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Hindentmrqi riigi

Biban tormijooksul wöetud.
Pariisist, 14. mail. Prantsuse väed, keda tugev suurtükivägi ja aeroplaa
uid toetasid, purustasid Bibani mägestiku ja tungisid edukalt pääle morokkolastele,
kes avaldasid wisat vastupanekut.
13. mail puhastasid prantslased Bibani ülesastujatest, kes põgenesid korratult.
Azduri küla võeti ära püssitikuwõitluses. Prantsuse ametlikud teated tõendavad,

nawad tähtsaid summasid, mis tarvilised
Saksamaale rahvusvaheliste kohuste täit
miseks ja ühtlast aitavad kaasa raskesti

„Prawda" müüt Inglismaal keelatud.

Sõjaminister Gessleri (demokraat) poole
pöörates tähendas president tema töö pääle
raskes olukorras ja mille tõttu „väike Saksa

nagu oleks marokkolaste kaotused suured.

Londonist, 14. mail. Inglise lehed teatavad, et posti ja relegrasi minis
teeriumi poolt ajalehe „Prawda" laialilaotamine ja müük Inglismaal keelatud on.
Keelus öeldakse, et „Prawda" on mittewiisakas literatuur". Keelu kutsus esile usu
vastane pilge, mis „Prawdas" avaldatakse.
Bulgaaria piinakambrites.

maa sõjavägi praegujel ajal ei ole puudu
tatud parteilisest võitlusest ja poliitilistest
vooludest."

Nõutakse kommunistlikkude saadi
kute wäljaandmist.
Berliinist, 14. mail. Riigi proku
ratuura nõudis riigipäevalt kommunistlik
kude saadikute Tbälmanni (endine presidendi

kandidaat) ja Bartzi saadtku puutumatuse

õiguse kaotamist. Baltzi asjus, keda süü
ditztatakie politseivõimudele wastupanekus

tema Sakeni maapäevalt väljaviimist

Briand annab oma õnnistuse.
Pariisist, 14. mail. Pääle nöupida
mise Briandiga seletas Bulgaaria wälis
asjade minister Kalafow ajakirjanduse esi
tajatele, et Bulgaarias on kord jalul, kuid
walitsus jätab piiramise seisukorra maksma,

sest võib iga silmapilk karta uut kõmmu
nistide väljaastumist.
Ilmaaegne süüdistus.
Pariisist, 14. mail. Uks mõjuvamast

lennukid saavad kõige suuremad kaubalen
nukid ilmas ja nad ehitatakse peaegu täie

likult puhtast terasest. Kumbki neist võib
20 reisijat pääle wõtta. Kummalgi lennu
kil on kolm mootorit, mis kokku 1.000
hobusejõudu annavad, ja nii on ehitatud,
et kui üks neist rikke peaks minema, leu
uuk sellegipärast reisi jatkata võib.

üles igasuguste Bulgaaria sõjajõudude

Wene küsimus Inglise parlamendis.
Lond o n i st, 14. mail. Alamkoja koos
olekul teatas tööliste partei liige Clains:
„Tööliste partei on kindlalt selle! seisuko
hal, et võib edaspidi kaubanduslikku lä

vades ette nähtud alkoholimaksude uuesti
korraldamine, suhkrumaksu sisseseadmine

(25 santiimi kilogrammilt), petroleumi
maksu loomine, maksude kõrgendamine lii

kuvatelt väärtustelt 12—20 protsendi
võrra. Peale selle kavatsetakse ka välja

pääle tööliste partei walitsuse lahkumist".
Mac-Donald teatas, et kauplemine võiks

võinud teha Jnglise-Nöukogude kauban

edeneda, kui S. N. W. Liit võetakse lae
nusaajade võrku üles. Iga minister, kes
ei taha mõista Wene turu ja Wenemaaga
kauplemise määratu suurt tähtsust 3—4
aasta pärast, ei täida oma kohut riigi

duse arendamiseks".

wastu.

bikäimist pidada Wenemaaga. 1921 aasta
kaubaleping ei anna kõike seda. mis oleks

Tööminister tõendas omalt poolt, et
kauplemine Nõukogude Wenemaaga suu
reneb samuti nagu iga teise maaga. „Mi
dagi ei ole tehtud", ütles minister, „mis
takistab kauplemist Wenemaaga, ja meie

Maksude kSrgendamine
Prantsusmaal.
Pariisist, 14. mail. „Journal des
Debats" teatel on Caillaux'i rahanduska

W ii n i st, 14. mail. Basardshika ümbru

sai surma.

suurendamise wastu, sest ei või ju sarnas

algust kahe suure »riigilennuki" ehitusega,

Kokkupõrkamine partisaanidega

mine, osavõtjate arw 10.000 inimest olla.

tuura nõudmist täita Thälmanni asjus

mille otstarbeks on katseid teha Londoni
ja India vahelisel riigi lennuteel. Need

poliitilisel alal kommunistide süüks, sest
Bulgaarias olid alati poliitilised tapmised.

test salanõWdest, nagu Sosia kiriku öhkulask

pahema tiiva ajakirjanikkudest Lotje astus

Kahe suure Briti riigilennuli
ehitamine.
Londonist, 14. mail Hiljuti tehti

Lotje kriipsutab olla, et ei ole millegiga

põhjendatud nimetada elukallale kippumist

ses oli kokkupõrkamine partisaanide ja
walitsuse sõjavägede wahel. Said surma
7 partisaani ja paljud haavata.
Bulgaaria politsei leidis mägedes üles
partisaanide warjukoha. Politei võttis ta
tormijooksuga ära. Leiti kirjandust ja trü
kimasin. Rühma juht ja mitu partisaani

puhul, otsustas riigipäcw kommunistide ja
sotsiaaldemokraatide däälte vastu prokura
lükati otsustamine edasi.

Uued massilised arre
teerimised Wolönias.

Marokko sõda.

esimesel vastuvõtmisel olid Saksamaa raud
teede esitajad, kes kirjeldasid raudteede ras
ket seisukorda, millede pääle on pandud suu
red raskused lepingu läbi wö tjatega.
President avaldas lootust, er vaatamata
kõigi raskuste pääle Saksamaa raudteed täi
dawad kahekordset ülesannet ja nimelt: an

tõusta.
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Presidendi efimeue lubamine
hoolitseda raudtee ühisuste eest.
Berliinist, 14. mail. Hindenburgi

Tellimine

Kuulutamine

kauplemine temaga on isegi suurenenud
ÕhusõitWnglismaalt Indiasse.
l4. mari. Hakati ehi
tama kahte suurt õhulaewa, mille ülesanne

on teha proowilendusid Inglismaa ja Jn
dia wahel.
Õhulaevad valmistatakse peaaegu täitsa

terasest ja ta on määratud 20 inimese
jaoks. ' " maa väärtusi raskemini maksustada.
Mac-Donald ostis omale suwi
Pariisi huwi Marolko wastu.
tusmaja.
Londonist,
14. mail. Tööliste par
Berliinist, 14. mail. Erateated Ma
rokost jutustawad, et pärismaalaste sugu -tei juht Mac-Donald ostis omale kunin
ganna endise suwemaja. Seda suwemaja
harud Marokko söjapiirkonnas arendawad
wäga intensiivset tegevust. Abdelkrimi olewat temale raamatukogu jaoks tarwis.
wend jutlustab püha sõda kõigi Marokko
Äärmine terrorMumeenias.
suguharude keskel. Pariisis on Marokko
sündmused üldise huvi esiplaanil. Kõik le
UÜHeksa mahalastud.
hed kirjutavad nüüd pikalt ja laialt Ma
e rli i n i st, 14. mail. „Rote Fahne"
rokko sõjakäigust, mis isegi Ruhri ja teatab, et Kischinewis (Bessaraabias) lasti
Rheini küsimused ära varjab.
maha üheksa inimest. Nende nimed on
järgmised: Antonow, Biber, Schwartz,
Ka mina tegutsen.
Hollin, Grujew, Boiko, Lintzow, Asanas
Miinist, 14. mail. Jugo-Slaawia jew ja Bornbik.
walitsus pidas Jtaalia-Jugo-Slaawia pii
£g SLB
ril kinni S. N. M. Liidule adresseeritud
hobused Ungarist, mis pidi saadetama üle
Miinist, 14. mail. Wiimasel päe
wal ei saanud Rumeenia kommunistide
Fiumi Odessasse.
Jugo-Slaawia walitsus põhjendab oma protsessi edasi pidada, sest paljud kohtu
kinnipidamist sellega, et need hobused olla
alused ei saanud pikema nälgimise tõttu
määratud punasele sõjamäele ja olla sel kohtu ette ilmuda.
lega sõjawarustus.
Kohtu ülekuulamist wõis alles täna
Jugo-Slaawia walitsus teatab, et tema jatkata, kuna süüalused oma näljastreigi
lubab edaspidi hobuste saatmist ainult tõttu suutsid kõiki kaebealuseid arresti alt
wabastada.
Uigari valitsuse nõudmisel.

