust nende paberite
pääle.

Kuid kohtunik teatas, et Inglismaa
poolt nõukogude walitsuse tunnistamine
andis S. N. W. Liidule need õigused.
Õhukaitse Londonis.
Londonist, 13. mail. Wimblees olnud
wäljanäitusel viibis hulk rahwast etendu
sel, mis kujutas „Londoni kaitset" öösel
waenlase öhulaewastiku kallaletungimise

wastu. Etendusel toodi ette kallaletungi
mise wötted. Etenduse korraldamine läks
maksma määratuid rahasummasid.

kohta.

Kirja järele on Euroopas kolm ilma
riikide rühmitust: võitjad, võidetud ja
S. N. W. Liit.
S. N. W. Liit on mõistatuseks, mille
põhjal ei saa tema suhtes mingit lõpuot
sust teha. Just oma tundmatusega ähwar
dab ta meid.

Mis puutub võidetud riikidesse, siis
neid praegusel korcal karta ei pruugi, kuid

Kirjas tuuakse üksikasjaliselt ette Sak
samaa olukord. Käesoleval korral ei või
ta ette võtta mingisuguseid agressiivseid
abinõusid, kuid kahtlemata varem ehk
hiljem saab ta uuesti suureks sõjaliseks
teguriks.

Kiri teeb praegusest olukorrast järgmise

järelduse: 1) Eraldamise poliitika, mida
Ameerika Inglismaa suhtes ajab, ei kõlba;

2) Inglismaa ei või lubada oma pääle
võtta vastutust tingimuste eest, millel
tähtsust pole Inglise kaitsehuwide seisu
kohalt vaadates ja 3) Inglismaal on
parem wastu võtta piiratuid kohustusi,
kui piiramata kohustusi.
Inglise poliitika peab seisma asumaade,

asumaade ja Inglismaa vahelise meretee
ja Inglismaa enesekaitsmises. Inglismaa
kaitse nõuab, et mitte ükski ilmariik ei
võiks valitseda La-Manche ja Põhja
mere sadamate üle ja et Prantsusmaa,
Belgia, Hollandi, Saksamaa ja Taanimaa
ei asuks vaenulisele seisukohale Inglismaa

wastu, ning et sõjawõimalustel ükski
ilmariik ei tungiks Prantsusmaale ega
Belgiasse.

Chamberlain andis Poolale mõista.
laste raskest seisukorrast Poolamaal.

Inglismaa kaotas selle tõttu suured telli

New-I o r g i st, 13. mail. Ajaleht
„ World" avaldas Chamberlaini kirja,
mida wiimane esitas Inglise walitsusele
20. veebruaril. Selles kirjas on huvita
wad andmed Euroopa poliitilise olukorra

siiski peame valmis olema igaks võima

givaldne kukutamine.

kaubandusministrilt, kas wiimane teab, et

liitilisest olukorrast.

tikuks juhtumiseks.

Kominterni täidesaatwa komitee liige, kuna
Kommterni sihiks olla, nagu seda wiimased

sündmused näidanud riikliku korra vä

Chamberlaini kiri po

Marokko sõda.

semist, kuid üldises olukorras tähendab see
ühiselt Wenemaa wastu väljaastumist.

Rahvasteliit peab kõige päält protes
tiga esinema Wene agentide norimiste
vastu riikides, mis kuuluvad Rahwaste
liitu ja siis hüüdsõnaga: „Wenemaale
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Berliinist, 13. mail. Helveetsia
ajaleht „Journal de Genf* arendab juht
kirjas ideed moraalselt ja rahandusliselt
S. N. W. Liitu üleilmselt boikoteerida
Rahvasteliidu juhtimisel.

Linnades 1 knn 1 rbl.
aasta 11 rbl.
Ma a l 1 kuu 50 op.
aaqcü 5 rbl. 50 kop.

esimese! lhk. 3 r. kul.

Põhja-Lääne büroo Eesti sekts. häälekandja.
lonsurpLA, 4>oHTc.HEa £7.

rahanduse boikoti alla paana.

Tellimine

Kuulutamine

Tehe ränist, 13. mail. Medshidise (parlamendi) eilasel koosolekul pani üks
saadik walitsusele küsimuse ette turkmenide ülestõusmise kohta Masandarani ja
Astrabadi piirkonnas. Siseasjade minister wastas, et liikumine turkmenide keskel on
suurenenud, kuid walilsus on sinna saatnud sõjawäge ja aeroplaane.

Metslased.
Konstantinoopolist, 12. mail.
Bukarestis peeti jalgpalli wõistlust Türgi
ja Rumeenia meeskondade wahel. Kui türk

lased wõitfid, pildusid Rumeenia jalgpalli
mängijad neid kividega.

Türgi ajalehed nimetavad neid metslas
teks ja tähendavad, kui soojalt võeti Türgi

jalgpalli mängijaid S. N. W. Liidus wastu.
Prantsuse-Weue vahekord.
Pariisist, 13. mail. Ajaleht „Aere
Nouvel" pühendab jutkirja Prantsuse-Nöu
kogude wahekorra küsimusele. Kirjatüki au

puutuwad kokku maadega, kes kokkuleppele

Provokatsioon meie kauvaefituse
vastu Inglismaal.
Londonist, 13. mail. Läinud
nädalal lõpetati Inglismaal nõukogude
kaubaesituse poolt wäljaantawa ajakirja:
„Nõukoguline ülewaade" tegewus. Samal
ajal pandi kinni ka riigikirjastuse Londoni
esituse osaühisuse raamatukauplus „Raa
mat". Ajakiri ja kauplus suluti puht

alla ei kirjutanud.

majanduslistel põhjustel.

Poola ja Rumeenia wäljaastu
mine S. N. W. Liidu vastu.
Pariisist, 13. mail. Sõjariistadega
kauplemise järelwalwe konwerentsil Genfis

Rumeenia esitaja Dimitresku ja Poola
esitaja Sosnkowski nõudsid teatud abinõude

wastuwõtmist sõjariistadega kauplemise
suhtes nende riikide kasuks, kellede piirid

Rumeenia saatkonna päämees Kommen,
kaitses seda ettepanekut, põhjendas selle

Muu seas aga awaldab tänane „Daily
Cronicle" nummer kõmulise kirjatüki, mil

pääle, nagu oleks Rumeenia piiridel sõja

les kinnitatakse, et kauplusäri pandi kinni

lised ettewalmistused.

Skotland Vardi (Inglise salapolitsei) tege

Uued rongi kallale Uppumised
Poolas.
Warssawist, 13. mail. Raudteede
järelewaatajad tegid uuesti awalikuks

wuse tagajärjel, kes toimetusesse ja kaup

kaks rongi, kallale kippumise katset Pooseni
raudtee liinidel.

S. R. W. Liit SkandinaaviaBalti aastalaadale.
Stokholmist, 12. mail. Juunikuul
peetakse Stokholmis ära esimene Skandi
naawia-Balti aastalaat. Laada pääkom
missar Scheeberg jutuajamisel ajakirjanik
kudega kriipsutas alla, et kõige suuremat

huvi pakub S. N. W. Liidu osavõtmine
aastalaadast, kus on temale wäljaeralda
tud 500 kwadraat-meetriline maaala.

kusesse omad agendid saatsid.

Nõukogude esitus awalikus teadaandes
lükkab kategooriliselt ümber ajalehe kinni

tuse, kui oleks kinnipanemine sündinud
läbiotsimiste tagajärjel, kusjuures olla
leitud suur hulk kirjandust.
Niisama teatab esitus, et raamatukaup
luse sulgumine ei ole seotud ei otsekoheselt

ei ka kaudselt poliitikaga, nii kuidas seda
ajalehes ette tuuakse. Kauplusäri suluti
kaubaesituse algatusel, majanduslistel põh
justel.

