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minister saatkonnale, kes käis ühe vastas

Sõjakäik Äominterm wastu.
tidele ja paneb Mac-Doualdi raskesse sei
sukorda.

Kommunistlik partei awaldas deklarat
fiooni, mis toetab päänõukogu ja teatab, et

praegune walitsus tuli võimule pettuSle
abil ja veab nüüd rahvast eksiteele. Kom

tungimine Nõukogude Wenemaale."

uute valimiste hüüdsõna. Siin arvatakse,
et praegune olukord on täis suuri võima
lust, eriti ühenduses valitseva diplomaat

.Ustavatest allikatest saadud teadetel
tegi Inglise walitsus liitlastele ettepaneku
saata Nõukogude valitsusele üldist märgu

kirja nõudmisega, et see katkestaks Kom
munistliku Internatsionaaliga vahekorrad
ja Kominterni täidesaatva komitee Mosk
vast välja ajaks".
Kirjatükis kõneldakse, et Berliinist saa
dud telegramm ei ole ootamatu, sest et
hoogtöö tundemärgid, mida S. N. W.
Liidu vastu viimasel ajal organiseeritakse,
võtsid enam selgema kuju. Kõigis Euroopa

päälinnades ja Washingtonis teevad
Inglismaa esitajad vastalist
kihutustööd ning Inglismaa katsub oma
mõju ärakasutava Roomas, Budapestis ja
Praagas, et takistada nende riikide kau
banduse ja tiplomaatilisi vahekordi S. N.
W. Liiduga. Warssawis ajas Inglismaa
vahekorra teravaks, et saavutada sõja
ministri SikorSki vahetust S. N. W. Liidu
vastase ministri Pilsutskiga.
Isegi Inglismaa walitsus loobus Jng
lise-Nõukogude kaubanduse arendamiseks

kaasa aidata ja ei lubanud laenu anda
nendele äridele, kes S. N. W. Liiduga kaup

lewad. Pääle selle raskendas Inglise va
litsus maksvat kaubanduse vahekorda S.
N. W. Liiduga, segades ametlikult Inglis
maal viibivate S. N. W. Liidu kauban
duse asutustele andmast luba ja keelas
ära Inglismaal viibimise ilma mõjuvate
põhjusteta.

Lõpuks tähendab ajaleht, et Nõukogude
vastane hoogtöö läheb üle diplamaatliseks
väljaastumiseks. Moskva saadetud märgu

kiri, mis räägib nähtavasti propagandast,
on tegelikult ettekäändeks diplomaatiliste

vahekordade katkestamiseks S. N. W. Lii
duga ning pannakse samased nõudmised
ette, mis ei ole vastuvõetavad Nõukogude
valitsuse poolt.

„Moskowskaja Prawda" eri
telegramm.
„M. Prawda" Londoni sõnumisaatja
telegrafeerib: .Daily Herald" teatab au
toriteetsete allikate järele, et Inglise walit
sus on liitriikidele ette pannud Nõukogude

valitsusele ühine märgukiri saata, mis
nõuab Kommunistliku Internatsionaali

et .meie tõesti arutame seda küsimust ühes
teiste valitsustega."

Mac-Neil teatas selle pääle, et temal ei

murdsid Prantsuse väerinna Me ja Omarne

lähedal läbi ja tungivad Elmatufu sihis

s. o. Mac-Neil, nüüd annab.
Euroopa Ameerika surwe av.
Be rl iin i st, 18. mail. Londonist te

vastasele blokile, kuid teisest küljest Jng

pääle.

Marokko õnnemängu.
Kõnemehed algiirlased ja senegaalased
(Aafrika pärismaalased) teatasid, et Aafrika

lise-Prantsuse vastolud võlgade küsimuses,
Kölni evakueerimises ja Saksa ida piirides
segavad imperialistide plaanide teosta
mist. Selle juures tuleb rõhutada, et laiade

tööliste hulkade poolehoid on täielt Nõu
kogude Liivu poolt.

Pankiirid ahwardawad.
Pariisist, 13. mail. Kuuldused, et
Inglise valitsus tahab oma pääle algatust
võtta, et ühiselt liitlastega saata S. N. W.
Liidule ultimaatum, et nõuda nõukogude
valitsuselt Kominterni Moskvast wäljaaja
mist, leiab Pariisi lehtedes vastukaja.

Uhisriigid tunnistavad, et ei ole üh
tegi põhjust edasi venitada kindlustuse
lepingu tegemise asjus, missugusel seisuko

hal asub ka Inglismaa.
Samal ajal teatati Ameerika poolt Brüs
selis, Pariisis ja Roomas, et Ameerika
majanduslik ja rahaline abi oleneb ära
sellest, kuiwõrra üks ehk teine riik peab

„Temps'i" diplomaatlik sõnumisaatja terwi
tab ühise nõukogudevastase väerinna loo

mise ideed. Tema ähvardab S. N. W. Liitu
eraldusega, kui see ei lahenda võlgade küsi

must ja kui tema ei loobu oma teiste riik
liku korra purustamise poliitikast.
Steda seletab ajalehe kirjasaatjatele, et

tema kahtleb selles, kas Baldwin tahab
ajada S N. W. Liidu vastast „püha" ühen«
duse poliitikat.

Steda arvab, et parem abinõu võitluseks
enamluse vastu on „hää sisemine poliitika".

Segawad jälgi.
Londonist, 18. mail. Londoni diplo
maatlikkudes ringkondades käiwad jutud
ringi, et liitlased kavatsevad nõukogude
valitsusele ühist märgukirja saata „ enamlik
kude agitaatorite" tegevuse vastu.
Nagu teatakse neis ringkondades, ei ole

Inglise walitsus oma suhteid muutnud
S. N. W. Liidu vastu sest ajast pääle, kui
praegune walitsus asus oma kohuste täit
misele ja nähtavasti ei ole mingit põhjust
arvata, et kabinett oma poliitikat ses asjas
muudab.

Tänasel alamkoja istangul küsis Ben
Smith wälisasjade ministri abilt Mac»Neilt,
kas kawatseb ehk on otsustanud walitsus
algada läbirääkimist Prantsusmaa ja teiste
liitriikidega ühise diplomaatliku läbikäimise
lõpetamiseks nõukogude walitsusega.

kuu jooksul, tõendab leht, et Inglismaa
avaldab diplomaatlikku survet Washing
toni ja samuti Euroopa pääle, et hoiatada
lepingute tegemist S. N. W. Liiduga
Itaalial ja Ungaril ning Tsheho-Slowaa
kiat S. N. W. Liitu tunnistada.
Ühenduses Hindenburgi valimisega ka
watseb Saksamaa walitsus toetada nõu

ettepaneku teinud, mille sibiks on üldiselt
kokku leppida Briti valitsuse poliitika muut

mises S. N. W. Liidu suhtes.
Selle küsimuse pääle wastas Mac-Neil
samuti eitawalt.

Ben Smith küsis siis, kas on Mac-Neilil
tuttaw see teadaanne, mida tegi wälisasjade

Ameerika ja Inglise kapitaalide kasuta
mine Euroopas on siis võimalik, kui an
takse laenuandjatele teatud poliitilised kind

lustused ja kui Euroopa riigid on nõus
Versaille rahulepingu tingimustega.

.Sinowjewi kirjaga") ja nõuavad wälis
asjade ministeeriumi paberite ühiskond
likku järeluurimisi Skotland-Aardis (Ing
lise kaitsepolitsei).

Päänõukogu deklaratsioon on raskeks

löögiks tööliste partei parempoolsetele juh-

Miitingul võeti vastu resolutsioon, kus
tunnistatakse, et Marokkos peetav sõda
on mttteseaduslik, mille vastu võitleb
proletariaat iga abinõuga ja nõutakse Piffi

vabariigi tunnistamist ja sõjavägede ära

toomist Marokkost.

Znglise laewastik Soomes.
Helsingist, 18. mail. Juunis
oodatakse Turusse Inglise laevastikku,
kuhu saab kuuluma 55 sõjalaeva. Lae
vastik jaguneb osadesse ja läheb ka teis
tesse sadamatesse.

Passide ärakaotamine Ukrainas.
Ukraina rahwakommissaride nõukogust

suse järele keelati ära miilitsal Ukraina
nõukogu vabariigi kodanikkudelt nõuda
passi ehk teisi isikutunnistusi.

