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Liitlaste uus SaksamA
pääle surumine.
Saksamaa sõjajõudude wäheuda
mise märgukiri.
Berl i i n i st, 28. mail. Liitriikide
märgukiri Saksamaale sõjajõudude wähen

damise kontrolli kohta on valmis.
Märgukiri sisaldab nõudmist, et suur
tööstuse ettevõtted, mis iwalmistawad
sõjawäe materjaale ja riistasid, näit. Krupp
ja teised, töötamise lõpetaksid.

Edasi nõutakse n. n. „kaitsepolitsei"
vähendamist.
Saksamaa teadaande pääle, et seesmise

olukorra tõttu sarnane abinõu ei ole kül
lalt vastuvõetav, ei pööratud mingit
tähelepanu.

Niisama nõuab märgukiri kindlustust, et
kindralstaabi korraldust ette ei võetaks.
Üksikutest nõudmistest võiks tähendada
weel nõudmist Königsbergi demilitariseerida
(sõja-diktatuurist loobumine).

Stresemanntga et olda rahul.
Pariisist/ 20. mail. Stresemanni

Majanduslik jSda 8. N. w. Liidule.
Pankiiride kokkulepe boikotiks
leiab tõendust.
Berl i i n i st, 20. mail. Siinsetes
rahandusringkondades ei vaadata tõsiselt

riigipanga ümberlükkawa seletuse pääle
Inglise, Prantsuse ja Saksa riigipankade
nõukogudevastases boikoti asjus.

Selle seletuse otstarbe on ainult ära
hoida poliitilisi sekeldusi ja majanduslik
kude surveabinõude tarwitusele võtmist
Nõukogude Liidu poolt.
Räägitakse isegi, et Dawesi kommisjoni

liikmed tegid selles asjas järelpärimist ja
teatasid tagajärgedest Ameerikale.

Jälle mana laul.
Lond o n i st, 20. mail. Wene lae
nuandjate Briti assotsiatsioon (ühendus)
avaldas ringkirja, mis seletab, et assot
siätsiooni arvates võib ainult üldine
kokkulepe, mis rahuldab kõiki Briti laenu-

andjaid, nii suuri kui väikesi, oleks kül
laldaseks aluseks kõigi küsimuste lahenda

miseks Inglismaa ja S. N. W. Liidu
vahel ja nõukogude laenu usalduse uuesti
maksmapanemiseks.

Ringkiri lõpeb järgmiste sõnadega.
„Ei mingisugune eraldatud kontsessioonide

andmise poliitika Siberis j. m. kohtades
ei aita selleks, et usaldust ja laenu S. N.
W. Liidule jälle ellu kutsuda".
News" pühendab sellele
ringkirjale juhtkirja ja ütleb, et laenuusal
dus nõukogude walitsusele nõuab oma
eeltingimisteks: 1) konfiskeeritud omandu
sed endistele omanikkudele tagasi anda ja
2) väliskaubanduse monopol ära kaotada.

Ringkiri on nähtavasti esile kutsutud
„Leena.Goldfieldt" kontsessiooni lepingu
tegemisega ja assotsiatsiooni esimehe Tal
bergi ametist lahkumisega laenuomanikkude
leppimatu seisukorra tagajärjel.

walgekaardlaste jant Hiinas.

ringkondade poolt erakorralise pahameelega
wastu.

hindenburgi Valitsuse all.
Kiirete sammudega Wilhelmi Poole.
Be r! ii n i st, 20. mail. Hindenburgi
presidendiks walimise silmapilgust pääle
arendavad rahvuslased imestusewäärt kii
rusega endi Väljaastumisi seesmises põlli

Walgekaardlaste wäljaajamine
Jda-Hiina raudteelt.
Peki n g i st, 20. mail. Jda-Hiina raud
teel teravneb konflikt, sest et Hiina võimud
ci taha alluda nõukogude raudtee juhataja

Jwanowi käsule, et ei tule lahti lasta ei
Hiina ega Nõukogude kodanikke. Lahtilask

mise alla kuuluvad suuremalt osalt valge
kaardlased.

Nõukogude söjalaewa .müümine?
Schanghais seisvad nõukogude laevad
on praeguni walgekaardlaste käes ning
sõjalaev „Sastschitnik" on vale teel maha

müüdud ning praegusel ajal viibib TjanDsinis Jaapani lipu all.
Hiinamaa walitsus ignoreerib niisama
Hiina-Nõukogude lepingu otsusi ja loobub

Wenemaale kuuluvat osa „Bokserite kah

Kaikad kodarate wahele.

jutasust" summat maksmast ja Nõukogude-

Hiina kommisjonile edasiandmast, mis le

tikas. Nii näituseks tänane siseministri rah
wuslase Schille kõne riigipäeva rahanduse

Hiina raudtee direktori poolt wäljakutsu
tud ülevalpidamise tagajärjel desorganisee
riwad Hiina raudteewõimud Mukdenis kõigi
raudteeliinide tööd ja hoiavad teenistuses

eelarwe kommisjonis Väljendas seda selgesti.

mõni sada walgekaardlast.

Schille nõudis põhiseadusele õige kau
gele minewat reformi, kus ettenähakse riigi

lipu värvide uuesti ümbervaatamist, va
limise vanaduse muutmist ning saadikute
isikupuutumatuse seaduse läbivaatamist.