Tulekahjud Jaapanis.
T o k i o st, 13. mail. Jeddo saarel olew Sa

nowi linn hävitati määratu tulekahju
poolt.

tor nõuab wolgade ning eraomaduse küsi
muse reguleerimist ja kindlaks määrata
tulewiku wahekorra wiisid mõlemate rii
kide wahel.

Ajaleht awaldab kartust Saksamaa-NSu
kogude lähenemise wõimaluste juures, mil

lele alus on pandud Rapallo lepinguga ja
awaldab mõtet, et see lähenemine on enam
kardetawam Lääne riikidele kui Saksamaa
rahwuslus üheõiguslust ideedega.

Lõpuks tähendab kirjutüki autor tarwi
duse pääle wiibimata algada läbirääkimisi

S. N. W. Liiduga, awaldades lootust, et
„Moskwaga saawutatakse kokkulepe."

Plahvatus ülikoolis.
Warssawist, 13. mail. 11. mai
ühtul ühes Lwowi linna ülikooli labora
tooriumis sündis plahwatus, mis aknatelt
klaasid purustas. Inimeste ohwreid ei
sündinud.

Õiendus.
Eila ilmunud „Orase" arvustuses on

mõtet moonutaw trükiwiga lägi libisenud.

Nimelt on kuuendamal weerul algades
ülewalt kümnendamast reast trükitud:
„Oige wäärnähtuslikuks kirjatööks on
Walerjan Poljanski „Lenin ja kirjanduse
arwustus" (nr. 3) ning Lenini kirjad Gor

kile."

Selle asemel peab aga olema:

„Oige väärtuslikuks kirjatööks on" jne.
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Üleliiduline nõukogude kongress.
Suuremad õigused uöua

Kolms ölrliibulinr noufeopte kongress.

Arvatakse, et kongressile sõidab mitte

wad rohkem kohustusi.
Seni ei olnud walla täidesaatvatel
komiteedel juriidilise isiku õigusi, s. o.
walla täidesaatval komiteel ei olnud
õigust varandust omandada, lepinguid
teha ning kohtutes esineda nõudjana ehk
vastutajana.
Nüüd on valla täidesaatvatele komitee

Üleliidulisele nõukogude kongressile jõud
sid kohale 2.100 saadikut.

Kongressi awamine ja presiidiumi
walimine.
Punkt kell 11 hommikul 13. mail

Uued liikmed M N-W Liidus Usbeki ja Turkmeni wabariigtd.
Kongress asub päevakorra esimese punktr

Usbeki ja Turkmeni vabariikide S.N.

avati kolmas üleliiduline nõukogude kong

W. Ludu koosseisu astumise kuulamisele.

ress. Suur teaater on saadikuid täis. Sm.
Kalinin tervitab saadikuid S. N. W.

Sm. Petrowski paneb presiidiumi nimel
ette Ida rahvaste soovi astuda S. N.
W. Liitu kinnitada.

Liidu kesktäidesaatwa komitee nimel. Kõik

Vähem kui 2500 saadikut.
Kongressi töö, wäljaarwates esimest päeva,

12. maid, kestab kella 11 hommikust kuni

kella 3 päeva ja kella 6 kuni kella 9
õhtul.
Aruannetega esinevad: sm. Dsertshinski
tööstuse seisukorrast, sm. Kamenew
abinõude tarvitusele võtmisest talupoegade

dele need õigused antud keskvõimu erilise

tõusevad üles, muusikakoor mängib Jn

seadusega. Nüüd võivad nad organisee
rida oma tööstus-kaubanduslikke ette
võtteid: veskid, wõiwabrikud jne., sugu
tamise ja agronoomilisi punkte, võivad

ternatsionaali.

shajewi (Usbekistani poolt) ning Aitakowi

Sm. Kalinin paneb ette sm. Leninit
ja Hiina rahvahulkade juhti Sun-Jat-Seni

ja Atabajewi (Turkmenistani poolt) kõnede,
avaldab Aserbeidshani kesktäidesaatwa ko

põllumajanduse tõstmiseks ja kindlustan»,
seks ning nõukogude ülesehituse tööst. Aru
annete läbitöötamiseks kavatsetakse luua
kolm kommisjoni.

mitee esimees Agamali-Oglõ Usbeki ja
Turkmeni vabariikide S. N. W. Liidu

esitajad.

ka kaubelda jne.

Sellest ei järgne muidugi, et walla
täidesaatvad komiteed peavad nüüd koo
peratsiooni asemele asuma, nendega
võistlema. Uue seaduse põhjal antakse
walla täidesaatvale komiteele ainult
õigus walla majanduslikuks ülesehituseks

kasutada mitmesuguseid majanduslikke
operatsioone. Kooperatsioonile peab walla

täidesaatev komitee aga igapidi abiks
olema, peab talle erakaupleja ees roh
kem eesõigusi andma, peab sellest otse
kohe osa võtma osanikuks olemise teel.
Uue seadluse järele on walla täide
saatval komiteel õigus oma pääle võtta
rahalisi kohustusi ning ühenduses sellega

võib ta osta ja müüa, võib isegi tea
tavaks ajaks riiklikkudelt orgaanidelt laenu

ning teise ja kolmanda kongressi vaheajal
surnud ülevenemaalise kesktäidesaatwa ko
mitee liikmeid mälestada püstnõusmisega.

Kongressist võtavad osa 2216 laadi
kut, nendest on 1553 otsustava ja 663
nõuandva häälega.

Sm. Kalinin kuulutab kongressi kesk
täidesaatva komitee nimel avatuks.

Sm. J e n uk i d s e paneb kommunist
liku fraktsiooni ja parteitute saadikute nõu

pidamise nimel ette valida presiidiumi 75
inimest. Presiidiumi valitakse seltsimehed:

Kalinin, Rõkow, Stalin, Sinowjew. Ko
menew, Kuibõschew, Molotow, Tomski,
Frunse, Trotski ja rida teisi seltsimehi.
Kongressi esimeheks valitakse märulis
tel kiiduavalduste! sm. Kalinin.

Pääle seltsimeeste Ahonbabajew, ja yod

koosseisu astumise resolutsiooni kava.

Otsus võeti wastu ühel häälel, kest
wate kiiduavalduste all.

Selle järele tervitab kongressi rühm
Kuubani kasakaid Dooni, Tereki ja Kuu
bani kasakate kongressi nimel.

Mongoolia wabariigi esitaja
efinemineMaruliste kiiduawaldustega võetakse
kongressi poolt wastu Mongoolia waba
riigi esitaja ilmumine.
Sm. Frunse teeb ettepaneku presiidiumi

täiendada uuelt S. N. W. Liitu vastu
võetud vabariikide esitajatega. Wiimaste
ilmumine presiidiumi laua taha kutsub
esile uuesti marulised ja kestvad kiidu
avaldused.

teha.

Piirid, mille ulatuses walla täidesaa
tew komitee ülaltähendatud operatsioone

võib toimetada, on kindlaks määratud
erilistes juhtnöörides, mida neil päevil

maatükkisid, mis nende korralduse all on.

kinnitati. Juhtnööride järele on walla
täidesaatval komiteel õige suured majan
duslikud õigused: selle järele võib valla

Samuti on valla täidesaatvatel ko
miteedel õigus kohtus esineda nõudjana

täidesaatev komitee omandada varandust

ja selle üle valitseda, müüa oma ette
võtetes valmistatud saadusi, kas puhta
raha eest ehk krediiti, teha lepinguid ja
võtta oma pääle kohustusi. Eriti või
vad walla täidesaatvad komiteed oma
pääle võtta teede, sildade jne. parandusi.