Miilitsa orgaanidel ei ole õigus sundida
kodanikke eri isikutunnistuse wäljawõtmi

Hiinamaa uue kodusõja eel.
Pekingist, 18. mail. Hiina sõja
vägede edasiliikumine kestab edasi. Pe
kingi ümbruses olevate Fön-Jõi-Sjäni
vägede asemele tuuakse Tjhan-Zso-Lini
sõjaväed.

Seisukord Schen-Si provintsis muutub

seks.

ikka rerawamaks.

Kui kodanikul puudub dokument, regist
reeritakse ta oma kirjaliku teadaande pöh

Kolmandama rahva sõjaväe juhataja
kindral Sjun-Foise, kes on Fön-Jöi-Sjäni
poolehoidja, algas tungima Schen-Si

jal ilma täiendava dokumendi ettenäita
miseta.

Stresemann Saksamaa wälis
poliitikast.
Berliinist, 18. mail. Wälisasjade
minister Stresemann esines pika kõnega
Saksamaa rahvusvahelise seisukorra üle.

Ta ütles, et Saksamaa välispoliitika
jääb endiseks valitsuse muutmise pääle

vaatamata.
Julgeoleku kindlustuse asjus peetavatest
läbirääkimistest on Saksamaa kõige rohkem

huvitatud, sest ta on sõjaväeliselt kõige
rohkem nõrgestatud.

Lääne piiride asjus on Saksamaa nõus
läbi arutama igasuguseid ettepanekuid.

provintsi.

Enam Pestkowskijid.
Meksi k o st, 18. mail. Kommunistlik
partei awaldas teadaande, mis nõuab
Meksikost välja saata mitte Pestkowskit,
vaid Ameerika saadikut Schalsedi, sest
viimane segab end Meksiko sisemistesse
asjadesse ja püüab annulleerida kontses
sioone.

Tampiko töölised teatasid, et nemad ei

lase sm. Pestkowskit välja saata. „Meil
on enam Pestkowskisid tarvis" ütlevad
nemad.

Jatkawad näljastreiki.
Miinist, 18. mail. Kommunistide

Teine asi on ida piiridega. Saksamaa
loodab, et mitteõiglaselt otsustatud ida

kohtuasja alati Bukarestis (Rumeenia) uuesti

piiride küsimus saab tingimata uuesti läbi
vaadatud.

paranenud näljastreigi tagajärgedest, kohtus

Tsaari ohvitserid Ameerika
sõjaväes.
New-A o r g i st, 18. mail. Esimene
kord Ameerikas wöeti sõjavägede hulka
wäljamaa sõjaväe osa. 116 polgu suur
tükiwäe osasse voeti 25 Wene ohwitseri,

edasilükkamist. Et kohus sellega nõus ei

15. mail. 26 süüalust, kes ei ole weel
ei olnud.
Teised süüalused nõudsid seepärast kohtu

nende seas kmdral-leitenant Elstrem.

olnud, otsustasid kohtualused uuesti nälja
streigi välja kuulutada.

Hispaanias olla wabadused
maksma pandud.
Pariisist, 18. mail. Madriidist tea
tatakse: „ Kuningas awaldas manifesti,
mille järele pannakse maksma kõik konsti

kogudewastast lepingut. Ajaleht süüdistab

saadeti nõukogude valitsusele (ühenduses

.mustad" rahvad on ühel meelel Euroopa
proletariaadiga.

silmas Ameerika majanduslikke huvisid.

Tuttaw S. N. W. Liidu vaenulise

gid Inglise wälisministeeriumile mõnesuguse

päänõukogu kategooriliselt, et n. n. .Si
nowjewi kiri" on jäme võltsimine. Pää
nõukogu paneb tööliste partei pääle täie
vastutuse märgukirja eest, mis omal ajal

Koosolejad võtsid käteplaginaga vastu

selle surve üle, mida avaldab PõhjaAmeerika Uhisriigid Euroopa valitsuste

Inglismaa avaldab Prantsusmaa pääle

hoogtöö pääle, mida peetakse viimase kahe

tab Jngsise trade-unioonide (amctühisuste)

testi miiting Marokkos peetava sõja vastu,
kust võttis üle 15 tuhande töölise osa.

survet, et saada tema kaasabi nõukogude

Granfel küsis, kas ei ole väljamaa rii

See tööliste partei häälekandja paljas
tus on seda huvitavam, et ühelajal tea

MitteseadnSlit sõda.
Pariisist, 18. mail. Pariisis oli pro

kommunistlikke kõnemehi, kes mõistsid hukka

Mac-Neil wastas selle pääle eitawalt.

andmist keelates.

edasi. Seisukord on väga tõsine.

legrafeeris „Fossische Zeitungi" kirjasaatja,

liku kaaosega.

laialisaatmist ja Moskvast väljakihutamist.

saboteerimises, neil viisade (lubatähtede)

PrantSlaSte lüüasaamine.
Pariisist, 18. mail. Marokkolased

ole teada ühtegi Chamberlaini seletust, mis
ei oleks kokkukõlas vastustega, mida tema,

munistlik partei tõstab tööliste partei ette

Tähendades selle visa nõukogudevastase

valitsust Nõukogu kaubanduse esitajate

Sõda Marotkos.

rinna juhiga eesotsas 12. mail tema juwl,

L o n d o n i st, 18. mail. Tööliste par
tei häälekandja .Daily Herald" trükkis
ära kirjatüki päälkirja all: .Uus kallale
liini kirjasaatja telegrammi pääle.
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Rr. 112 (2312)

Kirjatükk on põhjendatud viimase Ber

Linnade? I kuu 1 rbl.
aaSta 11 rbl.
Ma a l 1 kuu 50 op.
aasia 5 rbl. 50 kop.

esimesel lhk. 3 r. kul.

SSJtP.lesn.ja Pöhja-Lääue büroo EeSti sekts. häälekandja.

Inglismaa ähwardab
S. N. W. Liitu.

Tellimine

Kuulutamiue

tutsioonis ettenähtud wabadused. Nõnda
Kõigile „Edafi" tellijatele maal, kirjasaatjatele, tellimiste
wastuwötjatele, ajalehe sõprade ringidele teatab talitus, et
„Edafi" tcllimishinda ei kõrgendata,
waid „ Edasi" maksab endiselt maal 50 kop. ja linnades 1 rbl. Need „Edasi"
tellijad aga, kes 1. juulist tahawad saada „Põllumeest, maksawad selle eest
iga kuu 10 kop. eraldi.
Kõigile tellijatele, kes 1. juuliks „Põllumeest" eraldi ei telli, jäetakse
„ Põllumehe" saatmine sellest ajast pääle seisma. Kuna „Põllumeest" piiratud
arwul trükitakse, siis tuleb tellimised nende pääle aegsasti ära saata, et wahe
päälsed numbrid mitte kaotsi ei läheks.

„Põllumeest" wõib ka eraldi tellida, makstes 10 kop. kuus.
Talitus.

olla lõppenud kuulus Hispaania diktatuur-.

Rohkem ennesõjaaegsest.
„Grosnefti" wiienda aastapäewa puhuks

30. mail tähendab F. E. Dsershinski, et
„Grosneft" on suutnud tööliste ja tehni
lise personaali ühisel jõupingutusel seda
organisatsiooni tõsta sarnasele kõrgusele,
et praeguiel ajal on naftasaamine suurem
ennesõjaaegsest.

S- N- W- Liidu uus kaubaesituS
Soomemaal.
S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogu nimetas S. N. W. Liidu kauba
esitajaks Soomesse sm. Firsowi.
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Mida ootame klubidelt ja

Kesknädalal, 20. mail '925 a. Nr. 112

Kolmas uleliidalwe nöultogubr kongress.

handusmjadtlt?
Kui mitmenimeliste 'ja kirjusisuliste
seltside asemele proletaarsed klubid, hari
dusmajad jne. tekkisid, siis ei tähendanud
see kaugeltki lihtsat nimede likvideerimise

fakti, waid seltskondliku kasvatus- ja
haridustöö põhjalikku reorganiseerimist,
s. t. endiste haridus- ja kasvatustöö
metoodide eitamist ja vastava metoodi
ja põhimõtete ülesseadmist.

Meie leidsime, et endised metoodid
liig pinnalised on, tegemist teevad ainult
üksikute isikute arendamisega, kuna sisu
liselt niivõrd weriwaesed, et neid üle
tuua uude edenemise ajajärku, mis vana
prahiga lõpuarveid õiendab, mõtteta on.
Ja et neist metoodidest täielikult vaba
neda, selleks eitasime ka nende asutuste
nimesid, mis nendega tegemist tegid ja
kust nad sündisid.