Selle järele esinev Cenworthy ütles:
„Walitsus ütleb ära kauplemise võimalus
test Wenemaaga poliitiliste eelarvamiste
pärast. See on häbi ja mina loodan, et
selle tagajärjeks on walitsuse kukutamine".

Ülesastumise kohtuprotsess
Bessaraabias.
Miinist, 13. mail. Kischinewi sõja
kohtus algas 130 töölise kohtuprotsess,
keda süüdistatakse läinud aastal Bessa
raabia ülesastumisest osavõtmises.

Kommunistide läbiotsimised
Londonis. '
Lond o n i st, 13. mail. Daily Chro
nicle teatab, et Londoni poliitiline politsei
pani toime suurehulgalised läbiotsimised
kommunistide juures. Konfiskeeriti hulk
kirjandust.

Inglise tööliste partei saatkond
S, N. W. Liidus.
Lond o n i st, 13. mail. Tööliste
partei otsustas wastu wõtta Nõukogude
walitsuse poolt tehtud ettepaneku saata
käesoleval aastal saatkonda S.N.W. Liitu
Inglise ja Nõukogude kaubandusliste wa
hekordade parandamise küsimuse tundma
õppimiseks.

wenitawad Ver
saillefi sõlme.
Berliinist, 13. mail. Saksamaa
ajakirjandus näitab, et Pariisi ja Londoni
wahel on saavutatud kokkulepe liitlaste ja

Wars s a w i st, 14. mail. „Kurjer
Polski" teatab uutest arreteerimis
test Wolõnias. Arreteeritud on um
bes 500 inimest. Terves reas külades
on läbiotsimisi korraldatud kõigis urtsi
kutes.

Kaastundmise awaldus Poola
wägiwalla ohwritele.
Wars s a w i st, 14. mail. Aastaks
wangihoone mõistetud ukrainlaste saadik

Wasõntshuk sai kirja Prantsuse päämi
nister Painleoelt, milles kirjutab, et
tema praegune seisukord ei luba temal
segada Ukraina saadiku asjasse, kuid
tema avaldab oma sügavamat poolehoidu

Wasõntshukile. 4
Inglise parlamendi liige Cenworthy
saatis samuti kirja Wasõntshukile, milles
lubab Inglise parlamendis küsimuse üles
võtta Poola ukrainlaste seisukorrast.
Tugew maawiirisemine Tifliifis.
Tifliisist, 14. mail. Ööl wastu 14.
maid kell 1.30 min. tundus Tifliisis
tugevat maavärisemist. Märgiti veel
mitu järeltõuget.

s. N. W. Liidu meeskonna
woit.
Angoorast, 14. mail. Täna oli wa
litsuse liigete, medshilise (parlamendi) saa

dikute, diplomaatliku korpuse ja suure
päältwaatajate hulga juuresolekul jalg
palli võitlus S. N. W. Liidu koondatud
meeskonna ja Angoora ning Smirna segu
komandode wahel, kus S. N. W. Liidu
koondatud meeskond võitis 6—l wastu.
Soome minister loobub wastu
tusest Londoni saaditu toore
teadaande eest.
Helsingist, 12. mail. Soomemaa
saadik Donner Londonis lubas ühes omas

kõnes terve rida lubamatuid S. N. W. Lii
dule kallaletungimist.

Selles asjas nõudis S. N. W. Liidu esi
taja Soomemaa valitsuselt seletust. Oma
küsimuse ja vastuse avaldas S. N. W. Liidu
esitaja ajalehtedes.

Nüüd pöörasid Soome ajalehtede esitajad
selgituse saamiseks Soomemaa välisasjade

ministri poole. Neile teatati järgmist:
Soome välisasjade minister teatas S. N.

W. Liidu esitaja järelpärimise pääle, »et
sellele kõnele antakse liig suur tähtsus".
Märkuse pääie, kus S. N. W. Liit iseäranis
tähelpanu pööras Donneri teadaandele:
„meit ei ole midagi ühist Wenemaaga",
teatas Soome välisasjade minister Jdmann,

et see väljendus „ei olnud hästi wormu
leeritud," ning sarnaste väljenduste juures
ei saa Soome valitsust lugeda vastutavaks.
Sellele lisas minister juure, et see teada
anne ei leidnud riigis hääkskiitmist.

Kandidaat Poola troonile.
Berliinist, 13. mail. Poola mo
narkide wiimasel istangul Poosenis otsus
tati kuulutada Pärmi ;a Bourboni printsi
kandidaadiks Poola troonile. Bourboni
prints on endise Austria keisrinna Sita
wend.

Sääl kus kuld.
Uuesti awatud kullapuhastuse kohta
dele Terkondis tuleb hulgaliselt töölisi
Amurist. Nende arw ulatab 2.000-ni.
Liialdud teated Terkondi rikkustest viisid
paljud eksiteele. Kullapuhastuse koh
tades ei ole aga küllaldaselt toidutaga
warasid, et sarnast arwu inimesi toita.
Aldanis on seisukord paranenud. Toi
duaineid jätkub sääl 5.000 inimesele toiU
miseks kuni laewade sõiduni.

Saksamaa suhtes. Inglismaa andis igas
asjas Prantsusmaale järele. Kölni maa
alat ei puhastata sõjavägedest ning sõja
list järelvalvet Saksamaa üle köwenda

Kolmweerand sellest tuli Kauge-Jda

takse.

riigipanka.

Aldani kullapuhastuse kohtades saadi
detsember-jaanuari kuul 56 puuda kulda.
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Gda f t
Monarkiftlik Valge

Eesti Moolide õpetajate täieuiianiad Kursused ja Kori

hobune.

dustöõliste Koumreuts 25. mai põäle kiudloks mõõrotud.

Hindenburg sõitis pidulikult Berliini.
Ta,ei sõitnud muidugi valge hobuse
seljas, waid rongis. Wastu võeti teda
aga nagu valge hobuse seljas linna
sõitjat võitjat.
Berliini monarkistid mobiliseerisid kõik
jõud. Umbes pool miljoni immest seisid
auwahtidena uulitsate ääres, mida mööda

Nagu juba varemalt avaldatud, algavad
Leningradis 25. mail üleliiduline õpetajate

ja haridustööliste täiendavad kursused ja

et seega praktilist võrdlust saada. Ehk ühe

sõnaga öeldud: on tarvis, et konverentsil
metoodiliste küsimuste käsitamisel konkreetne

konverents. Kuna kursuste algamine enam

aluspõhi olemas oleks, mida igasuguste abi

vähem kindel oli, katsus Leningradi Eesti

nõudega tuleb soetada.

büroo konverentsi aega mõneks nädalaks
edasi Nkata, seega õpetajatele wastu tulla,
kes kohtadelt seesuguseid ettepanekuid tegid.

Tänavuse konverentsi pääle peame erili

selt rõhku panema. Nagu juba mitmeti

Hindenburg sõitis. Kogu linn oli fascis
tide organisatsioonide võimuses. Kooli
lapsed eesotsas oma õpetajatega terwi
tafid Wilhelmi käskjalga.
Meeleavaldajate meeleolu oli täiesti
monarkistlik. Kõlasid monarkistlikud
laulud, linn oli ehitud monarkistlikkude

Oli mõte kursusi väljakuulutatud ajal al

korratud, saime minewaastaselt konwerent
silt ainult üldised põhimõtted, miuedele oma

gada, konverentsi aga juunikuu keskpaika üle
viia, seega õpetajatele võimalust anda põllu

õpetööd õpeaasta vältel rajada. Praktika

ja fascistlikkude lippudega. Hüüdsõnades

Konverents kestab neli päeva. Selle
aja jooksul on meil palju küsimusi tarvis

lubati keisri ja isamaa eest seista jne.
Monarkistid tarvitasid juhust oma
truualamlikkude tunnete avaldamiseks.

Mis tegid aga sotsiaal-demokraadid
selle enneolemata monarkistlik-fascsistliku
meeleavalduse puhul? Nad poetasid endid

häbelikult kõrvale. Sotside keskkomitee
avaldas päev enne meeleavaldust üles
kutse, kus soovitas töölistele meeleawal
dusele mitte tulla, waid kodus istuda.
Kuid sots Noske, Saksamaa tööliste
timukas ei püüdnud oma tegevust isegi
varjata. Kui Hindenburg Hannowerist
Berliini sõitis, saatis Noske, kes praegu
Hannoveri linnapääks on, teda vaksali,
surus tema kätt ja saatis vana monar
kisti kõigesoojemate tervitustega teele.
Waewalt suudavad Saksa töölised seda
liigutavat pilti unustada: inimene, kes
ennast sotsiaal-demokraadiks peab, palus

monarkistide juhti „ kaitsta Saksa

maad".