Samuti on juhtnöörides ära tähen
datud ka see piir. milles sarnane äriliste
operatsioonide üldsumma võib olla. See
ei või mingil tingimisel walla eelarves
ära tähendatud sissetulekutest üle ühe
kaheksandiku (12 prots.) olla. See piira
wus on täiesti mõistetav: walla täide
saatvatel komiteedel ei ole seni weel
sarnaste operatsioonide tegemiseks koge

musi ning nad võivad vigasid teha,
nende võtted võivad ebaõnnestada ning
ühenduses sellega rasket ja isegi paran
damata hoopi anda walla majandusele,
mis seni weel õige nõrk on.
Juhtnööride järele on täidesaatval
komiteel õigus weel raha pangas hoida,

Mm söltll Hklvlllaste tööst
fultuurilifd uSmnnul
Nüüd, kus talwine töö klubi seinte wahel

lõpule jõuab, kus üksikud ringid kas oma
tegevuse suveks seisma panevad või välja
loodusesse viivad, võib lühikest ülevaadet
teha tehtud töö kohta.

Läinud aastat meie klubi kohta, kes hil
juti oma 5 a. juubelipäewa pühitses, võib
üheks edukamaks ajajärguks lugeda. Sest

sel talwel oli ringide rohkuse pääle vaata
mata elav töö silmapaistev ja kandis oma
teatud vilja.
Ruumide puudus, mis eelmisel aastal
ennast tugevalt tunda andis, on kõrvalda
tud. Praegustes ruumides, kus töötavad

ehk kaebajana ehk kaitsta oma ettevõtete
huvisid.

Siit näeb juba iga talupoeg, et valla
täidesaatvatele komiteedele on õige suu
red õigused antud, mis neil võimaldab
igakülgselt valla majapidamist arendada
ja tõsta. Kuna varem nende tähsamaks
ülesandeks oli maksude kogumine, on
nüüd terve valla majapidamine nende
juhtimise all ning ühenduses sellega on
ka nende kohustused palju suuremad,
nende vastutus talupoegade hulkade ees
palju vastutusrikkam.
Walla täidesaatvad komiteed peavad
suure ettevaatusega kasutama oma õigusi

ning walla varandusega kui järelemõt
leja peremees ümber käima ning sellega
õigustama ka nõukoguwõimu usaldust,
kes temale need õigused annud, ning
rahwa usaldust, kes nende kätte walla
majapidamise juhtimise usaldanud.

tungi mitmepõllupidamise viisidele ülemi
nemises.

Toome siin mõned andmed, mis seda
iseloomustavad, üksikute kubermangude
järele:

Pihkva kubermangus lähevad mitme
põllupidamise viisidele üle 645 küla, Wo
logdas 311 küla, külvi all on 75.753

miseks jne.

elavust loovad ka sm. Kombergi loengud näite

kunsti alal.

pillide, male- ja spordiringid olemas, kust

Soovida jääks, et rohkem asjaarmasta

võtavad osa ligi 40 Wene seltsimeest.
Eesti sektsiooni talvises programmis oli

jäid näiteringi ümber koguks.
Näiteringi organiseerimise töös peab sm.
Rossbergile, kui agaramale tegelasele, kes

wahest päevade kaupaZ... Seda mitte just
kõikide noorte kohta, nad ise teavad ja ka

sala räägivad, töötades kaasa, teenides
Pioneerid, neist loodame palju...
selleks jõudu teile väiksed, värsked, tule

tuse wabrikute ehitamise küsimust.

Esimene sarnane vabrik ehitatakse 100

kuni 150 tuhande värtnaga.
Enam kohasemaks raiooniks tunnistati
Kineschmo ja Jaroslawi vahelised rai
oonid.

Meel tiks .Hakkel'
9. mail tegi prof. Hakkel ettekande tee
uue süsteemi järele ehitatud mootvr-we
duri üle.
Komitee leidis, et Hakkeli kava täiesti
põhjendatud on ning otsustas tellida veel
ühte mootorvedurit.
Õpeaasta Pikendamine.
Rahvahariduse kommissariaat töötas
wälja küsimuse, kuidas lihtsustada koolides
õpetegewust aasta jooksul. Tahetakse järk

järgult püüda õpeaastat pikendada kuni
10 kuuni. Lähematel aastatel võib õpe
aasta pikkus ulatada 215 päevani.
Laen erakaupmeestele.
Nahasündikaat pani ette oma osakon
dadele jalanõude müügi juures erakaup
meestele, võtta neilt 15—20°/ o kohemaks

ja 50°/ O wekslistes 30 kuni 40 päevalise
tähtaja pääle.

50 prots walimiStel.
Nowo-Nikolajewskist saadud teadete
järel on Siberis nõukogude ümberwali
miste ajal walmistest osa wõtnud 1.350
tuhat walijat, mis teeb wälja umbes
50 prots. üldisest walijatest. Walitud
naisterahwaste hulk tõusis 9 prots.
päält kuni 24 prots.
sm. Palm, naisorg. sl. Rossbcrg ja
Kalma M.
Revisjoni kommisjoni sm. Mitt ja
sl. Kalma.

alati ja iseäranis viimase juubelipidu ruu

Seinalehe redkolleegiumi sm. Palgi,
sl. Mitt, Palm, Lallo ja Klassen.
„Edasi" sõprade ringi büroosse sm.
Arikese, sl. Kalma ja sm. Lepp.
15. mai ümber lõpeb klubi talwine töö.

mide kaunistamises kaasa aitas, enesesalga

Pannakse toime ühine internatsionaalne pidu,

walt töötades tänu avaldama, jul

kus diagrammide ja muude wäljanäituste

gedes alla kriipsutada seda Eesti sektsiooni
juhatuse nimel.
Usuvastane ring töötas 28 liikmega, kuid
kandis enam-wähem massilist kuju, sest osa

kujul tehakse ülevaade talvise töö üle.

võtjate arv ulatas alati 3—4 korda roh
kem ringi liikmete arvust. Takistus

ringide oma tegevuse.

puudus kohane kirjandus Eesti keeles.

Küsimuste-kostmiete ring oli alati rikka
arvuline, massiline. Siin arutati ka palju
teaduslikke küsimusi. Ta täitis üldharidusItku poliitringi aset.

Poliitkoolid sm. Arikese juhatusel viisid

wiku kommuuna lilled!

oma töökava programmis ettenähtud kujul

Lauluring on sirgunud mehiseks. Sääl
on kokkukõla häältes, kuid puudub weel

lõpule ja ringi liikmed on wäga rahul.

meeltes, iseäranis naisseltfiliste keskel, kelle
dele tulewikus soowin oma kodanluse ajast

Kiutööstuse wabrikute ehitamine.
Kõrgema rahvamajanduse juures asuv
tööstuse keskvalitsus arutas uute kiutöös

tawas rahas, ülejäänud aga laenuna 60

poliitkoolid ja rahvamängude õppimise ringid.

puudub juhtiv käsi ja tahte neil, kellel sel
leks rohkem aega. Päris valus wahest,
kui näed, et mitmel pool, kus noort, aita
wat kätt, virka mõtet ja abi tarvis, peab
teda ootama tundide mis tundide, ka

otsustas moodustada kõikide ametiühisuste
juure küttide sektsioonid.

päevani. Nahakaupade ostmise juures pea
wad eraisikud maksma 50% puhtas rahas

nud rohkem tuumakamaid tükke ette kandma.

mene... esimesega ei ole meil sugugi õnne,

ühisuste orgaanide tõmbamise küsimust
küttide spordi arendamiseks. Presiidium

Tweri kubermangus lähevad üle 324
küla, Woroneshi 218 küla, JwanowoWosnesenski 205 küla, Wjatka 500
küla, Tshuwaschide oblastis 65 küla
ja 18 kollektiiv majapidamist, Novgorodi
kub. 763 küla ja 239 üksikut majapi
damist, Jenisei 17 küla, Wladimirski
492 küla. Moskva 137 küla ja
107 küla teevad ettevalmistusi ülemine

Kena on ta kodukord ja tööplaan. Rohkem

ette nähtud ka noorte- ja üldhariduse rin
gid. Kuid need surid juba enne sündimist
välja, teine seepärast, et need, kes pidid
sääl töötama, läksid poliitkooli, aga esi

suse kesknõukogu presiidiumis kõikide ameti

tiinu.

massiline küsimiste-kostmiste, I ja II järgu

tihtigi meie vanemate seltsimeeste tänu ära.