Schille toetas isegi äärmiste parempool
sete armast nõudmist riigikaitse seadust ära
kaotada.

Meie laewa haaramine.
Odessast, 20. mail. „Ulrischi"
laeva saatus on selgunud. Täna hommi
kul sai Nõukogude kaubalaewandus Kons
tantinoopoli mere agendi sm. Kiseljewi
käest telegrammi, milles teatatakse, et
tema Kiseljew on „Utrischi" laeva kap
teni käest saanud telegrammi, milles kir
jutab: ..Eupatooriast wäljasõites,' mitte
kaugel Tarhankutski maaninalt, sundisid
lahtisel merel tundmatud sõjariistus
reisijad laeva Bulgaaria sadamasse
Warnasse juhtima, kus laew kinni peeti."
Laeva kapten palub kiires korras abi
nõud tarwitusele võtta laeva vabasta
miseks. Telegrammis ei räägita midagi,
kes on bandiidid, mikspärast sundisid
nad laeva nimelt Warna sadamasse
minema, ning kus nemad kokku juhtusid.
Selgus, er „Utrisch" kuulus enne
revolutsiooni väljamaa alama Neafitile,
kes praegu kuulu järele Bulgaa
rias ehk Rumeenias elavat. Ollakse
arvamisel, et „Utrischi" haaramine on
organiseeritud laeva omaniku osawõt
misel, kuid praegu puuduvad „Utrischi"
haaramisest täpsemad andmed.

Walgete bandede kallaletungimised.
S. N. W. Liidu vastane hoogtöö, eriti
Jwanowi wastu, aetakse Wene walgekaard
laste poolt teravamaks, keda toetawad raud

tee kaitsewalitsus ja osa jaapanlasi, kes
S. N. W. Liidu wastu vaenulikud. Wene
walgekaardlaste banded panevad piirimaal

Hiina sõjawõimude toetuse! alalisi kallale
tungimist raudtee pääle toime. Ühes sar
nases kallaletungimises „Dobroje" jaama
pääle said paljud surma ja haavata.

Meie warandnse haaramine.
Liikuv ja liikumata varandus, mis kuu

kondade ja kommunaal organisatsioonide
laialisaatmise suhtes kohtulik käik. Tahetakse

97 organisatsiooni kinni panna.

Nii kui teada, arutas juba varemalt
kõrgem kohus seda küsimust, kuid jättis ta

lahtiseks, sest puudus tarwilik süüdistuse
materjaal.

p'"gus ettenähtud.

Walgete ohwitseride rühm TshanTso-Lini söjawäes
Peki n g i st, 20. mail. Hiinamaa
walitsus ja mitmed Hiina kindralid riku
wad järjekindlalt Nõukogude-Hiina lepin
gut Pekingis ja Mukdenis. Nõuda on
kindral Netshajewi 2000 meheline brigaad,
mis suuremalt osalt koos seisab endistest

Wene valgetest ohwitseridest, jäänud en
diselt Tshan-Tso-Lini sõjawäkke sõjalise
üksusena teenima.^

Walged banded politseis.
Netshajew kogub oma rühma isegi Har

biini kooliõpilasi. Alalised nõudmised ja
protestid Netshajewi brigaadi laialilastuks

natud 2 miljoni rubla pääle, ja endise
Wene kiriku warandus ei ole seni weel ta

tunnistada, jääwad tagajärgedeta. Wene
walgekaardlased jääwad endiselt lepingu
põhjal teenima ja saawad ametlikke tee
nistuse kohte, iseäranis on nad peatama

gasi antud.

jäänud Mandshuuria politseisse.

lub Mandfhuurias nõukogude walitsusele ja
maa kontsessioonid Tjan-Dsjanis, mida hin

Marokko sõda.
Kisa lahti. . .
Pariisist, 20. mail. Kommunistide
järele hakkab ka pahempoolne blokk erutust

awaldama Prantsuse awantüüri asjus Ma
rokkos. „Cotidienne" teeb suurt kisa ja
nõuab walitsuselt kogu õigust, kusjuures
trükib ära Casablancas ilmuvast lehest
kirjatüki, mis paljastab ülemkommissar
Liote poliitikat.

Seina äärde surutud parempoolne ja
kodanlik ajakirjandus püüab tarwitada ha
rilikke wõtteid, süüdistades kommuniste
propagandas ja Riisi mässulaste toetamises.

Tagurlus Soomes tungib piiiile.
Helsingist, 20. mail. Kohtuminstri
poolt anti sotsialistliku tööliste partei ring

Inglise föjalaewastik
Balti meres.
Inglise sõjalaevastiku ilmumine Balti
mere sadamatesse 55 sõjalaeva üksuses,
millest osa Turu ja reistesse sadamatesse

läksid, kannab kahtlemata meeleavaldus
likku iseloomu.