Berliini töölised näitasid aga, missu
gune seisukoht neil Hindenburgi wastu
on. Waatamata sotside üleskutse pääle,
et töölised sellel päeval kodus istuksid,
ilmusid sama päeva õhtul kümned tuhan
dad töölised uulitsale ja näitasid, et nad
ühes kommunistidega Hindenburgi wastu

lähewad. Kompartei juhid pöörasid mee
leawaldajate poole tuliste kõnedega,
tähendades neile, et Hindenburg ei sõit
nud Berliini mitte ainult kui monarkismi
lipukandja, waid km rahvusvahelise
kapitaali lipukandja, kelle teenistuses ta
on ja kelle käsikuna ta S. N. W. Liidu

ja aiatööga lõpule jõuda. Kuid tehnilistel
põhjustel ei võinud Moskwa keskbüroo en
dist otsust muuta, mispärast nüüd 25. mai
kindlaks on määratud.

läbi arutada, mis meie praktilise tööga otse

koheselt seotud. On tarvis selge ja kindel
alus saada, millele oma sügisese töö nii
kooli kui ka wäliskooli alal põhjendame, et

töö produktiivsust tõsta, ja jeda enam, et
õpeaeg maakoolides iseenesest looduslikkude

tingimuste tagajärjel liig lühikene on. Kuna

õpeaeg ainult 4—5 kuud on, fiis peame
seda aega sedavõrd kasutada oskama, et stit

laste kasvatamises ja harimises minutitki
asjata kaotsi ei läheks. Seda võimaldab
meile töö oskus kvalifikatsioon.
Sellele alusele on ka konverentsi töö
pandud, rääkimata täiendavatest kahekuulis
test kursustest, mis uute õpe viiside ja sus
teemidega põhjalikult katsuvad tutvustada.

Pääle poliitiliste küfimnste on konverentsi

päevakorras punktid, mis riigi teadusliku
nõukogu (ryC'i) programmile ja wäliskooli
tööle pühendatud ja mida sektsioonidesse
jaotusega läbi võetakse.

On iseenesest mõistetav, et konverentsi
töö seda praktilisem ja edurikkam, mida suu

rem materjaali kogu, mida õpetajad oma
kogemustest kaasa toovad. Ja mitte ainult
kooli (kompleksist), waid ka wäliskooli (klu

bide, lugemistubade jne.) alalt. Need ma
terjaalid loovad reaalse aluse küsimuste
lahendamiseks ja võimaldavad kindlatele
otsustele jõudmist.

Igatahes on tarvilik, et enne konwerentst
algust, ehk selle keste! mõningad ekskursioo
nid. väljaeraldatud koolidesse ette wõe takse,

pidi nende põhimõtete kondikavale liha üm

ber looma. Kui mitte täielikult, fiis osalt
on see ikkagi sündinud. Ja just see mater
jaal ongi konverentsile ja kursustele tähtis.

Meie tuleme L ningradi tööle, et siin
lühikese aja jooksul kogu uuele õpeaastale
tarwilikke teadmisi saada. Ja seepärast pead
meie töö kõigiti ettevalmistatud olema.
Konverentsid ja kursused on seda tähtsa

mad, et siin ka kirjastusele tulevad õpe
raamatud läbivaatusele võetakse. Metoo
dilise kirjastuskommisjoni poolt on terwe
rida raamatuid välja eraldatud, mida sügi

seks välja lasta kavatsetakse. Kuigi neist
paljud tõlgetena ilmuvad, on meie õpetajate
näpunäited siiski tarvilikud, sest et ühte kui

teist õperaamatut meie rahvusliku iseäral
dustega tuleb kokkukölastada.

Tähendab, ka selles küsimuses ootab esi

teks konverents õpetajatelt waterjaali ja
teiseks jääb õpetajatele oma sõna kaasa ö.lda.

Kohtade määramise järele peab ligi sada
(99) õpetajat ja haridustöölist selleks ajaks
kõigist Nõukogude Vabariikide Liidust Lenin

gradi tulema. Sarnane suur kogu prakti
lifi töölist toob enesega esiteks rikkaliku
ainete tagavara kaasa ja on täiesti juute
line neid keerdküsimusi arutama, mis uued
programmid ja õpesüsteemid enestega kaasa

tõid ja mis enne, kui nendega täielikult
tutwuneta ja koduneda, mitmekülgset sõelu

mist ja arutust nõuavad.
Meie loodame, et õpetajad ja teised hari

dustöölised, keda tänavu võimalik ei ole
osa võtma kutsuda, seda kas asuMkude toe
tusel ehk omal algatusel ja kulul teeksid, et
eestulewa õpeaasta tööd oma täielikule kõr
gusele tõsta. Asunikud peaksid selles appi
tulema, niipalju kui kogu asi ka nende asi on.

G. Teiter.

kus kompleks täiel määral välja töötatud,

wastu sõda organiseerib.

12. mail mängis Hindenburg Saksa
vabariigile ja konstitutsioonile truuduse
vandumise kommetit. Seda vannet
anti Saksa parlamendi suures saalis
kõikide parlamendi saadikute juuresolekul.

Praegune Saksa konstitutsioon (põhisea
dus) on wabriiklik konstitutsioon. Ja
waatamata selle pääle, et kogu ilm teab,
et Hindenburg monarkist on, waatamata
selle pääle. et kodanlik Berliin teda
wastu võttis kui monakisti, tegid
kodanlikud ja sotsiaaldemokraatlikud saa

dikud sarnase näo nagu usuksid nad
vana monarkisti vabariiklikku vannet.
Ainult kommunistlikud saadikud olid otse
kohesed. Niipea, kui Hindenburg saali
ilmus, hüüdsid kommunistlikud saadikud—

Elagu nõukogude Liit? ning lahkusid
saalist.

Nende päevade sündmused näitasid,
et ainukeseks vabariiklikuks parteiks Sak

samaal on kommunistlik partei. See
partei näitas, et ainukeseks takistuseks
Hindenburgi monarkistlikule valgele hobu

sele on Saksamaa proletariaadi punane
wõitluslipp.
Puhkeaed talupoegadele
Talupoegade maja körwal Moskwas
on endine „Ermitashe-Oliwie" Võõraste
maja hoone ühes suure aiaga. See aed
korraldakse nüüd talupoegade puhkemaks.

Aias korraldakse näitlikud põllu, aia
ja puuwilja aia osakonnad. Kesk aeda
on purtskaew. Sinna ümber istutatakse
talupoegadele armsamad lilled.

250 tuhat õppurit löhewad puh
kusele.

Sel aastal lähewad puhkusele umbes
250 tuhat õppurit kõrgematest öpeasu
tustest, töölisfakulteetideft ja tehnikumi
dest. Neid saadetakse suwisele praktikale
umbes 30 tuhat inimest.

Praktikantidele antakse hinnata sõit

Kolmas üleliiduline nõukogude kongress.
S. N. W Liidu walitsuse
aruanne.
S- N W- Liidu köwenemine
Küsimuse kohta esineb sm. Rõkow, keda

maruliste kiiduawaldustega wastu wõe
takse. Ta algab oma ettekannet nende po

liitiliste ja majandusliste tingimiste ise
loomustusega, mis praegusel ajal maailma

poliitikas näha, kusjuures näitab, et see
järsult lahku läheb sellest korrast, mis enne
eelmist nõukogude kongressi riikide wahe
kordades asusid.

Käesolewa aja iseäraldus seisab selles,

et üheltpoolt sünnib S. N. W. Liidu ina
janduslik ja poliitiline kõwenemine, teisel,

poolt näeme aga kapitalistlikus ilmas tea
tud stabiliseerimise tundemärke.

Olukord Läänes Pääle Versaillesi
lepingut.
Versaillesi rahu ajajärku iseloomusta
takse kui poliitilise segaduse ajajärku. Sel
les segaduses näeme kuidas kogu rahwus-

Vaheline rahaline ja rahandus-laenuand
mise süsteem oli korrast ära.

Seda püüti lahendada mitmesuguste
rahuliste konwerentside kaudu. Kuid siiski
kogu see olukord kutsus esile klasside wa
hekordade terawnemise ja meie näeme pai
judes maades, et kokkupõrked kodanluse ja

töölisklassi wahel sünniwad alatihti, kuid
mida alati kapitalismi poolt äärmise sur
wega maha suruiakse. Kcttsed meid kukutada

sõjariistadega ei õnnestanud, kuid siiski
läks neil korda ajutiseks kinnipidada töö
listeklaZsi rewolutsioonilist Võitlust.

Euroopa .terwendaja"
Ajutiselt allasurudes revolutsiooni lai
net, kodanlus asus majandusliku kriisi la
hendamisele, s. o. ta asus Euroopa kcr

kohtadele ja tagasi.

weudamisele.