Uutele radadele asudes teadsime väga

hästi, et meil pikema aja ja rea otsi
mistega tuleb tegemist teha. sest muud
metoodid tõusevad prattilisest tööst
enesest.

Seepärast pidime kõigi pääle valmid
olema, teades, et iseenesest midagi ei
sünni. Tänapäev seisame revolutsiooni
algajast siiski niivõrd kaugel, et mõnin
gaid arvustusi lubatuks võime lugeda,
eestkätt sarnaste kõrgema tüübiliste asu

tuste tegevuse kohta, nagu seda haridus
majad ja klubid on. Mitte vähe pole
juttu olnud, et just viimased need sepi
kojad peavad olema, kus uued kasvatus
ja hariduslikud metoodid välja taotakse,
täiendatakse ja massilisele isetegevusele
laiali laotakse. On nad tegelikult seda
olnud? Wiimane asjaolu, et nad seda
tegelikult olnud ei ole, sunnibki sõna
võtma. Astume laupäeva ehk puhke
päeva õhtuti meie klubidesse ja haridus
majasse „ pidudele". Ja mitte ainult
tavalistele järjekordsetele, waid ka „era
kordsetele".

Wiimastelt loodame alati midagi
„teist" wõi „uut". Kuid kas leiame
neid, kui maha arvata aasta kohta paar
kolm .erakordset"? Ei leia. Kõik on ta
valme, teinekord koguni allapoole endiste
seltside ..kultuurat".

Millest sarnane wäljapääsematu seisu
kord? Ei ole õige, kui seda majandus
liku seisukorraga seletada. Wiimane näh
tus on üldine. Palju tõenäolisem on, et
meil see tõsidus puudub, millega tege
wuse juure asuda. Palju kergem ja
hõlpsam on vanu tarvitada, kui uusi
wäljatöötama hakata. Ja selles pääpõh
jus. Kuhu sellega aga jõuame ja kas
ükskord siiski ukse ette ei
ilmu, see ei näita praegu erilist muret
tegevat.

Seepääle vaatamata, et harmajadele
ja klubidele ühise kunstiringi töökava
ettenähtud, sünnib meil kõik endises
„teaatrilikus" süsteemis ja vaimus.
Iga ring töötab oma ette teatava
inimeste koguga. Sideme ühe ja teise
ringiga loob ainult pidude programm.
Tegevuses seda ei ole. Näitering higis
tab tavaliste näidendite harjutuste ja
osade pähetuupimistega. spordirwg Rootsi

süsteemiliste kehaliigutuste ja mitte
midagi väljendavate piramiididega ; lau
luring häälte päheõppimisega jne. jne.
Kõik endine, kõik vana. Loov töö, loova
tööjõu kasvatamine puudub täielikult.
Näitleja on ikka näitleja, laulja liht
laulja, sportlane sportlane poliitiline
kasvatus, arenemise mitmekülgsus, wõi
miste loomine, kõik see puudub.

Igas ringis töötavad eri inimesed
oma erialal. Mitte midagi ühistööd ja
kui tarbekorral seda vaja ongi, siis otsi
takse inimesi tikutulega, nagu see neil
kordadel nähtav oli. kui erakordsete päe
wade jaoks lavastusele inimesi, õigem—
tegelasi tarvis läks. On siis sarna
sel tegewusel ühise kunstiringi
Põhimõttega wähematki ühist?!
Ehk, kas võib sarnane asutus üldse
uusi põhimõtteid enesearendamise alal
propagandeerida?

Mida lähemale suvele, seda enam
kuivab tegevus. Suvised väljasõidud
muutuvad liht ..väljasõitudeks", sest
et klubidel ega ka haridusmajal välja
sõidul midagi pakkuda ei ole. See on
loomulik, sest ühe väljakoolitatud tege
lase puudumine sünnitab täitmata augu.
Pole inimest, kes teda vahetaks. Kollek-

Nõukogude toõimtt ülesanded
talupoja majapidamise tõstmisel.
Sm. Samenewi ettekanne.
PöllnmajauduSlilu maksu
alandamineTerve rida meie kõrgemaid nõukogude
valitsuse organisatsioone on pidanud ta
lupoja majapidamise tõstmise eesmärgil
hulk nõupidamisi, kus teatud otsused waStu

Võetud. Need otsused puudutavad maa
kasutamist, maakorraldust, põllumajandus

liku laenu organiseerimist ja kodukäsitöö
küsimuse lahendamist.

Nõukogude valitsuse poliitika põlluma
janduse suhtes on juhitud, kuidas kehvi
kule ja keskmikule tema majapidamist ai
data tõsta, kindlustada nende majandus
likku hää käekäiku ja kultuuri tõusu.
Nõukogude valitsuse esimeseks ja Pää>

misekS ülesandeks lähemal ajajärgul on
toetust anda kooperatsiooni ümber ühine

nud kehvematele talupoegadele, wõimal
dada nende surnud ja elava inwentaari
täiendamist.

Sm. Kamenew paneb ette kongressile
hääks kiita S. N. W. Liidu kesktäidesaatva
komitee Ha rahwakommissaride nõukogu

poolt vastuvõetud uut määrust põlluma
janduSliku maksu suhtes, mis kergendab
100 miljoni rubla võrra talurahva maksu
koormat, niisama ka seda, et 100 miljoni
rubla ainsast põllumajanduslikust maksust
anda valdade eneste korraldusele, kes pea
wad need summad ürakulutama kohaliste

talupoegade tarbete pääle nn kui teede,
koolide, haigemajade jne. pääle.

Maakorralduse küsimused.
Maakorralduse küsimustel on määratu
tähtsus. Ilma selleta pole mingit kindlat
alust meie talupoja majapidamisel.

Seepärast on tarvis, et kongress kinni
taks ära oma otsusega järgmise määruse:

Maakorralduse tööd üksikutes raioonides
peab lõpetama 10 aasta vältel, maa
korralduse kulud kehvematele talupoega
dele tulevad riigikassast tasuda. Selleks
on juba käesoleval aastal vaja välja
anda 3 miljoni rubla.
Kongress peab otsustama, et 1. augus
tiks s. a. lõpetada ära kohalise tähtsusega

metsade üleandmist talupoegadele. Neis
raioonides, kus ainult kohalise tähtsusega

metsade üleandmine, ei rahulda kohaliku
talurahva nõudeid metsa materjaali järele,

peab abinõud tarvitusele võetama, et
täiendavaid metsatükke selleks otstarbeks

wäljaeraldada, kuna aga raioonides, kus
aga metsa ei kasva, tuleb luua sarnased
ladud, kust talupojad kättesaadava hinna
eest metsamaterjaali osta võiks.

Tarvis ou ühes teiste küsimustega
maakorralduse alal läbiwaadata ka nõu
kogu mõisate nimekiri raioonides, kus maa

kitsikus, nende arvu vähendada ning va
bauevud maa anda talupoegadele kasutada,

ülejäänutele aga kui põllutöõkultuuri näit
tikkudele asutustele, anda igasugust toetust.

Eesmärgiga, et paremini ärakasutada
kogu põllupinda ja kehvikute abi, kellel
võimalik pole raha ja inweutaari puudu
sel kogu oma maapinda harida, peame
tiiwse tegevuse juures me sarnase
..isikuga rehkendamisega" kokku ei puu
tuks.

Weel enam kollektiivsele tegewu
sele võib kaasa tõmmata ka neid, kes
kordagi ühisest kunstiringist osavõtnud
ei ole.
Kahtlemata 011 tarwilik küsimus kord
otsustawalt üles tõsta, et lööd ja tege
wust sellele alusele rajada, mis poliit
hariduse põhimõte ja otstarb oma asu
tustelt nõuab. Meie ei hinda poliit-hari
duslikku tööd ega arenemist mitte sellest
seisukohast, kuidas keegi Jaan wõi Madis
hammastega rahasid murrab, mõni näi
dend „mahamängitakse" ehk mõni eba
õnnestav piramiid ülesseatakse, waid
kollektiivse võime, selle kõigekülgse are
nemise ja kollektiivse hinge seisukohalt.
Käsitöö on ammu raudse luuaga meie

ärawõitma igasugused takistused ning või

Laenu organiseerimise suhtes päämine

ülesanne seisab laenu saamise tähtaja pi

mata maad ning lubama seks otstarbeks

kendamiseS ja tema tingimiste odavamaks
tegemises. Riiklistest rahasummadest pea
wad kesk ja vabariigi põllumajanduslikkude
pankade rahasummad suurendatud jaama

eraldada riigimaa tagavaradest maatükke
12 aasta tähtaja pääle. Sääljuures peame
aga kindlalt ja kategooriliselt ärakeelama

lähemal aastal mitte vähem kui 100 m.
rubla võrra. Teiseks peame abinõud tar
witusele võtma, et rahva hoiusummasid

maldama üksikutele maaharijatele rendi
pääle saada talupoegade kogukonna kasuta

neid rendi õiguseid üleanda kellegile kol.
mandale isikule.