Ka vahekord sektsioonide juhatuste ja

Põllutöö rahwakommissariaadi andmete
järele on käesoleval kevadisel külwihooajal
kohtadel talupoegade keskel märgata suurt

järgmised ringid: laulu-, näite-, usuwastaste,

töötamine wäga sõbralik ja ka osalt huvi

üldise klubi juhatuse wahel on wäga mõnus,
sest üldine juhatus on moodustatud sektfioo
nide juhatuste liikmetest, silmas pidades iga
rahvuse arwu klubis.
Eesti sektsioon on kõige vanem ja arwu

Üleminek mitmepöllupidamise Mii
sidele.

Sarnast tungi on märgata ka teistes

kolm rahvusvähemuste sektsiooni, on koos
taw, sest et siin õpitakse üksteise kogemusi,
eksimisi ja häid külgi tundma.

Nõukogude maalt.

kubermangudes.

Pääle selle on weel ühised: puhk- ja keel

Walmistame ette Punaseid küttlsid.
Eila arutati ülevenemaalises ametiühi

dekommissariaadi teadus-tchnilises komitees

kaupade wastu laenu muretseda, koope
ratsioonis osanikuks olla, välja anda
vekslid ning wälja rentida hooneid ja

üldliidulise täidesaatva keskkomitee poolt

Kommisjoni lähevad iga kubermangu

Ülejäänud ringid ei jäta midagi soovida,

muud kui ainult jõudu za edu edasipüüd

miseks!

Suvise tööplaani põhjal lõpetavad kõik
ringid pääle laulu-, näite-, spordi-,
muusika-, noorte- ja rahwamängu õppimise
Pääle ülaltoodud ringide tegevuse on ette
nähtud ekskursioonid, ettelugemised ja aru

anded. Muidugi mõista piiratud arvul.
Terve suvine töö peab võimalikult vii
dama loodusesse. Sest klubi omandas ene

sele ühe ilusama aia Pihkvas endise
Wene piiskopi pargi-aia, kõrgel kaljumüü
ridc wahel, sääl, kus, nagu laulik lau
sub, uhke Welikaja ja Pihkva jõed üksteist

suudlevad...
Sääl, kus enne kapitaali orjad, jumala
sõna suus, rahwa pimestnieks plaane sepit
sesid, pannes toime suuri joomapidusid...,

reega libeda jää pääl. Tõesti on wahest

Seinaleht, igakuune klubi elu peegel, nutte
oma sisu, waid kauniduse poolest nõuab pa
randust, siis on päris bää.

järele. Plaani walmistawad iga sektsioon

lõbus kuulata, kui heliseb ilus 1au1... See
jõuti ühel meelel ja eestkätt lauluringi juh.

Klubi kaksnäda! tõi ligi 50 uut liiget
juure, kelledelt ootame tööd, kindlat püüdu

töörahwa lauluheli, kadudes mitmes keeles
kaugele, traataedade taha, sulades übte wä

oma ringl juhatajatega, mis liidetakse ühi

sm. Palgi kindla tahte ja hoole arwel, nii

ja abi.

jõudke ka muul alal, siis oleks wäga kena.
Näitering on suure pöörde teinud, haka-

Juhatusesse valiti: esimees sm. Leetus,
sekretääriks sm. Arno, majandusosa!.

poolest teisel kohal.

Töö on klubis põhjendatud kindla plaani

seks plaaniks suures juhatuses.

Eesti sektsioonil töötasid läinud talwel

päritud närususe, üksteise seljataga maha
tegemise, maha j tta, siis läheb kui lepase

sääl varsti kõlab kõrgele wõimsam waba
gewaks muutmata kujuna hüüdsõnaks: „Kõigi
maade töölised, ühinegem!..

W. Leetus.
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Õpetajate olukorra parandamine
tööliste sakulteetides.
Wiimasel ajal näeme vähe tungi töö
liste fakulteetidesse. Paljud tunniandjad
ütlevad tööst lahti ja loevad paremaks
minna teistesse kohtadesse ehk mõne muu

ameti pääle. Põhjuseks rasked aineli
sed töötingimised, käsikäes erakorraliselt
madalate palgamääradega. Pää kutsehari

duswalitsus tunnistas tarvilikuks tõsta
töölistefakulteetide õpetajate palkasid.

Raudteetööliste tõöpalga körgen
damiue.
Tagakaukaasia raudteedel suurendati
1. apr. raudtee tööliste põhipalgamäära
10. protsendi võrra.
TööloSside ehitamine
Dooni basseinis klubide ehituse pääle
anti wälja 3 miljoni rubla. Ehitatakse
12 „Töölossi" suuremates kaevandustes.
Kubermangud kaotatakse äraHarkowist teatatakse, üleukrainaline
nõukogude kongress võttis seaduse vastu

kubermangud ära kaotada. Pääle kuber
mängude keskkohade otsutati likvideerida
weel 8 ringkonda. 1. juulist seatakse sisse
otsekohene side ringkondadega. Üleminek

kreisist ringkonnaks ja vallast raiooniks
on läbi viidud.
Komnoorsoolase ennekuulmata
tapmine.
Armeenia keskkomitee kolleegium avaldas

ametliku teadaande: „1524 a. sügisel ta
peti Ahpa külas 21 aastane komnoorsoo
lane Telemak Ersinkjan. Wiimane oli
pool kirjaoskamatu, elatanud vanemate
ainukene poeg ning muusikariist käes kõn

dis külades ringi, lauldes laule külanõu
kogu esimehe, külanõukogu liikmete, ringi
liikmete ja teiste talupoegade puudustest

ja kuritarvitustest.
Tapmist toimetati ise viisi. Ringi bü
roo, kust osa wõtsid 8 inimest, otsustas
Ersinkjani surmata, selleks wolitades kahte

parteitut Marukjani ja Jsraeljanu,
kes tapmise ka korda saatsid".

Edasi toob ametlik teadaanne ette kuri
töö kirjelduse ja avaldab lõpuks otsuse:
Kompartei liiget 1905 a. Owsepa Scham

berjani ja endist partei liiget 1917 a.,
Ahpati külanõukogu liiget Mehaka Mel
kumjani ning Ahpati kommunistliku ringi
presiidiumi liiget Jtamasa Schamberjani,
kui Ersinkjani tapmise õhutajaid, juhtijaid
ja organiseerijaid mõista surma mahalask
mise läbi.
Marukjani ja Jsraeljanu, kui otsekohesed

tapjad, mõista valju eraldamisega 10 a.
vangi. Teised süüalused aga mõisteti
mitmesugusteks tähtaegadeks kinni (3 aas

tast kuni 7 aastani).
Surmamõistetute kohta saadeti kohtu
otsus täide.

Reisijate rongiõnnetus SSalti
raudteel.
Reisijate rongil, mis eila õhtul Mosk
vast Windawi teed mööda Sabeshi sõitis,
sündis rongiõnnetus 94 versta kaugusel
Moskvast. Wedur ja 6 klassiwagunit
paisati wälja rööbastelt. Esialgsete and
mete järele said surma 7 ja haavata 17
inimest.

Mere PöhjaS olewate laewade
ülestõstmine.
Käesoleval ajal lõpevad mere põhja
läinud laevade ülestõstmise ja nende va
randuste kättesaamise tööd.

Balti merel tõsteti üles põhja va
junud 5.000 tonniline laev „Pamiatj
Asowa". Laev antakse üle lõhkumiseks
.Rudmettorgile.

Siis tõsteti üles „Narodowolets". Pee
takse läbirääkimisi teda muuta nasta veo
laevaks. Pääle selle on ülestõstetud terve
rida parkasid.