W. S. F. N. W. üliõpilastele antakse
1.000 kohta sanatooriumides, puhkema
jades ja kurortides.

Davesi plaan on uueks wonniks ning
tegelikult viib Jnglise-Ameerika kapitaaü
Valitsuse alla Saksamaa ja teiste riikide.

kellede hulgas ka Prantsusmaa, tööstusliku

ja majandusliku elu. Päälesõjaaegne kriis
Vahetas ümber mõnesuguse tasakaaluga

poliitilistes Vahekordades Inglise jaAmee
rika hegemoonia (ülemwalitsuse) näol.

Kogu majanduslik ja poliitiline elu ka
pidalistlikus ilmas määratakse ära praegu

sel korral pääasjalikult Võimsa ja Või
duka Inglise - Ameerika imperialismi
poolt. Samal ajal näeme Euroopas, et
majanduslikud, rahanduslikud ja poliitili
sed kriisid tõusewad üles ühel kui teisel
maal, seda iseloomustab kõige paremini
hiljutine Prantsusmaa Valitsuse kriis.
Asumaade tööstuse arenemise tõttu ning

Wene turu puudumise tõttu maailma saa
duste hulgas, eriliselt Lääne Euroopa saa
duste hulgas, näeme müügi kriisi, s. t.
Valmistatakse rohkem kui turu olud luba
wad. Möödunud ajajärgul, alates S. N.
W. Liidu teisest nõukogude kongressist,
Euroopas wahclduwad Valitsused: MacDoualdist Vanameelseteni, Ebertist
Hindenburgini. Nõndanimetatud patsi
fismi ajajärk on ümber Vahetatud avaliku
reaktsiooni wastu.

Puudutades meie Vahekordi Prantsus
maaga.' Saksamaaga, Itaaliaga ja Poolaga,

sm. Rökow Valgustab Viimaseid käiseid
luua nõnkoguwastalist liitu.

Kokkuwõttes S. N. W. Liidu rahwusVahelist olukorda sm. Rõkow kriipsutab
alla: kapitalism elab üle mingisugust stabi
liseerimist, kuid sellega kaasas näeme kui

das väljaeralduvad uue kriisi tegurid,
mis sugugi pole kindlustatud sõjaliste kok

kupõraete cest. Meie ei tohi unustada, et
sõjaline tegewus Võib ülekantud saada ka

meie wast::. Selle juures on meil tarwis

70 protsenti ennesõjaaegsest toal*
mistnsest
Möödunud ajal võime märgata suurt
edu ja saavutusi, enamal määral tööstuses

ja vähemal Viljaikalduse tõttu põllu
majanduses. X
Praegu meie klassiliste jõudude wahe
kord on muutunud töölisklassi Võimsuse
kõwenemise poole. Umpi algusel 1921 a.
klassijõudude majanduslik Vahekord oli
sarnane, et põllumajanduse saaduste hulk
ulatas 56°/ o eelsõjaaegsest Väljatöötamisest,

Vabrikute-tehaste saaduste Väljatöötus aga

ulatas 18-20°/,.
1925 a. on jõudude Vahekord hoopis
teine. Tööstuse saaduste hulk ulatab 70
Prots. ennesõjaaegsest ja põllumajanduses—
72 prots.

Tööline et jää mitte talupoegadele
wölguW. S. F. N. W. 8. nõukogude kong
ressil tähendas sm. Lenin: „Töölised on
talupoegadele Võlga". Nüüd oleme tege
tikult wõla tasumise juure asunud, organi
seerides ning tõstes rahvamajandust, eest

kätt talupoja majapidamist kõrgemale
järjele.

Edasi näitab sm. Rõkow, et kuigi ter
wes reas majanduse harudes oleme jõud
nud ehk lähemal ajal jõuame ennesõjaaeg
setele normidele, siiski Võrreldes seda nenve

ülesannetega, mis Oktoobri rewolutsioon
meie ette seadnud, on sellest Vähe. Praegu
on meil Väljavaadeteks ehitada terwe rida
uusi Vabrikuid ja tehaseid.

Et majandustõusu kiirustada ja wae
sust ära Võita, peame tarvitama teaduse ja

tehnika abi. Selles suhtes annab meile
kasu see asjaolu, el meil on Viimasel ajal
Väljakujunenud uus nõukogude ühiskond
lik haritlus, selleS meie näeme kindlat ta
het töötada nõukogudega käsikäes.

Kauba ringjooksu kasw
1921 a pääle Võisime alata plaani»
kindlat tööd. 1923 a. Sügisel näeme meie
majanduses müügi kriisi.

See kriis näitas, et tööstus wõib are
neda ainult teatud tingimistel, kui on ole
mas tööstuse hindade saaduste ja põllu
majanduse saaduste hindade vahel kokku
kõla.

Hindade vahekordades oleme saawuta
nud tuntawaid edusamme. Seda näita wad

järgmised arwüd: 1923 a. oktoobris meie
tööstus valmistas saadusi 110 miljoni r.
eest ning müüs 80 miljoni rubla wäärtu
ses, 1924 septembris Valmistas 142
miljoni rubla eest ning müüs 171 m. r.
Väärtuses.

See järsk hüpe on sellega seletatav, et
17 kuu jooksul kogu tööstuses alandati
hinde keskmiselt 28°/„, kuna nädal aega
tagasi alandati uuesli 10° lo.

Hindade poliitika ja riigitööstuse ligin
damine talupoja turu nõuetele andis tun
tawaid tagajärgi. Saaduste realiseerimine
80 walmistuslikus keskkohas suurenes 40

prots. tõusis 248 milj. päält kuni 344
miljonini.
Moskwa kaubabörse näitab, et 1922—23

a. kaubariugjooks kaswas 271 prots., vro
wintsi börsedes 198 prots.
See kõik tõi meie ette ettenähtud töös
tuse plaanide uuesti läbivaatamise. Me
tallitööstuse Plaani tõstmine 15 prots. ja
käesolewal ajal on küsimus ülestõusnud
teda uuesti laiendada. Puuvilla-paberi
tööstust laiendati 25—30 prots., kummi
tööstust 55 prots. jne.
Meie rahanduslikud saawutused
Käsikäes kindla '.valuuta sisseviimisega,
!võisime luua ka õiglase laenuandmise süs
teemi. 1922 detsembris kogu rahwamajan

dus wõis saada meie panga ja laenuasu
tustest ainult 22 miljoni rubla. Praegu
on aga rahwamajanduse jaoks riigipangas

üle 700 miljoni rubla ja kõigis laenuasu
tustes 1.150 miljoni rubla.
S. N. W. Liidu majanduse ülesehitaw
protsess suurendab järjekindlalt ka meie
riigi eelarwet praegu ulatab see üle
21/ s miljardi rubla.

Uusi tehnilisel aluspinnal
Tööstuse tehniline olukord käesolewal
korral kulunud sisseseadete tõttu teeb saa

duseid.kallimaks. Kõik meie tööstuse saa
wutujed täinud aastal peame kriipsutama

tööviljakuse tõusu arvele. Et tööstuse

kogu omad jõud pöörata peaasjalikult sise
miste jõude arenemise ja kindlustuse pääle.

edaspidist arenemiskäiku alal hoida, teda
laiendada, peame. tulewikus püüdma wee!
tööwiljakust tõsta, kasutades ära igasugu

Võimalikult rohkem laiendada meie ma

sed wöimalused, mis aitavad suurendada

jandust ning kõvendada Punast sõjawäge.

meie walmistuse tehnilisi tasapinda.
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88,4 Protsenti ennesSjaeezsest
iaitoipimtaft
Uleminnes põllumajanduse küsimuse

Missugust kasu annab talu

Eestlased S. R. W. Liidus.

poegade laen.

juure, tähendab sm. Rõkow, et Vaatamata

Viljaikalduse pääle, on külwipind jõudnud
83,4 prots. ennesõjaaegsest pinnast, ning
sisaldab eneses ka püüdu edaspidisele are
«emisele.

Kuid siiski Vaatamata külwipinna kaswu

pääle, üldiste saaduste hulk Vähenes 8
protsenti.

Siin seisab meie ülesanne selles, et
järeljätmata wõide da talupoja majanduse
kõwendamise eest. Võidelda ikalduse põh
justega pöuamaakondades.

Küla kaubastamineArenew kauba ja raha ringjooks meie
riigis wõtab oma alla ikka rohkem ja
rohkem põllumajandust, millises uäeme
teatud murrangut sobimiseks turutingi
mistega.

Sm. Rõkow, iseloomustades külamajan
duse edaspidiseid ülesandeid, tähendab, et

küla walmistusjõudude arenemine ja talu
poja majapidamise kiirendatud käik on
aluseks kogu meie riigi jõukusele.