Küla waruStamine inwentaariga
Pääle maakorralduse küsimuste kesktähel

panu punktiks on vahekord põllupinna
hulga ija põlluinweutaari hulga vahel.
Siin peame ütlema, et põllutöõinwentaa
rist on meil puudus niug olukord rasken

tõmmata põllumajanduslikkudesse alam kre
diit kooperatiividesse ja p.-m. pankadesse,

kusjuures peab silmas peetama hoiule pa
nejate huvisid.

Laenusummade väljaandmisel tuleb sil
mas pidada nende otstarbet, tuleb tähele
pauna, et nad tihedalt seotud oleks maa
orgaanide walmistuskawadega ning ar

dab põllumajanduse edaspidist arenemist.

westatud keskmikkude ja kehvikute majan
duslikkude tarbetega ja nõuetega.

Sm. Kamenew paneb ette kongressile
ära otsustada, et riigi ja ühistegevuse
ühisel jõul viie aasta jooksul arendada,

Revolutsiooniline seaduslikkus ja
küla kultuura tasapindKõik ettepandud abinõud, mis sihitud

uuendada ja täiendada hobuste arvu ning

talupoja majapidamise pääle, on ainult siis
võimalikud, kui ühel ja samal ajal tõstame

suruud inwentaari. Selleks tuleb vasta
vait arendada meie riiklikkude tehaste wal

mistust niug kodukäsitööstust. Samal
eesmärgil, et rahuldada talupoegade nõu
deid põllutööriistade ja masinate järele, on
tarvis käsi-käes põllumajanduslikkude masi

nate ehituse maksimaalse arendamisega
vastavalt väljamaalt põllutöömasinaid
ja -riistu sisse vedada.
Talupoegade töõwaew Peab öigla»
selt tasutud saama.
Hindade alandamise asjus, wäljaminnes
seisukohast, et talupoegade tööwaew peab
täielikult tasutud saama, peame maksma
õiglast tasu talupoja saaduste eest.

Meie võitleme jõukate püüete vastu
kasu saada ja teenida talupoegade kulul,
fahkerdades põllumajanduse saadustega.

Riigi poolt tarvilikud hindade regulee
rimised peab kindlaks määrama nii, ilma
et nad talupoegadele kohustavaks muutuks.
Weel rohkem lubamata on sundmääruste
kaudu toimetada kaubanduslisi tehteid riik

liste orgaanide ja talupoegade müüjate
vahel.

Talupoegade saadused wäliS
turule.
Järgmine küsimus, millest niisama talu
pojad huvitatud on talupoegade saa
duseid välistele turgudele saata. Selles
asjas sm. Kamenew paneb kongressile ette

vastu võtta järgmine otsus: „Silmas pida
des, et talupoegade majapidamise sissetu

lekute kasvamine on seotud põllumajan
duse saaduste müügi võimalustest wälis
turgudel, seada sellekohaste riikliste orgaa
uidele ülesandeks kindlustada talupoegade

saaduste müüki välisturgudel. Väliskau
banduse monopool võimaldab selles asjas
põllumajanduse saadustele soodsad tingt
mused.

Talupoegade saaduste väljamaale saat

mine ümbertehtud kujul võimaldab neile
suuremat kasu tooresaine väljaveost.

77 miljoni maaparanduse paale
Meie rahvamajandus on niivõrd kõ
weneuud, et võime juba üles tõsta küsi
must, kuidas hoida wiljaikalduste kordu
miste eest. Selles asjas ei suuda meie
weel ette võtta suuri maaparanduse töö
sid. Kuid kongressil on tarvis allakriipsu
tada vajadust plaanikindlalt ülesehitada
ja arendada maaparanduse töösid ikalduse

raioonides. Ettevõetud abinõude pääle
peab sarnases ulatuses toetust andma, mis

Võimaldaks tarvilikku tööd lõpetada viie,
kuue aasta jooksul. Ettenähtud kavas on
selleks otstarbeks ülesvõetud 77 miljoni
rubla.

Põllumajandusliku kooperatsiooni
küsimused
Sm. Kamenew teeb ettepaneku kongres
sile kodukäsitööliste suhtes ära kinnitada

10. apr. Väljaantud seadust, kus kergen
duši antakse kodukäsitöõlistele ja käsitöö
listele.
Kongressile ettepandawas otsuses on tä

helepanu juhitud nende abinõude pääle,
mis talupoegade majapidamisi aitaksid wäl

japääseda tükeldatud Ja mahajäänud olu

poliit-hariduslikkudest asutusest eemalda

korrast. Selleks peame enese ette seadma

tud, seda mleb arvesse võtta ja töö nii
korraldada, et see tõega nende nõuetele
ja viisidele vastaks, mis vastavate asu
tuste poolt ülesseatud. Wastasel korral
purjetame nue lipu all kodanliste seltside

ülesande, üleminna plaanikindlalt, järk
järgult kõrgemate maaharimise wiiside

jälgedes.

Põllumajanduslik laen peab saama
pikendatud.

juure. See tee läheb kooperatsiooni kaudu.
Talupoegade valmistajate kooperatiivsed
ühendused on kõige paremateks ja õigema
teks põllumajanduse tõstmise abinõudeks.

talurahva üldist kultuura tasapinda. See
pärast peavad kõik need abinõud läbivii
vama kindla seaduslikkuse ja kõvendatud
kultuura tasapinna tõstmisega.
Nõukogude valitsus tahab, et suureneks
põllumajanduslikkude saaduste hulk, seepä

rast kõik takistused, mis kuidagi kas ühel
wõi teisel viisil takistavad põllumajandus
likkude walmistusjõudude arenemist, pea
wad kõrvaldatama.

Talupoegade maal sotfialiSmi ehi
tada on raSke töö.
Kuid sääljuures ei saa unustada, et
meie kõigi olevate abinõudega püüame
ärakasutada küla enam jõukamaid kihtisid.

Ettepannes vastu võtta seadust, mis sihi
tud meie põllumajanduse tõstmisele, meie

kui reaalsed poliitikamehed ütleme lahti
kulakuks pidada seda talupoega, kes kasu

tab nõukoguwalitsust selleks, et suuren
dada oma hääd käekäiku, tõsta oma maja
pidamist.

Meie mõistame, et vaba kauba ring
käik loob külas kapitalismi elemente. Iga
proletaarlane võib nüüd enesele küsimuse

ülesseada, miks nüüd meie kõike seda
lubame? *
Ehitada sotsialismi põllumajanduslikul
maal, missugune on S. N. W. Liit, on
keeruline asi. Algul, kui umpi hakkasime
teostama, tõusis kartus, et kas ump ei ole

kapitalismi poole mgasipööramise algu
seks. Kuid umpi läbiviimisel külas nägime
tegelikus elus, et sellest maanööwrist võit
sid sotsialistlikud elemendid.

Uhes tööstuse kasvuga kasvas ka pro
letariaadi sotsiaalne vägevus. Sedasama
võime öelda ka küla suhtes.

Talupoegade majandust on mõtteta
üleSehitada suurtööstuse areue'
miseta.
Praegusel korral näeme külas teatud
liikumist. On olemas rahva ülejääk, ligi
kaudu 1 miljon inimest, kelledele peame
tingimused looma, kus nad oma tööjõudu
ära tarvitada võiksid.
Põllumajanduse uued vormid wõimal
dawad ära tarvitada seda rahva ülejääki.
Tööstuse, suurtööstuse saaduste hulga

realiseerimiseks on tarvis enam laiemat
turgu, on tarvis uut küla. Meie teame,
et meil on weel inimesi, kes püüavad la
hutada töölist talupojast, nende sidet lõh
kuda, sosistades, et sarnasel agraarmaal,

milline on meie Liit, võib talurahvas
kogu riigi juhtimise oma kätte võtta.
Kuid pääle selle, kui meie üle oleme
elanud kolm revolutsiooni, milledes sel
gelt välja kujunes proletariaadi juhtimise
tähtsus ja osa, võib kindel olla, et ka
kõige mahajäänum talupoeg mõistab, et
talupoja majapidamine on mõttetu kui suur
tööstust ei arenda.