Walgel merel on uppunud laewa
delt „Barnn Driseni" ja „Burewestniku",
kallihinnalised laadungid merepinnale too

dud. Need aurulaevad vajusid põhja
Arhangelski evakueerimise ajal.

Mustal merel tõsteti üles mere
põhjast veealune paat „Pelikan", laev
„Wojewoda Putnik" ning laewa »Bugi"
laadung 12 tuhande puuda katla raua ja
muu kraamiga. Siis on madalikult lahti
päästetud rida vähemaid laevu ja toime
latud muud tööd.

Üldse arwatakse olewat Wene wetes
imperialistliku sõja ajal kuni 500 uppunud

laewa. Suurem jagu neist pole järele
uuritud, ning seepärast on raske ära mää
rata nende laadungite wäärtuft ning üldse
nende otstarbekohasust tõstmiseks.

II» f i
Loodan, et uued valitud seltsimehed

Eestlased S. R. W. Liidus.

algavad oma tööd energilisemalt juhtima,

milleks jääb ainult hääd edu soovida.

M u 1' k.

Ülemogotowa samogouni konwe
rents.

Waja hääd juhti.
(Tshernetsovo as., Borowitshi kr.,

(Mogotowast, Luuga kr.. Leningradi kub.).

Novgorodi kub.)

Konverents algas kod. Karl Jakobi kõ
nega, kes ära näitas, mis kasu on samo
gonnist ja tähendas, et meil tuleb luua

Asunikke on siin 36 perekonda. On kool
ja lugemisetuba. Koolis töötab õpetaja sm.

oma vahel kindel side turu laiendamiseks

ja hinna tõstmiseks 50 kop. päält 80 kop.
pääle. Sellele kiitsid teised kooris järele.
Mogotovlased, kas teie siis tõesti aru
ei saa, mis kahju toob samogonn.

Konverentsi pidajad on kohtu all. Nen
dele võivad la teised järgneda.
Asuge haridustööle, sest hariduses on
jõud. Wärske.
Õpilased maal.
(Plussa vald, Luuga kr., Leningradi kub.).
Pühade vaheajal korraldasid L. K. üli

kooli Eesti sektori õpilased külaskäigu oma
hoolealusesse Plussa valda.

Witas agaralt oma kolme grupiga. Luge
mise toas valitseb aga igavene vaikus,
On ka toime pandud mitmed pidud,
kuid sissetulekutest ei tea keegi midagi,

paberini. Alles detsembrikuul saatis Tomski
harosakond mõnesugused õpeabinõud ja kir

sinna ei lähe keegi.

sest kassapidaja kod. K. Meltsas ei ole veel

tamm aruannet teinud. Ka tuleb küsida,
kas wõib kod. Meltsas olla klubi vastuta
wal kohal, sest ta on mitmed korrad kohtu

poolt trahvitud.
Üldse oleks meil tarvis hääd juhti.

Helgiwiskaja.

Uus möit.
(Eesti as. Abresäk, Baschkiirias.)
19. aprillil s. a. otsustas hariduseselts

Pandi toime mitu pidu, mis tekitas

Külaskäik jättis küla elanikkudele väga
hää mulje järele. Avaldati soovi, et nad

2 naesterahwast. Loodetavasti saab meie
spordiring eluwõimuline olema.
Meteor.

Klubi juure asutati ka noorte ring.
„Kör di Hans."
Pimeduse poolest esimesel kohal.
(Mogotowa as., Luuga kr., Leningr. kub).
Näib, et siin rahvas nagu ei elakski

Mitte wiimane, waid esimene olla

pea tagasi tuleks.

tega. Alguses puudusid igasugused õpeabi

nõud, alates õperaamatust kuni pliatsi ja
jandust. Selle tagajärjel ei ole ka kool
suutnud tõusta oma ülesannete kõrgusele.

Teiseks paheks on õpejöudude puudus,
puudub täielikult ühiskonnateaduse õpetaja,

seepääle waatamata, et on koht riiklikus
palgawõrgus.
Õpilaste koosseis teadmiste poolest on
mitmekesine, mis jällegi tööd takistab.

Kuni veebruarikuuni tuli õpetöös pää
rõhku panna õpilaste teadmiste ühtlusta
misele ja alles veebruarikuust alates sai
õpetööd enam-wähem reguleerida, enam
vastavamalt programmile.

Opetöö on pääasjalikult sihitud ümb
ritseva looduse ja kohalikkude majandus
liste tingimiste uurimisele ja selgitamisele,

(Eesti as. Abdresäk, Baschkiirias.)

mis tihedalt seotud põllumajandusliste

21. apr. s. a. pidi meil suur kirjanduse sekt
siooni pidu olema, aga et pidu korraldaja ise

tuuriliste maaparanduse viisidega. Su

mitu tundi hiljem pidule ilmus, kui selleks

aeg määratud oli, siis läks selle paha vea

nõukogude vabariigis.
Mikspärast? Ja seepärast, et selle suure
asunduse pääle ei ole ühtegi kooli ega klubi,
ega teist ühiskondlikku organisatsiooni. Aja
lehti käib 9 eks., nende seas 4 eks. „Edasit".

pärast pidu kavast ainult kõnede osakond

Talupoja meelelahutajaks on siin tants

Meie organisaatoril tuleks omale kõrva
taha kirjutada, et tema tulevikus sarnas
tel juhtumistel ikka esimene, aga mitte
wiimane, peaks olema. Uurallane.

ja samogonn. Põllupidamises mingisuguseid
uuendusi tehtud ei ole. Põllumajanduslikku
maksu tasutakse halvasti.
Tuleb ette igasuguseid kuritegusid.

läinud aasta oktoobrikuul. Organiseerimise

tingimised olid seotud igasuguste raskus

„Wabaduss" organiseerida meie asunduses
spordiringi. Hakati otsekohe liikmeid sisse kir
jutama. Praegu on sääl juba 12 meeste- ja

talupoegade seas suurt huvi.

Kaseküla talupoegade noorsoo kool.
(Tshulomi tagune raioon, Tomski kub.).
Noorsoo kool algas oma tegevust alles

läbi, kuid näitemäng, laulukoor ja iluluge
mised jäid, kahjuks, ettekandmata, millede

pärast pidust osavõtjad suurt nurinat
tõstsid.

pahede selgitamisega, käsiläes viimaste kul

wel kavatseme jatkata tööd vähemalt kaks
päewa nädalas. Kavatseme organiseerida,

kui vähegi tingimused lubavad, katselist
majapidamist.

Loodame, et tulevikus, kui majandusli
kud tingimised lubavad, suudame oma tööd
ülesannete kõrgusele wiia.

Sibir j a k.
Leningradi teated.

Mõned peavad sidet kartuliwabariigiga.

Näit., hiljuti tuli Eestist kod. Kupri Edu

Noorte elu.

ard, kes weel ei ole nõukogude kodanikuks
vastu võetud, kuid keerab kogu tehtud töö

pahupidi. Mogotovlased ei tohiks sarnast

isikut oma seltsi tagasi võtta.
Ka meie asunikkudel oleks aega kultuur
hariduslikule tööle, sest ainult hariduse abil
võite oma seisukorda parandada.
Wärske

KaS on otstarbekohane?
(Bos-Gosi asund., Krimmis).
Siin elavad eestlased ja tatarlased ühes

kogukonnas. Wiimasel ajal aga hakkas
mulla (papp) usklikkude täiesti ilma hari
duseta tatarlaste keskel agiteerima. „Tar
vis on vabastada tataarlastel end eest
laste surve alt, vaja asutada eraldi oma
kogukond jne."

Kahju, et valla nõukogu esimees sm.

Lubamine on jäänud lubamiseks(Jsakowi asundus, Kingissepa kreisis, Le
. ningradi kub.).
Lihavõtte teisel pühal korraldasid Isa
kowi asunduse noored esimese näitemängu.