Suuremal jaol meie talupoja majapida
mised pole suutnud omandada kindlaid
kaubamajapidamise jooni. Meie edaspidi
ses tõusus on seda aga waja, ning selle
töö ümber tuleb tõmmata kõikide meie
talurahwa hulkade walmistusjõudusid.

Aluslüli
Tingimata on tarwis seadi sandlisel teel
kõrwaldada orjastawate wahekordade tekki
mise Võimalusi salajase maarentimise alusel,

kergendada renditingimifi, pikendada maa
ümberjagamise tähtaegasid, et luua enam
huwitust kultuursete majapidamise wiifide
wastu, üleminekuks mitmewätja pidamisele,

luua waba tööjõu palkamise tingimusi, et
paremini ära kasutada tööjõudu maal, luua
enam laiemad laenuandmise tingimised talu

poja majapidamisele, pöörata Võimalikult
rohkem tähetpanu maakorralduse küsimustele,
kergendada maksukoormat ja eestkätt kergen
dada teda kodukäsitöölisel.

Osa neist küsimustest on juba ära otsus
tatud seadusandlisel teel, osa tuleb ära ot
sustada käcsolewal kongressil.

Puudutades põllumajandusliku maksu kü
fimust tähendab sm. Rõkow, et käsikäes riigi
üldiste sissetulekute kaswuga wäheneb põllu
majandusliku maksu erikaal teiste maksude
seas alatasa.

Tulewaie! põllumajanduslikul aastal näeme
ette Veelgi põllumajandusliku maksu wähen

damist. 1924—25 a. põllumajanduslik
maks ulatas 370 miljoni rublani, kuid
1926 a. ulatab ta 280 miljonini, kusjuu
res sellest summast 100 miljoni antakse ko
halikkudele eelarwetele.

Kas oleme kõtt teinud? *).
Tihti leidub „Edasi" Veergudel kirja

namise aparaadi alusmüüridest. Ja kui

tükke, mis naelutawad häbiposti usklikkude
tembutusi ja ronkade nöörimist.

meie püüame luua paremat, õiglasemat ja
Vabamat elujärge töörahwale, siis peame

„Edasi" 94 n-ris tuuakse kuskilt asun
dusest „ihis" arw, kus Võrdlemisi majan
duslikult kehwad asunikud aastas oma pi
mestajatele 1.534 rubla ohwerdawad!
Kuna hariduse pääle kopikntki ei taheta
kulutada . ..
Kuid see arw on ainult ühe asunduse

kõige päält asuma mitte latwate kärpimi

aga Võtame kõik Eesti asunikud S. N.
W. Liidus, siis saame kohutama arwu,—

gute organiseerimisele. Kus peame tegeli

mida iseendi pimestuseks ohwerdatakse.

Ma ei taha pikemalt peatada üksikute
asunduste juures. Eriti weel Bugris.
Tunnen juba seda mahajäänud kohta.

Ma tahan mõne sõnaga peatada üldse
selle walusa küsimuse juures Eesti asun

dustes.

Meie kirjasaatjad, haridus- ja ühistege
lased asundustest peame enestele usku ar
mustades kõige päält küsimuse ette sead

ma: „Kas oleme kõik teinud?"
Ma arwan et ei eksi, kui Vastan, et
„ei ole". N
Meie peame endäle pääluu sisse istu
tama Lenini õpetuse, kes ütles: „Ei saa
unustada üht iseäralist ülesannet —jä r jekindlat, süstemaatilist ju
malawastast kihutustööd".
(Minu sõrendus, G. W}.
Need laused tähendawad, et meie peame
usuwastast kihutustööd ühendama tegeliku
klassiwõitluse praktikaga. Usk on üks kur*) Awaldame mvttewahetuse korras. Oleks
soowitaw, et ka seltsimehed, kes usuwastase
kihutustöö alal töötawad, mõtteid awaldaks.

Leningrad.
Metoodilise kriastuskommiSjoni
koosolek 12- mail
Sm. Wallner tutwustab met. kirjastus
kommisjoni ja E. K. ühisuse juhatusega
koos Väljatöötatud õperaamatute plaani,
mis tõlgetena ja osalt algupärasteua töö
alla tähewad, et algawaks õpeaastaks
koolidele kätte saals anda. Töö olla tule
wad järgmised õperaamatud:

1. Meie konstitutsioon.
2. Noor põllupidaja.
3. Rewolutsioonilised pühad koolis.
4. Laulude ja mängude kogu koolidele.

5. Oleme tugewad ;a terwed.
6. Noor astronoom.
7. Noor geograaf.
8. Töörahwa Võitlus tsaari, kapita
wõimu oma kätte.

pidamiste kõwenemiscle. See ei tähenda
sugugi weel tugenemist kulaku wõi kapita

lismi pääle. Edaspidine arenemine wöib
sündida ainult Võistluses erakapitaaliga.

Eelolewal ajajärgul on need wõistiuse
tingimised põhimõtteliselt teised, kui eelmisel

ajajärgul, sest I) on täiesti kõwenenud ja
oma alla wõtnud kogu rahanduse ringjooksu
meie rahanduslik ja panga süsteem; 2) tööViljakuse tõstmine, tööstuse arendamine, hm

dade reguleerimine, see annab meile kind

lustuse mitte karta erakapitaali Võistlust;
3) kooperatsiooni kasiv kindlustab meie seisu
korda Vee! rohkem.

Milles seisab meie edusaawutuste
pant
vH LõpetadcZ ettekannet tähendab sm. Rõkow,
et ülesande!', mis praegu nõukogude wõimu
ja partei ees seuawad seesmises cius, wõi
wad elustatud saada kahel tingimisel: I)Peab
looma eeldused edasiliikumiseks majandusliku

kui ka kultuuri kasum alal. 2) See edasi
liikumine on tingitud tööliste ja talupoc
gade sideme kõwaduseti.

kult häütahtlises sõbralises toonis usklik
kudele ja kõhklejatele ära näitama usu, kui

orjastuse aparaadi mehanismi, mille abi!
kõiksorti õnnekütid usu kütkeis siplcwaid
tuhandeid ja miljonist nüliwad ja hirmu
tawad põrgu piinadega kui hauataguse
eluga.

Meie peame kogu teadusega, energiaga,

parema ja ilusama mlewiku nimel ajuma
tööle sellel Väerinnal ja ei saa unustama
selle juures ühte ise oleme eeskujuks
igal pool. Kui meie aga arwustame usku
ja samogonni, ise aga käime kirikus ja tip

sutame ühes teistega, siis ei ole meie tõ
sised töölised, waid lobasuud, kaheotsaga

worstid, kelle õpetusel ja kihutustööl on
Vastupidine mõju.

Iga töö kannab wilja, niisama ka usuVastane töö, kui teda sel Viisil tehakse,
mis igast arwustusest kõrgemal.

Jätame järele Vanade usklikkude tun
nete pilkamised, sellega sünnitame wiha-

Vaenu eneste wastu, waid teeme tööd
noorte kallal eelpool käsitatud metoodi
järele.

mise kiirustamisega peame juhtima põllu

edasi kapitalistlikkude wahekordade terawne
misele ja enam tugewamate kuiakuliste maja

wasiu oksa suurendame.
Meie peame asundustes asuma järje
kindlale, süstemaatilisele usuwaswsele loen

listide ja mõisnikkude Vastu.

Kuhjamise wabadus et tähenda weel
tugenemist kulaku Pääle
Sm. Rõkow näitab, et kuhjamise waba
dus kaubamajanduscs paratamatult wiib

Elust oleme näinud, et tühi-palja pil
kega ja arwustusega ei häwita meie usku,

kohta, kus umbes 1000 elanikku. Kui meie

Meie ees seisew ülesanne wiib selleni, et
kogu meie talupoegade majapidamise arene
majanduse tulude kuhjamise meie riigi üdis
kondlikkude tulude kuhjamisesse, sel kombet
luues rikast nõukogu küla.

sele, waid kurjuse juure häwitamisele tea
duslise sõjariista abik.

9. Kuidas ja miks töörahwas Võttis
10. Kuidas nõukogude Võim uut elu

Asundus olgu meie tegelik tööwäli,
ajaleht meie ideeline Võitluse abinõu.

Külakirjasaatja G. Wätson
tine hariduslik ülewaade, metoodilised
küsimused ühenduses kompleks süsteemiga,

Daltoni plaan, laboratoorne ja ekskursioo
niline metood, poliit-hariduslikust tööst,
pioneeride organisatsioonist ja liikumisest,
enesearendamise metood, usuwastane nurk,

kroonika ja bibliograafia.