Nõukogude tvõim, elektrofikatsioon
ja kooperatsioon on sotsialism
Lõpetades oma ettekannet kõneleb im.

Kamenew, et Leninil oli õigus üleslükates
hüüdsõna: „Nõukogude võim plus elekt
rosikatsioon on kommunism". - eie nüüd
võime selle wormuli lahti teha ning näe
me, et ta sisaldab: Nõukogude võim plus
elektrofikatsioon plus kooperatsioon on sot

sialism, teiste sõnadega, riigi poliitiline
juhtimine on proletariaadi käes, suurtöös
tus ja talurahva ühinemine kooperatiivi
desse see kõik viib meid sotsialismile.
Seda teed mööda edasi sammudes jõuame

sotsialismile, seda mööda sammudes wõi

! dcnne.
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Kahjuks, puudus kõneleja, kes rahvale

Eestlased S. N. W. Liidus.

jäi paljudele asunikkudele üleilmse tööliste
püha tähtsus arusaamatuks.

Koidus Msitses Kesti asooik 1. maid.
Asunikud wötawad laiemalt osa rahwuswahelise wöitluse
ja wöitude püha pühitsemisest. See tõendav, et Eesti
asunik sammuv ühes kogu Nõukogude wavariigi töö
rahwaga uue elu loomises.
Leningradi kub.
Klubi poolt PuuduS johatuS(Simiititsas, Leniugr. kub.).
Kell 3 kogusid õpilased ja teised asuni
kub koolimaja juure, kust punaste lippu
dega ja revolutsiooni lauludega rongikäi
gus klubisse mindi. Samal ajal jõudis ka
naabri Tshirkowitsa küla Wene kool
demonstratsiooni korras pidumajaSse.

Pääle kõnede olid lastemängud ja õhtul

kell 7 pidu.
Osa võttis üle 200 inimese.
Ei saa märkimata jätta asjaolu, et
klubi juhatuse poolt pidustuse läbiwiimi
seks miskisugust korraldust ei olnud wälja

töötatud. Isegi kuni pidu alguseni ei tea
tud, millal pidustus algab, või mis ette
kantakse, ehk missuguses järjekorras. Wa
litses täielik korralagedus.

Muidugi puudusid ka kuulutused. Kuid
rohke osavõtt näitab, et talupoeg sarnase

korratuse pääle vaatamata oma püha
oskab pühitseda ja teda ka vääriliselt hiu
nata. Piduline.
TähttS Päetv
<(Arupokasi küla, Trotski kr.. Leningradi
kuberm.).

Meie noored on kui mesilased kevadise
päikese paistel hoolega tööle asunud. Nad
organiseerisid punase nurga.

Ja nüüd pidasid nad suure rõõmuga
1. maid ja ühes sellega ka punase nurga
avamise päeva. Nõnda oli 1. mai meie
metsanurgas kahekordselt tähtis.

Seltsiline.
OsawStt oli suurem kui eelmisel
aastal.
(Lawino asund., Oudowa kr.. Leningradi
kuberm.).

Tänavu oli 1. mai pühitsemisest osa
võtt suurem kui eelmisel aastal. Iseäranis
rohkesti oli naisterahvaid.
Osavõtt 1. mai pühitsemisest näitab, et

ka Lawino asunik avaldab oma ühiStun
net üleilmse töörahwa liikumisega.

Mai Tuul*.
Esimesed suurepäralised maipühad.
(Usmino vald, Oudowa tr.. Leningradi
kub.).

Umber liikus 12-tuhandeline rahwa
rong punaste lippude all walla paremate
„bajanistidega" eesotsas metsa poole.
Läbi õrna kevadise õhu kõlasid muusika
saatel kaugele revolutsiooniliste laulude
hääled.

Metsas peeti ära miitiog.
Pääle selle kestsid hilja õhtuni muud
lõbustused: jalgpalli mäng, tants ja muud
ringmängud.

2. mail oli walla rahvamajas maksuta
näitemäng.

3. mail oli kõikides seltsides pidulikud
koosolekud, milledest suur hulk rahwast
osa võttis.
Wõib ütelda, et usmiulased tänawu
esimest korda nõnda suurepäraliselt 1. maid

pühitsesid ja see püha jättis rahvale hää
mälestuse. Wõib loota, et järgmisel aastal
veel suurepäralisemalt saab maipüha liibi

viidud. Sulg.
1. mai SaaritsaS
Wara hommikul kogusid punase nurga
liikmed ja koolilapsed kokku ja wõtsid pu
nase lipuga Maslogostitsa külas Wene
talupoegadega ühisest rongikäigust osa.

Asunduses oli siiski talupoegi, kes
nurgatagust rongikäigule järele hirwitasid

ja osalt koguni hääks arwasid hobustega
põllule kündma minna.

Õhtul oli koolimajas teaduslik loeng
„ Maakera tekkimisest* ja ./Maakera elu",

mida selgitati loengu ajal udupiltide abil.
Saal oli püsti rahvast täis pääas
jalikuli koolilapsed noored ja elatanud
naisterahwad. Loeng jättis hää mulje ja
kord oli imestamisewaäriline hää.

3. mail oli valla ulatuses täiendaw
maipidustus kuhu aruandja vallast tule
mata jäi. Aruande mai tähtsusest tegi
kooliõpetaja.

.iiifi' liegtii fonnijori

1. mai tähtsusest oleks seletanud. Seepärast

Naisring kandis oma kursuste lõpu
puhul ette näitemängu „Warjupaik", mis
meie naisjõududega võrreldes hästi ette
kanti.

Lõpuks esines naiskoor lauluga ,Et ole
unenägu see", mis palju soovida jättis.
Rahwast oli rohkesti ja pidukord ka
seekord rahuloldav. Miili.
Rougikäik 18 lipuga.
(Sosedua vallas, Luuga kr., Leningradi
kub.).

Hommikul läks grupp Serodka asunikke

Nowoselje jaama, kus ühinesid üldise ron
gikäiguga.

Peatati langenute rewolutsiooniwõtle
jäte haual. Pääle selle liikus pikk rongi
käik 18 lipuga Mogutowa klaasivabriku
poole..

Teepääl peatati Saklinjas, kus astuti
kõnedega wälja. Ka vahva kõnega esines
üks pioneer.

Pärast oli rahvamajas pidu.
Kirjasaatja nr. 98.
Nowgorodi lub.
Kunniwõtjad rikkusid korda.
(Petrowo asundus.)

1. mail oli lugemistoas miiting ja näite
mäng. *
Silmatorkav oli see, et mõned asunikud
ja nende seas ka komnoorsoolased olid õige
tublisti künni võtnud ja rikkusid pidu korda.

Noored, aeg on ühiselt tööle asuda ja
kunnijoojatele näidata, et ilma temata saab

palju paremini läbi.

Soovin hääd edu komnoorsoolastele ühis

koudlikus töös. Sulega töötaja.
Ka meie pühitseme maipüha(Bugrt asundus.)

1. mai miitingul vastuvõetud resolut
fioonis üteldi: 1) kiita hääks nõukoguwa
litsuse poliitikat ja ta saavutusi, 2) katsuda

aidata revolutsiooni võitlejaid ja nõuda
nende vabastamist, kes vaevlevad kodan
lusmaade vangikongides, 3) pöörata tõsist

tähelpanu külas kirjaoskamatute ja vähe
kirjaoskajate pääle ning katsuda likvideerida

kirjaoskamatust külas, 4) kiita hääks side
kindlustamise tööd küla ja linna vahel ja
katsuda ka edaspidi rohkem seda teostada.
Nagu märgata, ka Bugrt talupoeg algab
rewolutfioonipäewi pühitsema, sest sel päe
wal, pääle mõne ainsa talupoja, keegi tööd

ei teinud. Osa võtma tulnud oli 75 ini
mest. Ronk.
Wiitedski lub.
Arusaamine kaswab.
(Gorbowo asundus.)
Aast-aastalt kaswab maipühadest osawõt

jäte arw külainimeste juures. Wõib kind
lasti ette kuulutada, et mõne aasta pärast

maipühad külas täiesti üleüldiseks mas
si listeks saamad, wälja tõrjudes kalendri
järele naabruses asumaid usupühi. Kui
paari aasta eest meie asunduses rahwus
vahelisest maipäevast osawötjate arw küm
mekond inimest oli, kogus möödunud 1. mail
lähedalt tuhandeinimescline rahwahulk rongi
käiguks.