Seda meeleavaldust juhitakse ikõige
esmalt S. N. W. Liidu wastu ning tei
seks on see Inglise merejõudude näitus,
kes juba 19. aastasajast saadik katsub
Balti merd oma mõju alla saada. Jng
lismaa on sunnitud oma Laevastikku
Balti meres hoidma juba seepärast, et
see on lähedalt majanduslikult seatud
S. N. W. Liiduga, Poolaga, Eesti
maaga, 'Saksamaaga, Baltimere sa
damate kaudu. Kõik väljavedu läheb
nende sadamate kaudu. Inglismaa on
väätarwitajaks ja tema huvid on Balti
merega tihedalt seotud.

Inglismaa sõjalaevastik, mis läkita
tud meeleavalduse eesmärgiks oma jõudu
demonstreerima Balti mere sadamatesse,

on nähtavasti selleks jõuks, mida mere
jõudude walitsus Balti meres ärakasutab

kõne võeti Prantsuse kodanliste poliitiliste

Senbris allakriipsutades „Journalis", et
Stresemann põikleb kõrvale Prantsusmaa
tingimistest kindlustatud lepingus, süüdis
tab Saksamaad, et ta kometimängu po
lutikal edasi ajab.

8. aastakäik
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Ka siin „Mostwa" käsi.
Pariisist, 20. mail. „Journali" kir
jasaatja Marokkos, Huber Jacques, kes
kindral Liote pailaps, süüdistab „Moskwa
kätt", kes toetada Abd-El-Kerimi aktiivse
kommunistliku propaganda tegewuses piiri
äärsel maaalal.

Siin juures ei ole üleliigne ettetuua
sõnumit, mida kompartei häälekandja

manite" sai, kus kõneldakse prantslaste
sõjalistest raskustest ja rasketest kaotustest
Marokkos.

Chamberlain ajab tagasi.
Londonist, 20. mail. Saadikute alamkojas andis tööliste partei liige
Taylor küsimuse: kas on Inglise walitsus wõtnud mingisuguseid samme tarwitusele
väljamaa riikide ees ja kas Inglismaa walitsus on väljamaa riikidelt saanud
mingisuguseid ettepanekuid, ühise nõudmise ettepanemiseks Nõukogude valitsusele,

mis tähendaks S. N. W. Liidu sisemistesse asjadesse segamist.
Chamberlain vastas selle pääle eitavalt.

seisukorra teravnemise korral.

Lühikestest telegrammidest, mis teata
wad Inglise laevastiku Balti merde
minekust, ei ole pääle 55 sõjalaeva teisi
laevu tähendatud. Kuid sellest arvust
wäljaminnes võib arvata, et nende lae
wade koosseisu kuuluvad pääle ristlejate,

miinilaewade, veealuste paatide, vaht
ja veolaevade ligi 4 liini sõjalaeva.
Inglismaal on majanduslikult tähtis
ennast Balti meres kindlustada ja seda
teha ei ole temal raske, sest Inglise
sõjalaevade seisukohtadeks on Balti sa
damad alati valmis.
Inglismaal ei ole isegi tarvis Saare
maad ja Hiiu saart kindlustada, mis
nõuaks suuri jõupingutusi, vaid temal on
käepärast võtta Tallinn, Riia ja Helsingi.
Kahtlemata on Inglismaa sõjalaevade
jõudude meeleavaldus tagatiseks, et oma
kätte saada tähendatud kindlustused. Balti

mere äärsed piiririigid najawad ainult
Inglismaa, kuid mitte Prantsusmaa
pääle.

Küllalt on sellest, kui meeletuletada,
et Eesti walitsus pööras pääle 1. dets.
sündmusi Tallinnas Inglise valitsuse
poole, et see teda oma kaitsealuseks
võtaks.
Loomulikult võib pöialriike toetada
ainult Inglismaa. Ei ole ka siis imes
tamisewäärt, kui Inglismaa mõju pöial
riikides õige suur on.
Sofia tribunaal kinnitas sur
maotsuse.
Wii n i st, 20. mail. Sofia sõjawäe
tribunaal lükkas eila tagasi Fridmani,
Slagorski ja Koewa edasikaebtuse. ning
kinnitas surmaotsuse. Kohtuotsus läheb
weel kuninga kinnituse alla.

Mac-Donald ott päri Zankowi
bandiitidega.
Lond o n i st, 20. mail. „Manchester
Guardiani" sõnumi järele on Mac-Do
nald ühele Bulgaaria ajalehele sõnumi
saatnud, milles teatab, et hiljuti Bulgaa
rias käinud Wedgewood, Mac-Kinder ja
Milon ei olnud töölistepartei ametlikku
deks esitajateks.

Kõneldakse, et see kiri on Bulgaaria
sotsiaaldemokraatide protesteerimise taga

järjeks Inglise tööliste partei seisukoha
suhtes Bulgaaria wiimastejsündmuste'puhul.

Hirm Nõukogude lipu ees.
New - Aorgist, 19. mail. Nõukogude
laewale „Watslaw Worowski" keelas Bra
siilia walitsus Baia sadamasse sissesõit
mise ära.

Laew on praegusel ajal teel Uhisriiki
dest metsamaterjaaliga.

„Watslaw Worowski" on esimene Nõu
kogude laew, mis Uhisriikide sadamas
viibis.
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Ehitame mal jmt sotjia
lWkku majaadast.
Sm. Dsershinski poolt ettekantud
arvud üldliidulisel nõukogude kongressil
iseloomustavad kõige paremini meie töös
tuse tõusu.