Et ajakiri otsekoheselt praktilisi näpu
näiteid peab andma, oleks tarwilik, et
hariduslööliscd massiliselt seda kaastööga

toetaksid. —ite—

Mõnele meie asunduse jõukale, iseäranis

aga ühele ehk teisele kulakule, ei meeldi,
kui kehwemad talupojad Valitakse kuhugi

etteotsa. Näit., 28. aprillil waliti asund.
üldkoosolekul saadikuks metsaülema poole

metsa asjus isik, kes ei ole kulaku kannu
poiss, siis Võeti tal kraest kinni ja Visati
uksest wälja.

11. Noor pioneer.
12. S. N. W. L. (geograafia).
Kõikidele õperaamaiutele määrati was
taw tõlkija, tuna algupärased tööd sm.
Palwadrc ja Mallneri kätte anti.

Sarnased isikud peaks meeles pidama,
et kehwikule õigusi kaitseb nõukogude sea

Mis puutub eestikeelsetesse oskussõna

olewate õperaamatute juures tarwitusele
Võtta.

Pääle selle otsustati sl. Cl. Wallneri
aabits sm. Lenini nim. töökooli õpetajas
konna kätte läbiwaatamisele anda.
Niisama otsustati läbiwaatamisele anda
uuesti kokkuseatud „Koduloo metoodiline

kiri" ja „Uhiskondliste teadmiste metoodi
line ftri".
Eesti ja Wene keele programmid, mis
Varemalt kokku seatud, järgmisel metood.
kirjastuskomm. koosol. läbi Vaadata ja konVerentsile ette panna.
Järgmine kommisjoni koosolek määrati

teisipäewo, 19. mai pääle. —ite—
Pedagoogilise ajakirja toimetuse
kolleegiumi koosolek.
Ajakirja toimetus kinnitati lõpulikult
rahwahariduse rahwakommissaciaadi poolt.

dus. Õpilane.
Ajutine seisak.
(Koschki asund.. Samaara kub.).

Kibeda põllutöö tõttu ei ole praegu
kellegi! mahti „Ajalehe sõprade" ringi
tööst osa Võtta. Kuid siiski ilmus 1. maiks
piltidega ja lilledega ilustatud maisisuline

seinaleht „Kiir" nr. 5.
Jõudu tulewiku tööle! G.W.
Uuele elule
(Koslowo usund.. Luuga kr.).
Esimesed päikesekiired on ka meie pime

dat nurka Valgustama hakanud. Kultuuri
line elu, mis senini une hõlmas suikus,
hakkab aegamööda elawamaks muutuma.

Nii pühitses meie asundus sel aastal esi
mest korda tööliste ja talupoegade püha
1. maid. Pidustusest oli osa Võtma
tulnud kaunikene hulk noori, kuid õige
wähe Vanemaid asunikke, mis arwata
wasti sellega seletataw on, et Vanemad
inimesed on usus kinni ja ei taha „ilma
lõbust" osa Võtta.

Toimetusesse kuuluwad sm. Wallner was
tutawa toimetajana ja smd Schmidt, Laine,

Wöis märgata, ei pidult lahkujate! oli
kõigil hää meeleolu ja Võiks ainult soo

Kirik, Lcelsmonn, G. Teiter ja Waino-

wida, et iarnaste tähtpüewade pühitsemist

Esimene nummer otsustati 1. jaanuariks

wälja lasta. Tööde aluseks määrati me
toodilised näpunäited ja juhatused, kuna
sisukorraks umbes järgmised Võeti: posi.i-

orgaanide kassadesse põllumajanduse maksu
äramaksmiseks.

Nõnda siis läksid realiseerimise alla need

obligatsioonid, mis minewal aastal olid
talupoegade käes

Minewal aastal ei sattunud talupoe
gade laen otsekohe külasse. Talupojad ei
kasutanud täiel mõõdul laenu kasulikkust.

Alguses ostsid kauplejad obligatsioonid
üles, kuna küladesse obligatsioonid liig
hilja ja kalli hinna eest sattusid.
See aasta on kõik tähelepanu pööratud

küla poole. Kõik tähelepanu pööratakse
realiseerimise juures sellele, et talupojad
omandaksid obligatsioone otsekohe rohan
duse orgaanidelt ja kontr-agentidelt.
Külades wiiwaö realiseerimist läbi kontr
agentid, kes küla hästi tunnewad, niisama
ka keda küla tunneb.

Aktiiwne talupoeg. Valla täidesaatwa
komitee ja talupoegade komitee liikmed,
lugemise tubade juhatajad, kooliõpetaja,
arst, maamõõtja, agronoom, need kontr
agentid Vtiwad tingimata obligatsioonid
küladesse.

Küh kontr-agentide tööd kergendab weel
see, et talupojad juba teawad talupoegade

laenu ja seda kasu, mis annab obligat
sioon omanikule.

Missugused on need kasud?
See aasta algas realiseerimine 87 kop.
1 rublalise obligatsiooni eest.

See tähendab: kui praegu ostad ob!i
gatsiooui. ja sügisel maksad nendega põl
lumajandusliku maksu, sest et obligatsioon
Võetakse wastu põllumajanduse maksu maks

misel 1 rubla wastu.
Sellega saab iga obligatsiooni päält
13 kop. puhast kasu. See on esimene kasu.

Aga weel suuremat kasu annab see siis,
kui obligatsiooni oma käes pidada kuni
wiimase tähtajani, s. o. kuni 31. detsembrini

1926 a. Iga rublalise obligatsiooni ku
pongi päält, mis pikendatud 1. Veebruarini

1926 aastani, saab 5 kop. kasu. Pääle
selle on Võimalus kuus korda wäljaioosi
misest osa Võtta, kus wõib wõita suur
summa raha. Kuni lõpuliku tähtaja maha
kustutamiseni, s. o. kuni 31. detsembrini
1926 a., on kuus Väljaloosimist. 1925 a.
kolm (mai, augusti ja detsembri kuudel) ja

Kehwikute õigused on kaitstud.
(Koidula asund., Kaluuga kub.).

ehitab.

desse, siis otsustati neid eestkätt ülemal

Praegu toimetatakse teist korda talupoe
gade laenu obligatsioonide realiseerimist.
Realiseeritakse need obligatsioonid, mis
esimest korda wälja lasti minema! aastal,
ning millised realiseeriti ja anti rahanduse

ka edaspidi korduks, sest ta aitab kaasa
Võitlemiseks pimedusega.

Hääd edu ja jõudu seks Koslowo noored!

Oma küla Peet.

1926 aastal (aprilli, augusti, detsembri
kuudel) kolm Väljaloosimist.

Igal Väljaloosimisel on 22,160 Võitu
üldsummas 250,000 rubla. 12,500 Võitu
wiie rublalisi, igaüks, 6,250 Võitu 10 r.,
2,500 Võitu 25 rublalisi, 750 Võitu 50
rublalisi, 150 wöitu 100 rublalisi ja 10
Võitu 1000 rublalisi.
Nõnda siis wõidawad igast Väljaloosi
misest 22,160 inimest.

Obligatsioone, mis üks kord Võitnud,
ei tunnistata tühjaks. Need on makswad
ka kõikidel teistel wäljaloosimistel ning
nendega wõib uuesti wõita.

Wõidu obligatsioon Võetakse wastu
põllumajanduse maksu maksmisel.

Lähemal ajal on Väljaloosimine 24. mail

Minski linnas.
Juhtumisel, kui puudus end tunda au
nab, wõib obligatsiooni ära müüa. Aga
kui seda ei soowita teha, wõib obligatsiooni

panti (hoiule anda) ja selle eest laenu
saada 75 prots. märgitud hinnast.
Obligatsiooni omanik, kes obligatsiooni
panti (hoida) annud, saab seda kätte, kui

tema obligatsiooni pääle on wõit lau
genud.

Sel ajal, kui algab obligatsiooni täht
aja mabakustutamiue (1. aprill 1926 ci.),
siis maksab riik obligatsiooni omanikule
selle täieliku hinna wälja, s. o. üks rbl.
Siit näeme, et obligatsiooni omanik ei
kaota midagi, kui ta obligatsiooni oma
käes hoiab kuni wiimase tähtaja maha
kustutamiseni (kuni 21. deis. 1926 a.)
12 kop. kasu saab ta nii ehk teisiti. Nii
sama saab ta wiis koo. kasu rublalise
obligatsiooni päält ja ivõib wötta 1000
rubla.

Talupojal ci ole iec mitte kerge
kätte saada. Kuid ostes obligatsiooni ;a
pidades seda oma käeS, saab talupoeg
Võimaluse oma kopikaid alati majapida
mise hääks kasulikult tarwilada. Talupojal

on otsekohene kasu obligatsiooni osta.
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Seda tuleb kohe osta ilma wiiwitamata
87 kopika eest, sest mida enam läheneb
põllumajanduse maksu maksmise tähtaeg,
seda enam kaswab obligatsiooni hind.

tuleb astuda möjuwamate paljastuste ja ki

/j Leningrad—Beloostrow
(Soome waksalist).
Rongid lähewad iga päew: kell 7.50
hom., kell 11 hom., 3.10 päewal, 4.20

Siis tuleb maksta talupojal obligatsiOOH t eest kallimalt. Aga mispärast maksta
üleliigseid kopikaid?