Wanad taadid unustasid sel päeval kibeda

põllutöö. Weel kunagi enne pole Gorbowo

rahvamaja oma seinade vahel ja ümber
nii suurt rahvakogu näinud, kui tänavusel

Koidu l a n e.
Tweri kub.
Ro»rte riug ja lugemistoa juhatus
magasid(Nurmekunde asundus.)

1. mail kogus Nurmekunde koolimaja
juure suur rahwahulk, nagu alati mõne
tähtsama sündmuse või pidu korral. Kõik
nagu ootasid midagi. Kuuldus küsimus:
„Mis täna saab, kaS näitemäng ja kõned,
või ainult kõned?*
Wastust ei olnud. Wiimaks selgus aga
asi iseenesest, pill pandi .ürgama", tehakse

iga õhtu püünelt midagi pakkuda ja osa
võtjaid oli igakord murrul.
Kaswab arusaamine külas sellest, et need
püyad on tõsised töörahwa pühad, milliste
alus on töörahwa wabastusewõitluse ajaloos.

Asunik. .
Kaluuga kub.
Puudus kõneleja.
(Koidula asundus).

Esimest maid pühitseti meie asunduses
paisu lautidas-.mait, kui läinud aastal. Rah

vast oli tublisti kokku tulnud, ainult maha
jäänumad asunikud ei ilmunud, vaid pomi
jesid: „ei mina lähe kommunistide hulka.*

tatud (puudub ainult wee! 100 eksempl.).
Otsustati kohtadele meele tuletada, et sääl

hoogtööd sellegi pääle waatamata edasi
tuleks wiia ja mitte raugeda lasta suwisel
waheajal. Sügisel tuleb aga uus üles«
anne üles seada ja uue jõuga tööle asuda.

Silmas pidades, et ajalehe sõprade rin
gide võistlusele ei ole weel kõikide ringide

poolt materjaali saadetud, otsustati wõist
lust jatkata, ära kasutades seda materjaali,
mis seni sisse tulnud.

ettepanek tantsuga algust teha.

Tantsides tulid küll vist mõnelgi seltsi
mehel meele need tuhanded ohvrid, kes on
langenud 1. mai püha saavutamise eest ja

võib olla langevad weel tänagi sajad töö
rahwa pojad, pühitsedes 1. maid kapitalismi

ikke all. Nurmekunde „töörahwa pojad*
sellest aga ei hooli, lüüakse tantsu.

Algavad kõned, kus võtavad sõna mit
med seltsimehed.

Siit liigub rong läbi küla koolimaja
poole tagasi. Koolimajas oli lastele val
mistatud theelaud.

Õhtul olid ettekanded Eesti ja Wene

Küsida oleks, mis tegi sel ajal Nurme
kunde noorte ring ja lugemistoa juhataja
sm. TiituS. Hääl.

keeles.

Samaara kub.
Mälestame ka 1. maid

wälja.
Spordiringi ettekanded olid üsna hääd.

(Kaschki asundus.)

3. mail korraldas har. selts .Vabadus*
maipidu Baltikas. Piduruum on ilustatud
seest haljaste okstega. Rahwast rohkesti,
meeleoltf mailine.

Sm. Wätson teeb lühikese ülevaate 1. mai

ajaloost kuni pragusaja veriste võitlusteni
sel päeval. Sellele järgnesid mitmekesised
ettekanded.

Suuremaid korrarikkumist ette ei tulnud.
Peab siiski tähendama, et Internatsionaali
laulmise ajal ikka kõik püsti tõuseks ja pää
katted koristaks.

Eestseisusele paneks ka südame pääle, et

edaspidi pidudel korrapidaja ei puuduks ja

piletite kontrolleerija rohkem erapooletu
oleks, sest muidu võivad tulevikus kõik
piletite asemel „powestkad* ette näidata,

nagu seda sel korral tegi keegi Lohuküla
rikas A. T.
Praeguse kassahoidja asemele, k«s hooli
mata üldkoosoleku noomitusest oma kohuseid

täita ega ennast korrale kutsuda ei suuda,
Peaks uus valitama.

Kõigile waewanägijatele, eestkätt sl. Si
saskile laulude eest, seltsimehelik aitäh.

Ptduline.
Baschkttria.
Kahekordne Püha

2. mail peeti nõukogu ja noorte ühingu
koosolekuid.

3. mail astus spordiring vabas õhus
Kuid siiski jääb soovida, et meie spordi
ring rohkem kindlamalt harjutusi teeks.

Liwoonia noortel on tahtmist ja jõudu,
kuid nähtavasti puudub julgus.
Pidu st osavõtja.
Üksmeelne osawött
(Estoonia asundus, Abhaasias.)
Nõukoguwalitsuse kestvuse ajal peeti tä«
uawu 1. maid ühelmeelel terve asundusega.

Ei ole enam vanameelseid. Hommiku kell
9 algas rongikäik läbi küla kuni rahva
majani, kus esineti ettekannetega. Õhtul
olid näitemängud ja pikem kõne 1. mai
tähtsusest. Näitemängud, laste näitemäng,
wene- ja eestikeelsed, kanti rahuloldavalt

ette. Oli vabatahtlik annetus kirjanduse
muretsemiseks lugemislauale. A bd.
Siber.
Maipüha Siberi asunduses.
(Solotaja Niiwa, Kalatshinsti kr.)
Koolimaja ees lehvivad kaks ja külanõu

kogu maja katusel üks punane lipp. Kella
12 ajal ilmuvad miitingule kooperatiivi
ja noorte ühingu liikmed ning teised asunikud.

miitingu korraldati rongikäik läbi
küla. Õhtul kanti ette kaks revolutsiooniUst näitemängu.

Maipühaks ilmus ka esimene seinalehe

nummer. Pikker.

(Eisti Abdresäk.)
Tänawu pühitseti mcil esimene kord 1. maid.

Samal päeval olid ta punased varrud, mis
meil väga tähtsaks sündmuseks oli.

Punased varrud algasid kell 2 p. l. Nad
pandi toime Joh. Eineri ja ta abikaasa Al
wiine noore ilmakodanikuga.
Kõnega punaste varrude tähtsusest astus
üles sm. L. Saarts, kes tegi selgeks, et meie

ka ilma õpetajata, kes jumalasõnaga kaup
leb, toime saame.
Pärast algasid 1. mai pidustused.

Ainult kooliõpetaja A. Pintson valis ke
wade laulu, kus „maa ja mere loojat" ära
ei unustatud. Mägestikulane.
Weel rohkem sarnast ühismeelt.
(Linda asund., Baschkiirias).

Tänawu aastane pühitsemine oli kõige
massilisem, endiste aastatega wõrreldes,

kus noorte ühing ühes klubi liikmete ja
teiste seltsilistega kindlalt sammudes wa
balt omi jõude koondawad.
Sarnast ühist nleelt.rohkem meie keskel.
Elagu töörahwa püha," esimene mai ter

wes maailmas. Nägija.

1. mail. Eesti haridustegelased liitusid
Wene seltsimeestega, mille tõttu võimalikuks
sai maipühade kolmepäevase kestvuse ajal

järjekordsel koosolekul tehti kokkuwõtet
tiraashi senisest tõusust. Ülesanne, mis
minewal sügisel üles seati (tiraashi tõst
mine 300 % wõrra) on ligilähedalt teos

KanlaaW
Julgelt edasi
(Liwoonia asund., Kaukaasias).

Hommikul kogus rahvas kooli, kus olid
laste ettekanded, mis rahwa ieas huwi
tekitas.

Sinna tulevad ka kõik organisatsioo

nid.

Korraldatakse rongikäik. Weel mõned
juhatused ja rong halkad liikuma. Eesot
sas puhkpillide koor, nende järele Eesti
ja Wene koolid, nendele järgnevad: spordi

ring, noorte ühing, külanõukogu ja kõige
wiimaks kooperatiiw. Rong peatab rewo
lulsiooniohwrite haual. Naisühingu poolt
; pannakse hauale elawatest lilledest pärjad.

Kuidas pühitseti 1. maid.
Pogorelka asundus, Luuga kr.)
Osa meie asunikke käis 1. mai pühitse
misest vallas osa võtmas.

3. mail oli meil maksuta pidu, millest
võttis väga palju rahwast osa.
Paha nähtus oli ainult see, et mõned
nokastanud tegtd pidu ajal lärmi.