Juhtimise kõrgustik sotsialistlikus üles
ehituses— nõukogude tööstus—kõweneb.

Ainult viimase poolaasta jooksul on
meie tööstus mullusega võrreldes kas
wanud 50 protsendi wõrra ning ulatab
praegu 70 protsendini ennesõjaaegsest.
Üksikutes harudes on ennesõjaaegsetest
normidest isegi ette jõutud.

Tööstuse edenemine sünnib suure kii
rusega. Kolme viimase aasta jooksul on
suurtööstus kasvanud umbes 4 korda.
Eriti kiiret kasvu on viimastel kuudel
märgata metalli- ja elektritööstuses. Siin
on juba uute tehaste ehitamise küsimus

„Edafi" Smber.
.Edasi" kirjasaatjate nõupidamise! oli
määratu tähtsus seda peawad tunnis
tama nii .Edasi" sõbrad, kui ka waenlased.
Sõprade poolt on see juba mitu korda ava
likult alla kriipsutatud, waenlased sosistavad

sellest iga nurga taga ja igal parajal juh
tumisel. Selle juures on aga .Edast"

et .Edast" ei olewat rahvuslik leht, waid
.Wene moodi" wahet tegewat kulaku ja
paljasjalgsete wahel ning ainult viimaste
organiseerimise pääle rõhku panevat. Seega

on .Waba Maa" ütlemise järele S. N. W.
Liidus asuvad Eesti asunikud, kes omal
jõul põldu harivad paljasjalgsed. Pal

vaenlastel siin ja säälpool Naroowat harul

jasjalgsed on muidugi ka kõik meie külakirja

dane üksmeel ühes .Edast" pidavat
tingimata kinni jääma. Siinsed .Edast"

saatjad. .Waba Maa" arvates on tõsine

waenlased kõnelevad Fontanka kuivamisest

.Waba Maa" neegrijõmpfikad korrutavad
just sama hüüdsõna. Ja tahtmata tõuseb
küsimus: kas see suurepärane .kuivamise"
ja .kinnijäämise" informatsioon mitte ühest

Eesti talupoeg ainult see, kes „tiblafid koo

rida oskab." Just nii, nagu töö (kurna
mise) erakonna häälekandja seda ütlema peab.

Ei armu anta ka Lenini kirjatööde Eesti
keeles väljaandmisele. Kurnaja teab juba,

Kuigi meie suurtööstus veel ennesõja

kas wõi sellest, et see turulehekene meie

mis see tähendab, kui igaüks S. N. W. Lii
dus elav Eesti tööline ja talupoeg Lenini
töödega tuttav on ja selle õpetuse põhjal
Eesti kodanluse kord põrgu saadab. Ei
meeldi .Waba Maale" ka see, et .Edasi"
kompartei seisukohal viibib ning kindlalt

aegse normini ei ole jõudnud, jätab tema

nõupidamise kajastamiseks terve kaks veergu

leninistlikku teed sammub. (Just nagu see

arenemise kiirus kaugele maha ennesõja

on pühendanud. Ja mida siin küll ei aru
tata ja ei targutata! Tõepoolest keegi

ei meeldi mõnele „suguwennale" ka siinpool
Naroowat) Sarnane seisukoht olewat paadi

üles kerkinud.

aegse tööstuse arenemise kiiruse. See on
piltlikuks näituseks, et vaatamata kõikide

raskuste pääle edeneb sotsialistlik töös
tus palju kiiremini, kui kapitalistlik töös
tus.

Kuid sellest on weel vähe. Meie nä
gime, et ühenduses hindade alandamisega
hakkas küla ikka suuremate ja suuremate

nõudmistega esinema. Pääle hindade
alanemise tühjenesid kõik põllutööriistade

ja tööstusesaaduste ladud mõne 2—3
kuu jooksul. Talupojad hakkasid rohkem
nõudma ning hindade alandamine
ja selle järele kaupade nõudmine
talupoegade poolt näitas, et nõukogu
wõim õige tee leidis, mille abil tõsist
liitu tööliste ja talupoegade vahel kind
lustab. Kääride harud tõmbuvad koo
male. Tööstuse saadused on keskmiselt
odavnenud 30 prots. wõrra ning nüüd
on kavatsus neid jälle 10 prots. wõrra
alandada. Arenev tööstus on seega kõige
paremaks majandusliku liidu loomise
abinõuks maa ja linna vahel.
Tööstuse arenemine paueb kindla aluse

ka tööliste ainelise seisukorra paranemi
sele. Tööpaik ulatab meil juba 70—80
protsendini ennesõjaaegsest.

Paljudes tööstuseharudes saavad töö
lised aga weel vähem palka, näit. metal
litööstuses 64 protsenti, mäetööstuses 63

protsenti. Kuid vaatamata sarnase
palga pääle, on töölistes kasvanud
distsipliin jk-teadwus. Selle tõttu on
paranenud töö organiseerivas, tõusnud
tööviljakus. Nii on viimase 17 kuu
jooksul kõigis tööstuse harudes tööwil
jakus keskmiselt tõusnud 54 protsenti,
tööpaik aga 27 prots. See näitab sel
gesti, et meie tööstuse arenemine läheb
edasi töölis-talupoegade liidu õiget teed
mööda.