Talupoegade laen on kasulik. Ta on

päewal, 5.20 päewal, 7.40 öht., 9.40 öht.,

talupoegadele tarwilik.
Obligatsioonidesse mahutatud rahasum

kell 1 öösel. Ainult argipäewadel lä
hewad: kell 6.30 õht. ja 8.40 öht., püha
del ja puhkepäewadel: kell 12 päewal

mad on kindlates kätes ja toomad talu

ja kell 1.30 päewal.

poegadele suurt kasu. Talupoegade eneste

Jöuawad kohale iga päew: kell 7 hom.,

humides omandagu nad õigel ajal talu

8.25 hom. ja 10.10 hom., 12.10 hom., 2.36

poegade laenu obligatsioone.

päewal, 5.30 päewal., 8.50 öht. ja 11.50
öht. Ainult argipäewadel: kell 8 hom.
ja kell 8.50 hom. Pühadel ja pnhkepäe
wadel: 7.30 öht.

U. K a r p 0 W
Leningradi teated.

Leningrad—Sestroretst-Knrort
(Soome waksalist).
Rongid lähewad iga päew: kell 7.45

Telefoni ühenduse awamine Lenin
grad—Minski ja Leningrad—Tuula
wahel.
Awati telefoni ühendus Leningrad
Tuula wahel üle Moskwa ja Leningrad—
Minski wahel. Rääkida saab iga päew
kella 18—1.9. Maks on kolmeminutilise
rääkimise eest: Leningradist—Minski 5 r.
34 kop., Leningradist—Tuulasse 3 rbl.

hom., kell 10 hom., 2.40 päew., 4.30 päew.,

kell 6 öht., kell 8 öht., kell 10 õht. ja kell
12.30 öösel. Pühadel ja puhkepäewadel:

kell 11.10 hom. ja 12.10 päewal.

Jöuawad pärale iga päew: kell 7.10

hom., 8.10 hom., 11.32 hom., kell 6 öht.,

8.22 öht., 9.32 öht., kell 11 öht. ja 12.25
öösel. Pühadel ja puhkepäewadel: kell

36 kop.

UuS sanatoorium.

9.20 hom.

Kubermangu terwishoiu walitsus wõtris
oma korraldusele „Hilowo" kurorti Pihkwa
kubermangus, kus awatakse sanatoorium

Leningrad-Waskelowo
(Soome waksalist)
Lähewad iga päew: kell 10.45 hom.,

Leningradi töölistele. Kohale sõitnud ku
bermangu terwishoiu kommisjon leidis
sääl sunrepäralised wäawli allikad, mida

2.50 päew., 5.50 öht.

Jöuawad pärale iga päew: kell 7.5

hom., 8.5 hom., 7.55 öht.

kasutatakse haigete arstimiseks.

Abonement piletid.
Põhja-Lääne jõelaewanduse walitsus
annab erilised abonement piletid 20, 30
ja 60 w. sõiduks laewadel Leningrad—
Peterhofi, Kroonlinna—Oranienbaumi, Le
ningrad—Schlüsselburgi, Wolhow—No
waja Ladoga j. t. wahel. Piletid on maks

hom., 7.40 hom., 9.35 htfm., 12.30 päew.,

kell 6 öht. 7.45 öht., kell 11 öht. Ainult
argipäewadel: kell 8.35 hom. Pühadel

Laste mänguplatside awamine.

ja puhkepäewadel: kell 12.30 öösel.

Kcskraioouis awatakse I. juuniks 6 laste

mänguplatsi. Esimeses järjekorras awa
takse mänguplatsid wabrikute ja tehaste
piirkonnas. Tauria aias hakati ehitama
spordi staadioni ja tribüüni päälwaataja
lelc, kuhu mahub 600 inimest. Pääle
selle awatakse suur spordiplats Marti ni

tarwitamata. Kirjutage.

õht., 7.03 öht., kell 9 öht., 10.48 öht., 11.36

öht. Ainult argipäewadel: kell 7 hom.,
7.38 hom. Pühadel ja puhkepäewadel:
9.53 öht., 12.13 öösel ja 12.44 öösel.

Leningrad—Gatshina—
Diwenskaja—Luuga
(Warssawi waksalist).
Lähewad iga päew: 9.30 hom., 2.25
päew., 4.20 päew. (kuni Diwenskajani),
6.10 öht. (kuni Diwenskajani), 7.30 öht.
(kuni Diwenskajani), 10.30 öht. (kuni Di
wenskajani). Ainult argipäewadel: 3.30
päew. (kuni Diwenskajani), 5.30 päewal
(kuni Diwenskajani), 6.10 päew. (kuni Di
wenskajani), 7.30 öht., 8.40 õht., 10.30
üht. ja kell 11 öht. (kuni Diwenskajani).
Pühadel ia puhkepäewadel: 10.30 hom.
(kuni Diwenskajani) 11.30 hom. (kuni Di
wenskajani).

Jöuawad pärale iga päew: 7.56 hom.

(Diwenskajast), 8.16 hom., 12.1 päew. (Di

wenskajast). 3.31 päew. (Diwenskajast),

kajast), 11.26 öht. Ainult argipäewadel:
7.21 hom. (Diwenskajast), 9.23 hom. PÜ
hadel ja puhkepäewadel: 10.51 üht. (Di
wenskajast), 12.28 öösel, 12.56 öösel (Di

Teadaanded.
Puhkepäewal, 17. mail, kell 2 päewal

Haridusmaja klubi liigete üldkoosolek.
Päewakord: l) Juhatuse aruanne, 2) Suwine
töökawa, 3) Walimised Kõikide klubi liigete
ilmumine tarwilik. Pääle koosolekut kokku
kogunud klubi liigetele kino ettekanne: ~Mtst

er Mesti juhtumised enamlaste maal", 2
seans (maksuline) algab kell 8.30 m- õht.
Juhatus.
Mekubermangulised kewadised jala

palli Võistlused. 5'.1. KpacHtix3opb, 23/25
Puhkepäewal, 17. mail, mängib Eesti klub i

ja .Punane Arsenaal": 3. komando kell 11
päetoal., 2. komando kell 1 päewal, 1- ko
mando kell 3 päewal.

Oudowa maakonna üldkreisiline rahwapidu
peetakse ära 20. ja 21. juunil Oudowa linnas,
Suwe teaatri ruumides.
Et Pidu eeskawa lõpulikult kokku seada ia
tarwilisi korraldusi teha, selleks peawad kõik
õpetajad ja punaste nurkade juhatused tea
tama Oudowa haridusmaja juhatusele mitte

hiljem 1. juuni s. a.. missugused ringid ja

kui palju tegewaid liikmeid rahwapidule sõi
dab ja missuguse eeskawaga.
Rahwapidu korraldawa kommisjoni nimel

G. W i n t.

wenskajast).

Leningrad—Detskaje «elu—
Pawlowsk—Poselok
Rongid lähewad iga päew: 8.05 hom.,

kell 11 hom., 12.15 päew. (kuni Poselokini),
12.30 päew., 2.30 päew.. 3.30 päew., 5.25
päew., 6.40 öht. (pühadel ja puhkepäewa

Ksridttvmaja teaatri
järjekord
j. uhkePä e w a l, 17. mail.

kella V2II—V2l Häälepaneku kursus.
„ V2l—l/s 2 Rütmika kursus

TeisiVäewal, 19. mail.

kell 8 õhtul. Loeng ..Teaater ehk ühine
kunstiring", läbirääkimistega. (Osawütt

del kuni Poselokini) kell 7 oht., 7.30 öht.,

4 päew., 4.30 päew. (kuni Poselokini), 4.45

kepäcwadel: 9.40 hom., (kuni Poselokini),
10.30 hom.. 11.30 hom., 11.50 hom., 1.20

(kuni Poselokini), 9.30 öht. (kuni Detskoje

Selooni). Jöuawad pärale iga päew: 7.14 hom.
(Poselokist), 7.50 hom., 8.10 hom. (Pose

lokist), 8.25 hom., 8.40 hom., 10.12 hom.,
12.47 hom., 2.15 päew., 4.14 päewal, 5.15

päew., 3.36 päew., 4.56 päew., 7.11 eht.,

kell 11 Üht.. 11.19 üht. (Poselokist), 11.43

ja puhkepäewadel: 8.29 hom., kell 1.06
öösel.

õht., 12.37 öösel.

min. päewal, 3.01 päew., 11.06 üht., 12.26

takse ka teisi loengust osawötule).

Kes knäd alal, 20. mail.

kell 8 „Lõbus talupoeg".
Wast. instr.-organisaator.