Piduline.
Lööda asundus, Lnuga kr.
Maipühast võtsid osa nii noored kui ka
vanad. Pandi punaste lipudega rongikäik
toime. Paistis silma noorte pioneeride rühm.
Miitingul astusid üles mitmed seltsimehed.

Piduline.
Jablonja asund., Nowgorodi f.
1. mai pühitsemisel esines kõnega sõjawäe

kooli õpilane sm. Kruuts, kcs aitas üldse
seda püha meil läbi wiia. M. Allik.
Leningrad.
IRahtvaPidude eeltööd haktawad
lõpule jõudma.
Rahwapidude eeltööd piduswste ette
valmistuseks jõuawad nende päewade sees

lõpule. Me jääb wecl korraldus kohtadel,
kus pidustusi peetakse. Imelikuna paistab

„awalik kiri*, milles struugilased kurda
wad, et kohapääl korraldusi ei tehta, ette
tuues aedade, kõlakodade jne. purustamist,
hoonete ärawõtmist jne. Imelik seepärast,

et pidustus juba läinud aastal kindlaks
määrati, kuna sellest eriti ajalehes tihti
pääle juttu tehtud. Wõimata on keskkohal
silmas pidada, mis kohtadel sünnib, kui ko
had sellest ise huvitatud pole. Keskkoht ei

saa aedade lõhkumist ära hoida, see on
otsekoheselt kohtade hool ja mure. Keskkoht

wõib ainult üldist juhatust ja näpunäiteid
anda.
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korraga. Seda tehakse väga lihtsalt. Seni

Seda on tehtud; on tehtud keskkohta
seisab köigepäält selles, et maa poliit-ha
riduslikud asutused siin tegevad oleksid ja
korraldused, mis tarvilikud ette võtta, ära
teeksid.

Pidustuste aeg on kindlaks määratud:
Struugi-KraSnajas 7. ja 8.
juuni, Kikee r i n o s 13. ja 14.
juuni ja Oudo w a s 20. ja 21.
juuni pääle. Reed pidustused pea
vad täiesti maa enese pidudeks kujunema,
mispärast nad kohtadelt enam algatust ja
energiat nõuavad. Keskkoht tarvitab neid
kui sideme loomiseks ja alalhoidmiseks liu

naga, niisama tuleb ta abiks nende ette
võtetele, mis kohtadel võimata lahendada,

nagu nootide valik ja muretsemine, laulu
ja muusikakoolidele, näitemängud ja üldse
programmilistes küsimustes.
Neis küsimustes on eeltöö tehtud. Jääb

üle veel kohtadele välja sõita, et ka sääl
setes ettevalmistustes tegelikult abiks olla.

Wäljasõit sünnib nende päevade sees.
Kavatsus on enne ka üldist kokkulaulmist

proovida, kuid see ripub rohkem maa kui
linna tahtmisest. Paistab siiski raske ole
wat lauljaid mitmete werStade, isegi küm
nete tagant harjutusele kokku saada. See
pärast tuleb see kavatsus pidu eelpäewale
jätta, kuna nüüd laulu-muusika instruktor
üksikutele kooridele juhatust andma saata.

See on enam läbiviidavani ja hõlpsam.
Ühesõnaga suurem töö on tehtud, jä
rele jääb veel kohtadel kõike jõudu kokku

tõmmata ja pingutada, et pidud midagi
soovida ei jätaks.

Et üldist asunduste kultuur- ja poliiti
lise arenemise tasapinda võimalik ei ole
see aasta diagrammidega (wõrdlustabe
litega) esitada, on soovitav, et need poi
har. asutused, kus sarnased diagrammid
siiski olemas on, need omaltpoolt was
tava nurga organiseerimisega ette tooks.

Samuti oleks soovitav, et ka põllumajan
duslikud ringid oma töö saavutusi näi
tuste teel esitaksid.

Maa klubid, lugemisetoad jne. mõtelgu

järele ja tehku kõik selleks, et pidud mit
mekesised ja huvitavad oleksid.

—ite—

nimetame seepärast, et uusi obligatsioone

liikvele ei ole lastud, vaid realiseeritakse
ainult need laenud, milledega talupojad
sügisel maksid põllumajanduslikku maksu.

Mineval aastal ei olnud talupojad põh
jalikult valgustatud laenu tähtsuse küsi
muses. Terve rida külasid ja valdasid ei
teadnud sugugi laenust midagi ja nägid
laenu kasu ainult selles, et selle laenu
obligatsiooni (sissetuleku väärtuslik paber),

mida omandati 90 ja 95 kopiku eest, võis
äraanda põllumajanduse äramaksmiseks,

kuna seda vastu võeti 1 rubla asemel.
Praegusaja hoogtöös on võetud abinõud

tarvitusele, et kõik S. N. W. Liidu talu
pojad isegi kõige kaugemates metsanurka
deS oleksid hästi valgustatud talupoegade

laenust ning et elanikkudele oleks selge
laenu kasud ja selle tähtsus mitte ainult
need, mis seotud põllumajanduse maksu
äramaksmisega. Talupoegade laen on ka
sulik juba sellega, et laenu sisse pandud
raha ei seisa liikumata kohal, vaid toob
teatavat sissetulekut: esialgselt väljalastud

obligatsioonide hind on praegu 87 kop.,
kuid see hind tõuseb vahetpidamata, lä
heb mööda mõned nädalad ehk kuud ja

Põhja-Lääne tööstuse büroo presiidium

kinnitas Leningradi paberitrusti poolt et
tepandud uue hinnakirja ära mitmesordi
lise paberi pääle, milles paberihindasid
keskmiselt ettenähtakse alandada 10 kuni 20

protsendi wõrra.

Löikuugade walmistus
„Krasnõi Putiilowi" tehases on orga
niseeritud mitmesuguste lõiknugade wal
mistamine. Tööstuse büroo tegi ettepaneku

paberitrustile. Põhja-Lääne metsawalitsu
sele, tubakatrustile, nahatrustile,

nõi Treugolnikule" jne. anda masina trus
tile nende nugade pääle tellimisi, sest et

et on võimalik galwaniseerida ka orgaani
lift olevusi. Neil on korda läinud kalu va
sekorraga katta. Mis on võimalik kalade
juures, on arusaadavalt võimalik ka ini

Tuleb tähendada, et talupoegade laenu

hoidjate huvidel on tööhoiukaSsades
avatud operatsioonid, kus obligatsioonide

meste juures, muidugi mitte elusate, vaid

vastu antakse laenu 75 protsenti obligat
sioonide üldhinnast välja. Kui tuntakse
suurt puudust raha järele, wõib obligatsi

surnute. Balsameerimise asemel, mis mit

ooni omanik selle panti (hoiule) anda ning

lise lehed toovad isegi kavatsetava ini

vastu saada kolmveerand obligatsiooni
väärtusest, kuid selle juures ei kaota
laenu omanik võidu õigust, mis võib lan
geda panti antud obligatsiooni pääle. Nii
seisab siis talupoegade laenu päätähtsus
selles, et see on enam kasulikkumaks ja
õiglasemaks abinõuks, millesse võib vaba
rahasummast ära mahutada, seda kasutoo

wam on ta veel tol juhtumisel, mida
varem obligatsioon muretsetakse.

Obligatsioonidesse ei tule mitte ainult
need rahasummad panna, mis .tagava
raks" korjatakse, vaid ka need summad,
mis kogutakse teatava eesmärgi saavuta
miseks (näituseks: hobuste ostmiseks, elu
majade ehitamiseks jne.). Käesoleval hoo

ajal saavad obligatsioonid liikuma nii
maal kui linnas.
Külades ja valdades laotavad neid
pääle mitmesuguste asutuste (hoiukassade,

kooperatiivide, posti-telegraafi kontorite

jne.) laiali veel üksikud kohalikud töölised
(küla nõukogude liikmed, talupoegade komi

teed, lugemise tubade juhatajaid ja kooli

juba maksab obligatsioon 90—93 kop. ning
tõuseb see aasta sügiseks kuni kindla hin

õpetajad) kui erilised ustavamad volitatud

nani 1 rublani.
See. kes varemalt obligatsiooni ostab,
saab suurt kasu. Pääle selle annab obli
gatsioon kui riigi laenu paber veel prot

komitee esimehe ehk liikmete näol). Selle

meti suurte raskustega seotud, hakatakse
tulevikus surnuid wasekorraga katma, Jng
meste galwaniseerimise asutuse sisseseade kir

jelduse ja visandid. Surnu, kes wasekor
raga kaetud, hoiaks alal täiesti loomuliku
väljanägemise.