Ja siin peame meie alla kriipsutama
seda, et kõiki neid edusaawutusi oleme
meie saanud ise omal jõul, ilma igasu
guse wälise abita. Sarnases raskes
olukorras ei suutnud meie mitte ainult
üles ehitada lõhutut, waid panna kindel
alus järjekindlale arenemisele. Seda saa
wutasime meie töölisteklasfi jõuga, kes
otse kangelaslikkust üles näitas Võitluses
tööviljakuse tõstmise eest.

Kuid praegused saavutused ei ole weel

meie eesmärgiks. See tööpaiga tasakaal,
mis töölisel seni olnud on tööliste
klassi ohver. See ei või aga järjest
kesta. Tööstuse edenemisele on alus
pandud, nüüd on aeg ka tööpalga kõr
gendamise pääle mõtelda, eriti metalli
ja mäetööstuses, mis selles suhtes kõige
rohkem maha on jäänud. Samal ajal
tuleb meil tõsist tähelepanu pöörata ka
tehniliste jõudude pääle meie tööstuses.
Suurem osa haritlastest seisab kindlasti
meie pool. Tehnilistele jõududele tule
wad luua sarnased ainelised võimalused,
mille juures teadus oma arenemiseks
pinna leiaks.
S. N. W. Liit on põhjatu rikas loo
dusewarade poolest. Kui tööliste ja ta
lupoegade liit kindlalt toetab teaduse
pääle, suudab ta oma ülesandeid teos
tada. Selle teostamine nõuab aga
plaanikindlat majapidamist, õiget vahe
korda kõikide rahvamajanduse harude
vahel, nende kokkukõlastamist.

Meie seisame juba kindlalt jalul ning
sammume julgelt arenemise rada.

Nõukogude maolt.

„Vaba Maa" neegripoiste tants

ja samast allikast päri ei ole? Sugulus
nende mõlemate wahel on ju otse haruldane!

Kui suure tähtsuse .Waba Maa" „Edafi"
kirjasaatjate nõupidamisele andis, paistab

ei wõi salata, et neegripoistcl mitte pudru
katalt pää asemel ei oleks. Kõigepäält jõu

takse otsusele „Edasi" jääb kinni, sest
talumehed teda ei loe. Noh, ütelgu nüüd
weel, et .Waba Maal" hääd nuppu ei
oleks ülesleiduste jaoks. .Edasi" tiraash
on aasta jooksul kaswanud 300# wõrra
ja seepärast... peab ta kinni jääma! Mil
line haruldane loogiline järeldus! See tu
leb vist sellest, et .Waba Maa", mille ti

aluste oma. Jälle haruldane kokkukõla
.Waba Maa" ja siinsete Fontanka .tüh
jaks pumpajate" wahel!

Ja külakirjasaatjate kinnitamine! Oh,
jesseke, nüüd alles a'ab „Waba Maa" kaela

turri keõ sarnast asja enne kuulnud, et
külakirjasaatjat ära kinnitatud! Kinniws
on ainult neegripoiste sahkerdamise abi
nõuks, kuid mitte mingil tingimusel tööliste

ja talupoegade kindlustamiseks surma ja

raash järjest langeb, walitsuse kulul elama

õnnetute juhtumiste wastu.

peab. Olewat ju „Edasi" läinud aastal
2070 rubla kahju saanud, kuna „Waba
Maa" kahjud umbes miljoni mgrga suuru
ses Anderkopp-Einbundi valitsus lahkelt

Ja, jah .Edasi" kirjasaatjate nõu
pidamine oli nagu oraks erilaste pesasse.

tasunud.

Eriti wihane on .Waba Maa" selle pääle.

See ajas marru Fontanka tühjakspumpajad,

pani hundiratast lööma ka Eesti vabariigi
mustuse väljavedajaid „Waba Maa"
neegripoissi. K. T.

Kolmas üleliidulint nõukogude kongress.
Klagu teaduse za töö tiit.
Laningradi esitaja esinemine.
Kongressil astus üles Moskwas pee
tava kõrgemate koolide rektorite nõupida
mise nimel terwitustega Leningradi esitaja
Gerwer.

„Rektori nõupidamine terwitab pala
walt kolmandat üleliidulist nõukogude kon

gressi. Teadusemehed hindawad tööliste
talupoegade walitsuse edusaawutusi, sest
nõukogude wõimu ajal on teadus heledalt
lõkkele löönud.

Kui töölised ja talupojad oktoobris
wõimu oma kätte wõtsid, siis kisasid meie

waenlased, et kultuur häwineb. Kuid Vaja
oli ainult tagasi lüüa walgekaardlaste ja
kapitalistide metsikud kallaletungimised, kui

likuks orgaaniks kongresside wahepääl
ning tal on suur tähtsus. Suur tähtsus
on ka tema õiglaselt kokkuseatud koosseisul.

Waremalt kuulusid Liidu nõukogusse

kõigest 5 prots. Sotsiaalne koosseis on
järgmine: 41 prots. töölisi, 29 prots. ta
lupoegi, ülejäänud õpilased, teenijad ja
haritlased.