Täna teaatrites:
Äkadecm. riiklik ooperi ja baleti teaater
,okeio>l6H^

Akadeemiline riiklik draama tcaatcr
~/KeHHTbõa Oarapo"

Akadecmil riiklik wäikeooperi tcaate:.
Ko3wpi> ll Taruma Pyccnaa"

Muusikaline komöödia

päewal., 7.09 õhtul., 8.05 üht., 9.34 üht.,

üht., kell 1.10 öösel. Ainult argipäewa
del: 7.30 hom., 10.01 hom. (Poselokist).
Pühadel ja puhkepäewadel: 3.19 päew.,

h0m.,7.26h.,8.22 hom.ja 11.51 oht. Pühadel

kõigil teaatri liigetel sunduslik. Kutsu

argipäewadel: 6.45 hom., 7,15 hom., kell

Jöuawad pärale iga päew: 7.46 hom.,

10.20 öht. Ainult argipäewadel: 6.46

jusel, et kommunaol eelarwest maha wõtta

warem teiselt kirjasaatjalt. Seepärast jääb

päewal, 4.35 päew., 6.10 öht., 8.10 öht.

8.29 h0m.,8.51 h0m.,9.24 h.,10.11 h0m.,12.01

Majade tagasiandmise küsimus on üheks
lähemaks ülesandeks Nõukogu korteri kom

Mägistiklane. Abdersäkis. Kui asundu
ses ei ole partei ringi, siis Vallas ta ik

Jöuawad pärale iga päew: 8.11 hom.,
9.14 hom., 10.33 hom., 2.45 päew., 5.43

öht., 12.45 öösel. Ainult argipäewadel:

öösel.

seni siin läbi et ole wiidud.

wõtmiseks.

hom., 1.15 päew., 9.15 oht.

päewal, 6.15 öht. (kuni Poselokini), kell 8
öht. (kuni Poselokini). Pühadel ja puh

öht. Pühadel ja puhkepäewadel: kell
10.15 hom., 10.45 hom., kell 11 hom..
12.30 Päew., 8.45 öht., 9.30 öht., kell 12

Wäiksemaid majasid, kus on kaks-kolm kor
tcrit, endistele omuniktudele tagasi andma.
Tagasiandmine sünnib ülewcnemaalise kesk
täidesaatwa komitee dekreedi Põhjal, mida

Ei midagi. Saatsime kirja wastawasse

kohta edasi tarwiliste sammude tarwitusele

päew., 8.30 öht. Pühadel ja pnhkepäe kagi on. Pöörake sinna.
wadel: 10.30 hom., 11.15 hom., 12.15 . Sõnumi lihawotte pühade üle saime juba

Leningrad—Oranienbaum
(Balti waksalist).
Rongid läbewad iga päew: kell 9.30

kell 7.50 hom., kell 4 päew., 5.20 oht., 0.30

Majade tagasiandmine endistele
omanikkudele.
Leningradis hakatakse lähemal ajal

7.15 hom., kell 12 päew., 2.30 päew., 4.30

hutustööga. Teie sõnum ei wasta küllalt

nendele nõuetele.

kell 9 oht., kell 11 üht.. 12.30 öösel. Ainult

hom., kell 1 päew., 2.15 päew., 3.35 pcew.,
4 20 päew, 5 55 päew., kell 10õht., 11.15

melise tehase juures.

Leningrad—Gatshina
(Balti waksalist).
Lähewad iga päew: 9.45 hom., 3.45
päew., 5.30 päew.. 6.10 õht., 10.15 õht.
ja 12.50 öösel. Ainult argipäewadel:

7.8 öht. (Diwenskajast), 9.56 öht. (Diwens

Leningrad- Ljubanj
(Oktoobri waksalist).
Lähewad iga päew: kell 8.30 hom.,
kell 1 päew., 2.30 päew., kell 4 päewal,
7.30 öht., 8.20 öht., 9.30 üht. Ainult
argipäewadel: kell 5.30 päew. Pühadel
ja puhkepäewadel: kell 10.30 hom.
Jöuawad Pärale iga päew: kell 7.15

wad nii lõppjaamade kui ka wahejaamade
kohta. Abonement piletite ostmise! antakse
sõidupiletid hinnaalandamisega 10 20°/».

misjonil. Tagasiandmine sünnib sel põh

Kirjavastused. Setu Waska, Pustas. Palweisade wastu

Suwitusrongide sõiduplaan.

„TlpHHuecca 0-.UI-.IH"

Teaater „K)orhix BoHTeneö".
„raßpom"

Konserwatooriumi saal.
Rabwamaja külaskäik»

3.50 päew., 6.24 päew., 10.38 õht., 11.59

Osiepik llarpa I.

Wasrntaw toimetaja: Ä. Trenseldt.
Wäljaandia: Eesti Kirjastuse NhisuS

wäikeste majade ülewalpidamine, kus ei
saa korraldada elanikkude ühisusi.

Eesti Kirjastuse Ühisuse
Pohja-Düiina osakond
OpaarLnos.

irarr

1) Wötab wastu tellimist „Edasi",

ILeningradi joomn=flCil

„Orase", ja „Pöllumehe",
kui ka igasuguse eestikeelse kir
junduse pääle;

[il Senini nim Park. maja nr I Telefon 133-50 Ua
5 läks fliine seisukorda. Loomad ou toodud wälimistcssc puuridesse. A
Praegu jõudsid pärale Ä
W Weue Jda-Lapimaalt Põhja põdrad ja Walgest
n merest püütud Gröönimaa hülged. f
l\ Loomasid wöib waadata iga päew lell 11 kuni kella 5. Sisseminek 37 kop. Lastele ja punase- t
W waelastele 21 k. Ekskursioonid on esmaspäew. hinnata, teistel paew. 50 prvts. hinnaalandust. //

2) wötab wastu Eesti Kirjastuse
Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu;

3) annab ~Edasi" tellijatele hin
nata otsekohest juriidilist abi, annab

nõuandeid ja kirjutab maksuta
Palwekirjasid ja kõiksuguseid järel
pärimist walitsuslikkudesse ja selts
kondlikkudesse asutustesse, saadab

büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
ja teistesse asutustesse;
4) annab seletusi ja nõuandeid
kohalikkudele hariduslikkudele asu
tustele ja haridustegelastele kõiki

des kultuurharidusliku elu küsi
miStes;

5) juhatab ajalehe ringide tööd

ja warustab neid tarwilisre juht
Sm. W. Kiitglsfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Sm. iv. Lingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja

Laupäewal, 16. mail.

Puhkepäewal, 17. mail.

Suur

Kino-etendus

Piduõhtu
Lastemaja toetuseks.
Huwitawa ceskawaga.
Algus kell 9 õhtul.
Pidutoimkond.

Mister Kesti j«ht«mised
emiillaste utööl.
Ainult üks seans.
Algus kell B.SO m. õhtul.
Hinnad harilikud.

• tMillakraasimise ja ketra- 5
• 211 mNe ettewöte Sikowit- ®
sas, Tompi (Oudowa kr.) A
9 Uömino tvallas on oma töö- «
® hinda kuni 15. augustini sa. •
J alandanud: naela willa ketm ramise eest 25 kop., kera- u
• beS —la kop., koonaltes 8 k. ®
•MtM9H9MNH9UBU

®

Lõota (Eesti asunduses
Luuga kr., wõtab „Edast" Pääle
tellimisi wastu

sm. R. Mikson.
KysnetsKi haigeAass
lef. 180-52. sSaStuv.SW:. kõikides spets,

professorite ja assistentide pooli iellcr
10 uomnu luni kella 10 ö; l. Alalised moe

did ja sünnitamine). Ras
'W!' U»m»tr> mi. MAu-SWi°'.ZNchi>n %ZAU
S-gu-Simtusx^^K
hamb. Arstide lutsum. toda.
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wrgu-, kSrira-, nina- ja suguhaigused.

Zistlis Ahaigusid, tripper.

nööridega.

WaStuwötte tunnid erialadel hom.k. 9

On wõimaldatud ajalehtede ja
kirjanduse tellimine järelmaksu

kuni öh.k.9 3. Juuli (eud. Sadowaja)

pääle ja wölgu.

uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Kõigis oma elus ettetulewates
küsimustes wõib asunik Pöörata

osakonna büroo poole, kus ta tar
wilifl seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja
E- K. U. täieöigusline esitaja

K Walge.
Büroo liikmed: Ed. Üba,
M. Eibach, Fr. Ruus..
Sekretäär: Osk. Keelus.
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* a nr. 2,25-dtcbri
prosp. nurgal, iclcf. 562-3" Wastu
wõte iga päew kella 9—12 a kella
4—S õhtul; uaisteradwastelc eraldi.
Praegusaja arstimišabinõiti'.
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