Wiimane õnnestas arvesse võttes ringi
mist, võrdlemisi hästi. Wihmase ilma
tõttu oli pidule tulnud inimeste arv wä
hene, umbes 60. Avaldati soovi ka edas
pidi pidu korraldada.

Üheks suuremaks takistuseks on meie

noortele vastavate ruumide puudus. Nagu
näha, ei seisa ka siin walla harosakond omal
kõrgusel, sest kaks korda oleme seltsiliikmeid

valda saatnud ruumide asjus, kuid min

Derow toetab mulla seisukohta.

gisugust vastust ei anta, ainult lubatakse

Eestlased on küll püüdnud sm. Dero
vile selgeks teha, et tatarlaste lahutami

tulla koha pääle ruumide järelwaatami
seks. Seni on aga lubamine lubamiseks

sest eestlastest on ainult kasu mullal, kes

jäänud.

siis võiks oma tahtmise järele juhtida

Ka paljud vanameelsed asunikud püüa
wad igatpidi noorte tööd takistada kul

harimata, usklikke tatarlasi. Kuid tänini on
need seletused ilma järelduseta.
Kõrgemad nõukoguasutused peaks selles
küsimuses kindla seisukoha võtma.

Gladia a t o r.
Parem hilja, kui mitte kunagi.
(Bos-Gosi Eesti asundus, Krimmis).
Waatamata selle pääle, et meie küla
asub S. N. W. Liidus, seisis ühiskoudlik
elu tänini täiesti surnud punktil. Puudus
kool, lugemistuba ja teised ühiskondlikud
organisatsioonid.

Nüüd aga, kui meie kogukonna suurene

misega tuli uusi värskeid jõudusid juure,
siis asusid tööle kõik edu poole püüdjad
ja nüüd on kindlaid tundemärke, et BosGosi küla kauasest talveunest üles ärka
mas on.

Nüüd on juba organiseeritud 16 liik
meline põllumajanduslik organisatsioon.
Sai raioonist wälja tellitud traktor 233
tiinu kesa kündmiseks. On kohalikku raiooni
täidesaatvasse komiteesse sisse antud teada

anne ainelise abi saamiseks kooli ja luge
misetoa hoone ehitamiseks. Sellega ühes

on antud ka sisse nõudmine puurkaevu
ehitamiseks.

Kuu aega tagasi hakati asutama põllu
majanduslikku ühisust, kuid põhikirja kin
uitamisega on aga takistus, mis ära oleneb

kohalikust walla nõukogu esimehest sm.
Derowist, kes teadmata põhjustel peab
põhikirja oma käes.

tuurharidusetöö edenemisel.

Jsakowi noored, ärge unustage, et tu
levik on teie päralt. Ühisel jõul võidame
kõik. Meie metsanurgast.
Nii ei lähe.
(Krasnaja-Gora asundus, Kingissepa kr.,
Leningradi kubermangus).

Meil on siin komnoorsoo ring ja pio
neerid panevad pidusid toime. Kui on
pioneeride pidu, siis sm. Damman on siin
ja sääl aitamas, aga kui komnoorsoolaste

oma, siis sm. Damman on omas toas ja
ei luba uksest käiagi.

Waremalt sm. Damman lubas ja oli
ühes nõus, aitas igas asjas, kuid nüüd
ei lase tuppa grimeerimagi. Kuid kui kom
noorsoolased koolile raha annavad, siis on

Damman alati kui mesilane ning tähen
dab„Meil on nüüd raha kriis". Nii
ikka ei lähe. W a a t a j a.
Sõnake noorte tööst.
(Beschitowa asundus, Oudowa kreisis,
Leningradi kub.).

10. aprillil s. a. peeti Beschitowa pu
nase nurga üldist koosolekut. Osawõtjaid
oli õige palju. Ka walla W. K. P. or

raudteerongid iga tunni tagant.

UnS tööliste õhtune tehnikum
avatakse sügisel 1. Leningradi elektritehni
kumi juures.

Kergendused üksikmüügi kauple
jatele.
Neil päiwil sai kubermangu rahanduse
osakond, rahanduse rahvakomissariaadilt

ringkirja, mille põhjal 1. aprillist sisse
viiakse kergendused üksikmüügi kauplejatele.

Kauplejad, kes oma kaupa müüvad
uulitsatel kastidest, kottidest ja kätelt, va
bastatakse esimese järgu patendist, vaheta
des seda ümber isikliku patendi vastu.

Uute patentidega võivad nad kaubelda
kõikidel uulitsatel, pääle turgude ja laa
tade.

Sissetuleku maksu järele kuuluvad üksik

müügi kauplejad B grupe alla mitte kui
palgatud tööliste gruppi.

Leningrad Peterhos.
17. mail teeb jõgede aurulaewandus
esimese reisi Leningrad Peterhof. Lae
vaga sõidab wälja kubermangu ametühi
suse nõukogu ekskursioon.

Järjekordsed laevasõidud Leningradist—
Pekerhofi avatakse 24. mail.

Kergendused puuasewäelaste Pere
kõndudele.
Kubermangu täidesaatva komitee otsuse
järele wabastatakse punasewäelaste, punase

laevastiku komandööride ja poliittegelaste
perekonnad maa põhi- kui ka täiendamast
maarendi maksudest, kelledel maatükid ka

sutada linna ümbruskonnas. Neid ker
gendusi saawad nad ainult sel korral, kui
maad hariwad punasewäelaste, punase lae

wastikus teenijate perekonnad ise ilma
Wõõra tööjõu tarwitamata ehk kui need
maalapid on ehituste all, milles elavad
punase laevastiku ja punasewäelaste pere
konnad.

ganisaator sm. Seide ja walla esimees sm.
Smiider wõtsid koosolekust osa.
Päewakorras seisid küsimused i punase

Piletite müük linna ümbruskonda.
Eila awati Leningradi tööstuse panga
majas eriline kassa linna ümbruskonda

nurga juhatuse ja rewisjoni kommisjoni

sõitjatele piletite müümiseks kõigi Leningradi
raudtee harudel.

ümberwalimised.

Tehtud töö loeti rahuloldavaks, kus

Sellega siis jõudu ja kindlat tahtmist
bos-goslastele lõpule wiia algatud tööd

juures otsustati uuel juhatusel ringi tööde
kohta wälja töötada kawa ja energilisemalt

ja igasuguste takistuste kõrvaldamiseks.

tööle asuda.

Gladiaator.

Purtskaewade awamine
Puhkepäeval, 24. mai! on Uues-Peter
hofis purtskaewade pidulik avamine. Sel
päewal on Peterhofi pargis rahvapidu.
Leningradist sõidavad sinna laevad ja

Weel otsustati seinaleht wälja lasta

Sellest kassast wõib saada piletist üks
kõik missugusesse suwituse kohta sõitmiseks

seitse päewa enne rongi wäljasõitmist.
Kassas müüakse piletist iga päew kella 9
kuni kella 17 päewal.
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Hiiglane hiiglaste keskel.
„Punase Putilowi" suured sisseseaded
asetavad teda esimesele kohale Lenin
gradi tööstuses teiste keskel.

Seda kinnitavad viimase aasta wõrd
lewad arvud võrreldes ennesõjaaegsega.
Enne sõda tegid tehase valmissaadusid
wälja 22—23 miljoni rubla 55 prots.
kõigist nende tehaste walmissaaduste
arvust, mis praegu kuuluvad masina
ehituse trusti alla.
1923—24 a. andis „Punane Putilow"
ligikaudu valmissaadusi 6 miljoni rubla
eest ehk peaaegu 54 protsenti nende
samade tehaste üldwalmissaadustest.
Teiste sõnadega, tehas hoidis alles
endise suure tähtsuse Leningradi tööstuses.