Kesktäidesaatwa komitee Presiidiumi
liikmete arwu suurendamineSuurendatakse kesktäidesaatwa komitee

liidu nõukogu presiidiumi, rahwuste nõu
kogu liikmete arwu. Liidu nõukogu ja
rahwuste nõukogu waliwad oma presiidi
umidesse igasse ühte 9 liiget, kesktäide
saatwa komitee presiidiumi liikmete arw
suurendatakse 21 päält 27 liikmeni.

Usbeki ja Turkmeni wabariikide meie
Liitu wastuwõtmisega on meil nüüd kesk
täidesaatwas komitees 6 esitajat. Kõik pa
randused, millega esineb sm. Enukidse, kin
nitatakse ühel hääle! kongressi poolt.

145 Parteitut seltsimeest
Kõik meie üleliidulised nõukogude kong
ressid, kui ka Liidu wabariikide nõukogude
kongressid ehk üldse kõik meie kongressid

annawad ainult teatuid näpunäiteid oma
kesktäidesaatwatele komiteedele. Seepärast
on kesktäidesaatew komitee kõrgemaks riik-

Suure korteripuudusega ühenduses saa

detakse Stalino natsionaliseeritud (wõõ
randatud) majadest mittetöötav element
wälja. Wabakssaanud korterid antakse
Staliui tehaste töölistele.
Lenini instituut
Moskwas alati Lenini nim. istituudi
ehitamist. Maja ehitatakse raua-betonift
ning on 5 kordne. Tööd kavatsetakse tal
weks lõpetada. Instituudis organiseeri
takse suur raamatukogu, muuseum, lugemise

saal jne.

Keda wabaStatakse sissetuleku

maksust.
Moskwas, rahanduse asutuse seletuse jä
rele wabastatakse sissetulekumaksust naiste
rühmad, kelle ülespidamisel alla 14 aasta

vanused lapsed ehk teised tööwõimetud
perekonna siis kui need naiste
rahwad ise oma perekonda ülewal peawad.

Leningradile, aga mitte wäljamaale.
Wiimasel koosolekul Mgi plaaneerimise

kommisjonis arutati tramwaide ehituse
küsimust. Selgus, et meie tööstuse prae
guse olukorra juures pole tarwis iellmisi
anda wäljamaale. Pääle waremalt tel
litud 500 waguni (osa nendest on antud
Leningradi tehastele), seisab ees walmis
tada weel S. N. W. Liidu jaoks 1000
wagunit, kuni 1 miljoni puuda rööpaid
ja suur hulk tramwai sisseseadeid ja abi
nõusid.

järele päämised wilja kokkuostmise organi

endises kesktäidesaatwss komitees oli 65

parteitut, siis uude koosseisu kuuluksid
145 inimest.
Pääle selle antakse rohkem kohtasid rah

wusliste wabariikide esitajatele ning püü
takse tõmmata Liidu keskorgaanide töösse

enam esitajaid kohtadelt. Weel üheks ise
loomustawaks nähtuseks on see, et tõmma
takse kesktäidesaatwasse komiteedesse enam

töölisi pingi ja talupoegi adra tagant.

Sm. Enukidse teeb ettekannet rahwuste
nõukogu koosseisust. Tema üldine inimeste

20 prots., kuna esimesel kongressil oli neid

Reamuri järele.

Mittetöötava elemendi väljasaat
mine.

tuid, nimelt 22 prots. Käsikäes sellega
suurendatakse üldist parteitute arwu. Kui

töörahwa hulkadesse teadmisi teaduse alalt,

1.580 otsustawa ja 696 nõuandwa hää
lega, naisterahwaid 162 ja parteituid
454 saadikut. Parteitute hulk ulatab kuni

Poltaawa kubermangus, Poreli jõe ääres,

Dubowõje Grjädõ küla ümbruskonnas,
leiti 4 mineraalwee allikat, mis sisalda
wad eneses wääwli naatriumi, wääwli
lupja ja mitmesuguseid kloon ühendusi.
Mõnes kohas leitakse Glauberi soola.
Wee alaline temperatuur on 7 kraadi

Wilja kokkuostmise hoogtöö taga
järjed.

Üldse ott kesktäidesaatwas komi
tees liikmeid BS4.

sist wõtawad osa 2276 saadikut, nendest

tomaatse stabilisaatori aeroplaanidele, mis

annab wõimalust ilma lenduri abita aero
plaani gorisontaalses (kaalu) seisukorras
hoida lennu ajal.
Uued mineraalwee allikad

umbes 11 prots. parteituid. Uude koosseisu
tõmmatakse aga juure suurem hulk partei

meil hakkas kultuura kiiresti edenema.
Wõim, mis püüab süwendada laiadesse
sarnane wõim on alati tugew.
Kongressil wiibiwad 2276 saa
dikut.
Mandaatkommisjon teatab, et kongres

Töölise ülesleidus
KiiewiS leidis tööline Taubin üles au

arw on kindlaks määratud 131 inimest.
Kandidaatisid läinud aastal ei olnud,
käesolewal aastal kawatsetakse neid wa
lida 53 inimest. Sel kombel kogu kesktäi
desaatwa komitee koosseis, koosnedes mõ

lematest nõukogudest, oleks suur 581 lii
get ja 253 kandidaati ehk kokku 834 selt
simeest. Eelmisel korral oli kesktäidesaat
was komitees üldse 735 inimest.