Teadaanded.
Täna, kell 7 õhtul on .Edasi" toimetuse
ruumides rahvapidude korraldawa kom
misjoni koosolek, millest kõiki kommis
jonide liikmeid osa võtma kutsutakse. Il
muda täpselt.

tõttu ei tule talupojal obligatsiooni kusa
gilt kaugemalt otsima minna. Linnades
müüakse obligatsioone terve rea asutus

tes, nende hulgas pankade osakondades ja

Tulewa aasta 1-ks weebruariks annab
1 rublaline obligatsioon 5 kop. protsenti.

kudes orgaanides jne.

Schneider, Toomingas, Rammus ja Karpa.
Küsimuse tähtsuse tõttu ilmuda täpselt.

Petr.-Wiib. klubi juhatus.
Kolmapäeval, 20. mail on Haridusmaja

kirjandusringi koosolek, millest kõiki seina

lehe kirjasaatjaid osa võtma kutsutakse.
Algus kell 8 õhtul. Organisaator

teistes laenu asutustes ning majanduslik
Nõnda siis, igaüks, kes soovib obligat
siooni enesele muretseda, võib seda kergelt

Obligatsioonide omandamisega omanda
takse ka õigus suurema ehk wähema sum

teha.

malise wõidu pääle (5 rublast kuni 1.000
rublani), mis obligatsiooni pääle walja

Talupoegade wüidulaenu kasud räägitvad
juba iseenesest, missugust kasu need talu

loosimisel wõib langeda. Talupoegade laen

poegadele annawad.

on wõidulaen ning riik korraldab aeg
ajalt nende laenude väljaloosimist, mis

nikud.

Seda tehku kõik talupojad ja linna ela
Talupoegade laenu omadamisega paran

Sarnaseid loosimist on kuus ning igas

dame ja kindlustame oma majapidamist,

ühes loositakse wälja 22.150 võitu 250.000
rublalises summas. Lähem väljaloosimine

aga ühes sellega kogu nõukogude riigi ma

jandust. Saagu siis meie sisemisel majan
duslikul wäerinnal üks wõit rohkem. Sün
digu talupoegade laenu realiseerimine kii

relt ja täielikult.

loosimistest.

Korrald. kom. büro

Kesknädalal. 20. mail kell 7 õhtul on
HarmajaS ülelinnalise pidn organisse
rimise koosolek.
Ilmuda palutakse: E. T. Ülikooli, L. T.
K. ülikooli EeSti sektori, Sarmaja, Petr.Wiiburi poole klubi, Lenini nim. kooli,
klubi ja spordiringi juhatajaid. Pääle selle
seltsimehed: G. Teiter, Nirk, Torpan,

valla kontr-agendid. (Walla täidesaatva

sente, mida välja arvatakse (ära lõigatawa)
kupongide järele.

peetakse ära maikuul ja see, kes enesele
varemalt obligatsiooni muretseb, saab või
maluse osa võtta suurema arvulisest välja

Paberihiudade alandamine.

nende sissewedu väljamaalt lõpetatakse.

AlgadeS 6. maist on rahanduse rahva
kommissariaat algannd teistkordset talu
poegade laenu realiseerimist, mida välja
lasti 24. aastal., teiseks realiseerimiseks

langewad üksikute obligatsioonide pääle.

Leningradi teated.

galwaniseeriti ainult mitteorganilifi aineid,
nüüd aga on Inglise teadusemehed leidnud,

Talupoegade laenu kasud.

sõitnud isikute, nagu kooliõpetajate, maa
kondade esitajate jne. kaudu. Meie lootus

G. Aleksandrov

Oudowa maakonna üldkreistline rahwapidu
peetakse ära 20. ja 21. juunil Oudowa linnas,
Suwe teaatri ruumides.
Et Pidu eeskava lõpulikult kokku seada ia
tarwilifi korraldust 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 uimel

G. W i n k.

Haridusmaja teaatri harjutnsto
järjekord.
Kesknädalal, 20. mail
kell 8 „Löbus talupoeg".
Wast. instr.-organisaator.

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«Pyqeii»

Akadeemiline riiklik draama teaater
Une tsemenditehase käimapanek.
13. mail laskis tsemenditrust käima
Gluhooserski tsemenditehase. Tehas on
põhjalikult remonteeritud ja elektro sitse eri

tud. Tehas walmistab 10 tuh. puuda tse
meuti päevas.

Uus worStiwabrik.
Lihakülmetuse as. juhatus andis Põhja-

Lääne riiklikule kauplusele tellimise uue
worstiwabriku ümberseadmiseks. Wabrikule

tellitakse masinad Saksamaalt ja TshehiSlowaakiast.

Sport.
Uus üleilmlik rekord
Uue üleilmse rekordi seadis üles 100
meetri ujumises sakslane Rademacher

Myac*.

Akadeemik riiklik wäikeooveri teaater
lisan « TaTi.AHa PyccKaa"
Teaater „K>HHX Spx?SUVÜ'.
„raßpom"

Muusikaline komöödia
.CHjrrejibHuu uapHKMaxep"

(Leipzig), kes ujus selle maa ära 1,16 min.

Mitmesugust.
Surnukehade galwaniseerimine
Koigil on teada, et galwaniseerimise teel

wõib metalle katta hõbeda, kulla ja wase

Rahanduse Rahwakommissariaadi

Konservatooriumi saal.
Rahvamaja külaskäik)
CflepTb llerpa I.

Wastutaw toimetaja: K. Treufelöt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Wlis-kiljWtjck büroo
koosolek
on kolmap., 20. mail kell 8 üht.

Kllsnetskj haigemaja
lef. 180—52. WaStuu-ötm. kõikides fretu

prrfessorite ja assistentide voolt kella
10 Jjouttn. kuni kella 10 õht. Alalised wom
did (naistehaigused ja sünnitamine). RaS

'BZ- puult! mt.
X SW- trifftr
SfiomaflimetKS
itf ha«n
6ttatgt{m }(j

19Ä4 a. riikliku talupoegade wõidulaenu

Sm. V. Klitgfsfcpõ nimeline
(Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel 22. mail. Kino-etendus
Wäljamaa film
„Trooja langemine"

obligatsioonide müümist,

Algus kell 7 ja 9 õhtul.

mis sisse on tulnud ainsa põllumajandusliku maksu maksmiseks 1924/1925 operatsiooni aastal.

Laupäetval, 23- mail s. a.
Nõukogude uuem kinofilm

kurgu-, kõrwa-, utita- ja suguhaigused.

Jekaterina Roshnowskaja
Algus kell 7 ja 9 õhtu.
Siunad harilikud.

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

Põhsa-Laäne oblasti woliniku kuulu t u s.
S. N. W. Liidu Rahwakommissariaadi otsuse põhjal 15. aprillist 1925 a. toimetab Rahan
duse Rahwakomissariaat

K 5 Itamu SolitDOffliiiK wõiilillkeilll o&üptfiioniiie
id eesõigused, mis antud tähendatud laenule S. N. W. L. täidesaatwa keskkomitee ja rah
wakommissaride nõukogu otsuse põhjal 19. märtsist 1924 a. (<H3BecTBa» nr. 65,
20. märtsist 1924 a.)
Obligatsiooni müügihind, juure arwatud ka jook- f itflt ühe rubla wäärtusliku
sew kupong, on kuni sellekohase muudatuseni obligatsiooni eest.
Talupoegade laenu obligatsioone muudakse kõigis Rahanduse Rahwakommissariaadi
kassades, Riigipanga, Tööstuspanga, Wäliskaubanduse panga. Elektripanga. Ülewenemaalise
kooperatiiwpanga ja Kommunaalpanga asutustes, Põllumajanduse vastaskiku krediit ühisustes,

Wastastiku krediit ühisustes, posti-telegraasi asutustes, Hoiukassades, kooperatiivides, walla
täidesaatvates komiteedes, maal walla täidesaatvate komiteede poolt volitatud kontr
agentide juures.

damb. ArStide kutsum. kodu.

„Öelene rööwimife" järg.

yMöEE^EEv
Stiilis tripper.

Sm. V. Uingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja
Kesknädalal, 20. mail.

Esimese astme
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Ringi sekretiiiir.

KOMHHTÖPH, £<arsj;IHRO4<CKHT ep. 87. jIe«EIRPAA«EBL RYÕIRR Jž 11248

nr. 2.25-Ottobri
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wöte iga päew kella 9—12 h a kella
4—3 õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisadinöud.

visilisW i° WwwÄwq.
Snguorgaanide igaklügne. arstimine