Wiimastel ennesõja aastatel (1912 ja
1913 a.) oli tehases töölisi 11 tuhat
inimest ehk 65 protsenti üldtööliste
arvust, kes töötasid neis samasugustes

UuS tramwai tariif.
Uue tramwai tariifi kava järele kõigis
marssrutides, pääle kolme, seatakse sisse

sõidu eest maks 15 kopikat. Otsustati
selle maa sõiduks mitte välja anda abo
nement ja odavamaid piletisi, sest sõidu
hind on siin muidugi nii kui nii madal.
Tramwaides nr. 11, 20 ja 22, kus sõidu
tee lühem, sõitmine maksab algusest lõpuni
poolteisekordselt 10 kop.

Linna raudteede valitsus valmistas
odavama hinnaga piletisi ametühisuste
liigete jaoks, poolteise ja ühekordse jaos
konna sõitmisel.

Töölised ja teenijad maksavad odavama
hinna eest sõitmisel pikendatud jaoskonda

des 61/2 kop. Abonement piletid sama
maa sõitmisel müüakse 50 piletit 4 rbl.
50 kop. ja 25 piletit 2 rbl. 35 kop. eest.

arvust, kes tegutsesid samades tehastes.

Tööliste arvu suuruse 'poolest jääb
Putilow esimesele kohale.

See tähendab, et „Punase Putilowi"
kasv ei jää maha Leningradi tööstuse
üldisest kasvust ning töölised panevad
oma tööjõudu niipalju kuipalju nõuab
seda üldine walmistuse tõus.
Kergendufed töölistele ja teeni
jatele.
Raudteesõidu tariif linna ümbruskonnas

on sisseviidud neil päiwil, see tariif ei käi
tööliste ja teenijate kohta, kes ostavad
kuu, suvehooaja ja aasta piletid.
Pääle selle saavad töölised ja teenijad,
kes ostavad suvehooaja ja aasta piletid,
hinnaalandust 10 kuni 45 prots., ärarip.
pudes sellest, kas asutus on riigi eelarvel
ehk oma varustusel.

Abonent Piletite wahetamiueLubatakse ümberwahetada osa ärakasu
tatud abonent linna ümbruskonna sõitmise

piletid samasuguste piletite vastu Lenin
gradi raudteesõlme teistel liinidel sõit
miseks.

Uue linaketramise wabrlkn
ehitamine.
Pihkva kubermangu maavalitsus otsus
tas käesoleval aastal linna lähedale ehi
tada linaketramise vabrikut 10.000 wärt
naga. Wabriku töö elektrofitseeritakse
elektrijaama abil, mis asub 12 versta
vabrikust kaugel.

Tiisikuse kolmpäiwik edasi lükatud.
30.—31. mai pääle määratud tiisikuse
kolmpäiwik sattus päevaga"
ühte. Selle järeldusel lubas kubermangu
täidesaatev komitee kubermangu tervis
hoiu osakonnale kolmpäiwikut ülewiia 6.,
7. ja 8. juuni pääle.
PoStisaadetusest
Kõigis side ringkonna ettevõtetes on
sisseviidud liht saadetuse pakkide vastu
võtmine. Pakid ei tohi raskemad olla kui
2 ja pool naela.
Pakkide saatmise eest, vaatamata maa
kauguse pääle, tuleb maksa teistesse linn

nadesse: 35 kop. ja kohalikud 20 kop.
Pakkide suurem raskus võib olla 4 puuda
35 naela.

Kool wõitluseks malaaria wastuKubermangu rahvahariduse osakond
otsustas tõmmata kõiki koolisid malaaria
vastu võitlemise hoogtöö läbiviimisele.
Pedagoogilise looduseteaduse jaama
juure on organiseeritud 1. ja 2. astme
kooliõpetajatele ja vanematele õpilastele
lühikeseajalised kursused malaaria vastu
võitlemiseks.

17., 24. ja 31. mail korraldab looduse
teadnse jaam ekskursiooni malaaria tõukude
ja munade tundmaõppimiseks.

Kirjade kattetoomiue
aerulaewadel.
On kindlaks määratud kirjade saatmised

aurulaevadel järgmiste sadamate punkti
des: Neewa jõel Leningradist kuni Schlüs
elburgini. Wolhowi jõel: Wolhow—Now
oorod, Scheksna jõel: Tsherepowets—
T-haika ja Wolga jõel: Rõbinskist kuni

nagu toiduainete vargused ja korteritesse
sissemurdmised tihenevad.

Tapmisi tuleb tihti joobnud oleku
tõttu. Joomine on maal laiali lagunenud
ja joobnud olekus tekkinud tülid lõpevad
tihti kakleja surmamisega.

Enesetapmisel» on saanud peaaegu
igapäevaseks nähtuseks, eriti linnades.
Siin on põhjuseks tihti majanduslik seisu
kord, perekounaolud jne. Kõige rohkem
juhtub enesetapmist romantilistel põhjus
tel. Sõjaaegsed vapustused, mis veel ei
ole paranenud, aitavad enesetapmiste roh

kenemisele kaasa, samuti praegune när
wilikkus."

Timukate Testist.
Kuipalju on Eestis paberiraha.
Riigikassa teatab, et 1. aprilliks s. a.
oli tsirkulatsioonis riigiraha emiszoni ar
wel olevaid rahamärke 1.746.185.173.65
marga väärtuses. Pääle riigiraha emisjoni
arvel olevate rahamärkide oli tsirkulatsi
oonis vahetusraha 114.969.325 marka ja
kassaweksleid 521.000 marka.

Koolide seisukord Tartumaal.
Hiljuti ärapeetud Tartumaa hariduspäe
wal tegi haridusosakonna juhataja Uiga
aruande Tartumaa koolialadest, millest
mõned iseloomulisemad väljavõtted toome.
Praegu on maakonnas 194 algkooli (192

avalikku ia 2 erakooli), kokku 601 klassi
komplekti 425 klassiruumiga, seega töö
tab hulgal juhtumistel mitu klassi ühes
ruumis.
Koolimajasid on praegu 200, milline arv

koolide arvust 6 võrra suurem, mis sel
lega seletatav, et mitmed koolid ruumi
puudusel kahes majas peawud töötama:
Majadest on: üle 100 aasta vanad
4, kuna üks koolimaja 368 aastat vana
on. Keskmine koolimaja vanadus on 50
aastat. Rahuloldavaid majasid on ainult
5 prots., mitterahuloldawaid 42 prots.,
puudulikke 43 prots. ja kõlbmatuid
8 protsenti.

Tarvis oleks ehitada 101 uut koolimaja
420 klassiruumiga ja teiste tarviliste
ruumidega, nagu käsitööklassid jne. Selle

järele oleks summasid tarvis: uute ehi
tuste pääle 157 milj. mk., üürimajade ost
miseks 20 milj. mk., ahjude, akende ja
uste parandamiseks 3 milj. mk., sisemiste
ruumide kordaseadmiseks 2 milj.mk.,kapitaal
remontideks 6.700.000 mk., inwentaari mu

retsemiseks 15 vilj. mk. ning üpeabinüude

pääle 20 milj. mk. kokku oleks tarvis
216 milj. mk., et koole enam-vähem kor
ralikku olukorda asetada.

Õpetajaid on kokku 443, nendest mees

terahvaid 253 ehk 57 prots. ja neister.
190 ehk 43 prots. Kutsete järele jagune
wad õpetajad: kutsega 379 (mehi 215 ja
naisi 166) ja kutseta 64 (mehi 40, naisi
24). Kutse on omandanud: Wene õpeta
jäte instituudist 7 õpetajat, Wene semina
rist 57, Eesti seminarist 39, mujalt oman
datud kutsed Wene ajal 138 ja Eesti ajal
18 õpetajat.

Õpilaste arv on 13.300 ümber (poisse
53 prots. ja tütarlapsi 47 prots.), nendest
õpib 1.—4. öpeaastat 11.900 õpilast,
5. öpeaastat 700 õpil., 6. öpeaastat
639 õpil. ja täiendusklassides 89 õpilast.
Üheks suuremaks takistuseks on koolide

rahwa halb majanduslik seisukord. Kuidas
aga selle põhjuse kaotamiseks tegutseda,

see ei ole muidugi ülalnimetatud härra
ülesanne.