Sisekaubanduse kommissariaadi andmete

satsioonid ühes Ukraina omadega muret
sesid hoogtöö alguks 1925 a. 1. maiks
303.174,7 tuhat puuda terawilja.
.Hleboprotukt" ostis kokku 118.437,4
tuhat puuda, riigipank 69.420,7 tuhat
puuda, riiklik kaubandus 32.589,7 t.
puuda, „Kesk«ühisus" 31.110,8 tuhat
puuda, põllumajanduse kooperatsiooni ühi

sus 18.584,9 tuhat puuda ja Ukraina
organisatsioonid 32.918,8 tuhat puuda.
Põhjamaa elanikkude varustamisest.
Praegu töötatakse wälja Murmani ring
konna elanikkude toitmise aastast kawa, kus

ettenähakse sinna saata rukki ja nisujahu,

tangusid, juurewilja, võid, päewaroosi
seemnete õli, suhkrut, soola jne. kokku 280»
tuhat puuda eest.

23. mai noorte leninlaSte päew
W. L. K. N. Ü. keskkomitee ja Lenini
nim. laste kommunistlikkude rühmade kesk

büroo otsustasid 23. mail (noorte pionee
ride ümbernimetuse päew) läbi wiia laialist
seletushoogtööd ümbernimetuse tähtsuse
kohta.

Sm. Kalinini löpusöna.
Lõpusõnas tähendab sm. Kalinin, et
kolmanda kongressi töö jõuab lõpule. See

töö algas pääle umbes 6 kuu eest küla
nõukogude töödest ning lõpetatakse täna.
.Enne kui kongressi tööd lõpetada"

kõneleb sm. Kalinin tahaksin esineda
kolme soowiga. Esimeseks, et tööwiljakuse
tõstmise hoogtöö ei katkeks, waid kestaks
edasi weel suurema jõupingutusega.

Teiseks soowiks oleks, et käesolewal
aastal hää wiljasaagi saaksime.

Ja wiimane soow et kõik kolmanda
kongressi saadikud koju sõites kogu oma
jõuga, kõigi abinõudega püüaksid rahwast

laialt tutwustada kongressi otsustega.
Seda teha igal pool lõpulikult kuni wii«
mase sauna ütini ning pimedate metsaur
gasteni."

Sm. Kalinini kõnet matab kiiduawal
duste laine. Kongress kuulutatakse lõpe
tatuks. Saadikud tõusewad üles ja wõim
salt kõlab „Internatsionaali" laul.

Sel päewal korraldakse hulgaline laste
suwine püha, millest osa wõtmatõmmatakse

kooliõpilasi, lastemajade kaswandikke, or
ganiseerimata lapsi jne.

Rahwamajandus.
Tehniliste eriteadlaste ettewalmis"
tamine.
Riigi plaaneerimise kommisjoni ehituse
sektsioon tunnistas tarwilikuks kindlaks
määrata niisugune korraldus, et iga inse
neer, kes lõpetab mõne kõrgema tehnika
kooli, peab wastawalt majanduslikult ette
walmistatud olema. Seepärast tunnistati
tarwilikuks, et kõrgemate tehnika koolide
4-aastast kursust pikendada' ühe aasta
wõrra, diploomi töö andmiseks. Isikud, kes
tahawad saada eriti kõrget teoreetilist ette-

Valmistust, ükskõik kas tehnilist wõi ma
janduslikku, peawad täiendawalt läbi ml
nema Ameerika tüüpi kõrgemates kooli,
des Veel kahe aastase kursuse.

Reedel, 22. maik 1935 n. Jtr. 114
Joodi tööstuse organiseerimine
Praegu on meie tööstuse keskkohtades
küsimus üles tõusnud, luua S. N. W.
Liitu joodi tööstust. Enne sõda meil sar
nast tööstuse haru ei olnud ning meil tuli
oma tarvidusi täita pääasjalikult sellest,
mida Väljamaalt sisse vedasime. Nüüd on
meil korda läinud meie tehnikute - eri
teadlaste jõupingutusel väljatöötada terve
rida praktilisi abinõusid, kuidas Apscheroni
poolsaarel asuwatest mõnede järvede soo
lade sulatisest jooti valmistada.

Sel puhul kavatsetakse luua joodi wab
rik, mis Valmistaks 20 kilo päevas, kus
juures kilo läheks maksma mitte üle 16 r.,
samal ajal kui Väljamaalt sisseweetaw joot

tuleb maksma 20 rubla.
Wäga Võimalik, et ka Kaukaasias asu
wad soola sulatiste tagavarad võivad
ärakasutatud saada joodi Väljatöötamiseks.

Selles asjus on kuuldavasti ka sammusid
astutud.