25. mail s. a. algavad Leningradis üle
liidulised õpetajate kahekuulised täiendavad
kursused, niisama ka üleliiduline õpetajate
ja poliit-hariduslikkude tegelaste konverents.

Kub. har. osak. Eesti büroo poolt on
kursustele määratud järgmised õpetajad Le
ningradi kubermangust:

1. Kahar, Jsaki koolist.
2. Laks, Smolnikowi koolist.
3. Lilienthal, Beschkowi koolist.

4. Liiv, Oudowa kreisist.
5. Seer, Antonowi koolist.
6. Arge, Mägede koolist.
7. Kukk, Ostrowenka koolist.
8. Kaschan, Jekateriini koolist.

9. Walk, Rääbina koolist.
10. Mardi, Simiititsa koolist.
11. Proos, Tikopesa koolist.
12. Karro-Pöögelmann, Tikopesa koolist.
13. Kelder, Oudowa koolist.
14. Klimberg, Luuga koolist.
15. Holsting, Luuga kreisist.

16. Pippar, Struugi-Krasnaja koolist.
17. Mets, Simiititsa koolist.
18. Gutwes, Masnikova koolist.
19. Normann, Oudowa kreisist.
20. Tammann, Krahwimäe koolist.
21. Raude, Tcschkowo koolist.
Konverentsile:
1. Parthal, Kingissepa kreisist.
2. Kroonlinnast (üks esitaja).
3. Siitas, Kingissepa kreisist.
4. Kohlberg, Kingissepa kreisist.

5. Olli E., Oudowa kreisist.
6. Saar.
7. Mölder, „ w
8. Stockholm, „ „
9. Bobkowskaja, „ „
10. Wallin, „ „
11. Tamm, „ „
12. Lukk, „ „
13. Pluk,
14. Osstp, Trotski kreisist.
15. Pajupuu, „ „
16. Reiberg, „ .
17. Kangur. „ „
18. Meerino, Luuga kreisist.

19. Koowits, ~ „
20. Kingissepa linna klubi.
21. Gerndorf, Leningradi kreisist.
Kahenädalisele ekskursioonile jäävad vii
mastest õpetajad:

1. Parthal.
2. Tamm.
4. Reiberg (Trotski kreisist).
Kursustest ja ekskursioonist osavõtjatele

ligemal asuks, sest vallad ei lepi isekeskis

on niihästi reisiraha kui ka korter ja üles

tuwõtmise asjas.

Kuritegewuse kasw EestiS ja selle
Põhjused.
Kuritegevus kasvab Eestis järjekind
lalt. Isegi kriminaal politsei ülem Kuus
tunnistab seda „Pwl." ja arvab selle püh
juseks olevat:

„Tuleönnetuste kohta peab tähen
dama, et suurem hulk tulekahjudest on tek
kinud tulega hooletult ümberkäimise taga

Uulitsa nimetused wäliamaa keeltes.

järjel. Maal on tuletõrje nõrgalt korral
datud.

tormiliseks, et Leningradi kui üleilmse

Kahju, mis tuleõnnctuste läbi rahwa

rewolutsiooni päälinna uulitsate nimetused
oleks pääle Wene keele ka wäljamaa keeltes
Wälja pandud.

majandusele sünnib, on määratu suur, sest

miljonilised tulekahjud on saanud igapäe
wasteks nähtusteks.

2. seans (maksuline) algab kell 830 m- õhk.

Juhatus.
Petr.-Wiiburr voole Eesti tööliste klubi
juhatus teatab kõigile seltsimeestele, kes
klubi raamatukogust raamatuid luge
miseks võtnud, need kiiremas korras klubi

raamatukoguhoidja kätte ära tuua mitte
hiljem 25. maid. Kes tähendatud ajaks

raamatuid ära ei too, paigutatakse mustale

tahvlile, avaldades nimed „Ed«sis" ning
asjale antakse ametlik käik.

Täna teaatrites:
Akabeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
Akadeemiline riiklik draama teaater
„ll,neajii>Hi>iii aiyjK*.

Akadeemik riiklik wäikeooperi teaater.
Muusikaline komöödia
.Baa^epa"

Teaater „K)Hbix 3pHT©jiefi".
„raßpom"

Wastutaw toimetaja: K. Treufetdt.
Väljaandja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

Teadaanded.

mitteotstarbekohane jaotamine. Nii tu
leb õpilastel tihti valla ühelt piirilt teise
koolis käia, kuna naabervalla kool palju
kokku teise valla õpilaste koolidesse was

kogunud klubi liigetele kino ettekanne-' „Mis

ter Westi juhtumised enamlaste maal",.

..llsan Ko3upi> n TaThHHa PyccKaa"

tundmisele, et kuritegevuse pääpühjuseks on

Astrahanini.

Seesmise korralduse sektsioon tunnistas

ei tee tihti vahet oma ja võõra vara va
hel, mille tõttu eriti väiksemad vargused,

Nii jõuab isegi Eesti politseiülem ära

tehastes.

Mineval aastal oli Putilowi tehases
keskmiselt 6.253 inimest, s. o. enam kui
pool rohkem (57 prots.) kõigist tööliste

Warguste tihenemise põhjusi võib
otsida praegusest majanduslikust seisukor
rast. Ainelises kitsikuses olevad inimesed

3. Koowits.

pidamine kindlustatud, kuna konverentsist
osavõtjatel pääle korteri ja sõiduraha kind
lustuse ülespidamine omal kulul sünnib.

Kõikidel osavõtjatel tuleb kaasa võtta
komandeerimise, isiku ja meesterahvastel
sõjaväe tunnistused.

Nii konverentsile kui ka kursustele sõit
jad peavad 25. mail koos olema. Konwe
rents kestab 4 päeva.

Registreerimine sünnib E. T. Ülikoolis,
Wass. Saar, 1. liin nr. 52.
Eesti büroo.
Puhkepäeval, 17. mail, kell 2 päewal

Sm. w. illngissepa nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja
Puhkepäewal, 17. mail.

Kiuo-eteudus
Mister Kesti j«htmisei>
eimlaste maal.
Ainult üks seans.
Algus kell 8.30 nt. õhtul.
Hinnad harilikud.
Sm. w. Ktngisfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
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Reedel, 15. mail j. a.

Ülelinnaline
noorte koosolek.
Päewakorras:
„Komnoorsoo Internat
sionaali enamlustamine"
Ettekandja sm. J. Palwadre.
Algus kell 8 üht.
Kõigil W.L.K.N.U. liigetel ja
kandidaatidel ilmuda täpselt.

W.L.K.N.Ü. Eesti sektsioon.
Sm. w. Kingisfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Laupäewal, 16. mail.
Sunr
Mid« Shtu
Lastemaja toetuseks.
Huwitawa eeSkawaga.
Algus kell 9 õhtul.
Pidutoimkond.
Kusuetsdi haigemaja
lef. 180—52. WaStuwStm. kõikides spets,

professorite ja aSfistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo.
did (naistehaigused ja sünnitamine). Nas

'NK' Numiiri mi. Mä
ffi Siili» S tripper
Sipmiinttu fcnSf
hamb. Arstide kntsmn. kodu.

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

TifiliS gjÄ tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 8
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

A.W°l>ttgD-U2
prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu»
wõte iga ptiew kella 9—12 h vm. a kella

Haridusmaja klubi liigete üldkoosolek.

4—B õhtul; naidterahwastcle eraldi.
Praegusaja arStimisabinöud.

Päevakord: 1) Juhatuse aruanne, 2) Suvine
töökawa, 3) Walimised. Kõikide klubi liigete
ilmumine tarvilik. Püäle koosolekut kokku-

Snguorgaanide igakülgne arstimine'

Tnxorp&4>as KoMEBtepH, Eiarcpisrochs np. 87. PyõlU? M 10724.