Uieii mmid (IH kinnitamises.
Presiidiumi otsuse põhjal 24. märtsist
s. a. saatis ülevenemaaline ametiühisuste
kesknõukogu kõigile ametiühisuste organi

satsioonidele ringkirja, kus ülewenemaa

Ülewallaline asunikkude konwerents
Sarnaseid konwerentse tuleks mitte ükskord, waid kakskord
aastas pidada.
Läbirääkimistes muutus konverents ela
25. aprillil, peeti ülevallaline Eesti
asunikkude konverents ära. Saadikuid oli vaks. Iseäranis tekitas elavust küsimus,
kokku tulnud 75 inimest.
keda pidada .kulakuks," mis sm. Rää?i
Päevakorras oli: 1) aruanded kohtadelt, poolt sai hästi ära selgitatud. Ta tõi mõ
2) walla tegevusest, 3) sise- ja wälispo ned faktid ja tundemärgid nähtavale, mil
liitika, 4) kooperatsiooni küsimus, 5) pül lest võib .kulakut" ära tunda. Ka arutati
lumajanduslik maks jne.

Kuulati ära aruanded kohtadelt, küla ja
walla nõukogu tegevusest ja teiste päe
wakorra punktide kohta.

Wõeti järgmised resolutsioonid wastu:
tunnistada: 1) Limani ja Kamenka küla
nõukogu töö rahuloldawaks, 2) Kamsowo
külanõukogu ja kooperatiivi töö nõrgaks,
3) Walla nõukogu töö tunnistada rahul
oldawaks. Tunnistada S. N. W. Liidu
sise- ja välispoliitika õigeks.
Põllumajanduse tõstmiseks antava laenu

Mõnda meie asauduse elust.
(Goruschka asunduS, Leningradi kub.).
Eestlasi on siin 40 peret. Kuid siin puu
dub kultuur-hariduslik keskkoht lugemise

Kõik grupilised kinnitused, mis praegu
makswad, jääwad endiselt maksvaks kõigi
kergendustega.

Neis asutustes aga, kus ei ole Võimalik
kokkuseada grvpet, saavad töölised pandud
raskesse seisukorda, sest et individuaalne

kinnitus ei anna harilikult kergendusi,
mida annab grupiline kinnitus.
Seda arvele võttes ja tööliste huvi
dele wastu minnes on riikliku kinnituse
poolt töölistele, teenijatele käsitöölistele
ja teistele sisseviidud uus individuaalne
elu ärakinnitamise viis, mida võib kasu
tada ära neil juhtumuste!, kui ühel ehk
teisel põhjusel ei ole võimalik luua gruppi,

et ühiselt elu ära kinnitada.
Uue määruse järele võetakse kinnitamist

wastu ilma aistilise läbivaatamiseta kuni
1.000 rubla summa pääle ühe inimese
kohta.

Riikliku kinnituse vastutus ja ärakinni
tatute õigused on samasugused, mis ette
nähtud grupilise kinnituse tingimustes.

Erandid on tehwd ainult surma juhtu
muste!, mis järgmised:

Kui kinnitatud isiku surm juhtub esi
mesel poolaastal arvates sellest ajast, mil

ta elu ära kinnitas, siis annab riiklik kin
nitus tagasi ainult selle summa, mida sisse
makstud.

Kui aga surm juhtub teisel poolaastal,
siis maksab riiklik kinnitus Välja pool
kinnituse summast, ning kui kinnituse aeg

on kestnud mitte Vähem kui aasta, siis
antakse terVe kinnituse summa Välja waa
tamata surma põhjuste pääle.
Õnnetuse kordadel ehk raskete haiguste
läbi surma saamisel (tüüfus, kolera, difterit,

sharlak jne.) maksab riiklik kinnitus kinni
tuse summa täielikult Välja.
Kinnitaja maksab kinnituse maksu osa
kaupa, 'selle juures protsente ei Võeta.
Kuid ühe kuu maks ei tohi alla üht rubla
olla.

Nõnda on siis uuel indiwiduaal kinni
tusel wörreldes hariliku indiwiduaal kin
nitusega töölistele terme rida eesõigust.

Seepärast Võime loota, et iga tööline
saab ärakasutama kergendusi ja hoolitseb,
et oma perekonda ja iseennast kindlustada
surma õnnetuse ehk Vanaduse Vastu.

17 tuhat sisseantud teadaannet Lenin
gradis, kes awaldawad soowi grupiliselt
kinnitada, tõendab, et laialised rahwahul
gad (pääasjalikult töölised) on aru saanud
elu kinnituse mõttest ja tähtsusest.

Uut kinnituse Viisi peawad laialt kasu
lama töölised, teenijad, käsitöölised jne.
M. £>.

uue koolimaja ehitamise küsimust.

Lühidalt kokku Võttes läks konverents
keskmiselt läbi ja võib oletada, et asunik

hakkab loobuma ükskõiksusest ning asub
enamuses rohkem loovale tööle. Kuid siiski

tuleb ära märkida, et waielustes tuli ilm
siks palju kulaklisi kalduvusi.

Konverents lõppes öösel kell 12. Lah
kudes konverentsilt toonitasid asunikud, et
seesuguseid konverentse mitte ükskord aas
tas, vaid kaks kordki tuleks korraldada.

protsenti tarwis alandada ja pikendada

ja teenijate praeguse grupilise elu kinni
tamise läbiviimise korra wastu.
Ülevenemaalise ametiühisuse hoolitse
mine on juhitud selle pääle, et riiklik km
nitus, kes läbi viib elu kinnitamist, ei
sünniks sunduslikus korras ja arvamised,
et siis kinnituse raha sisse nõuda, kui töö-

witatakse seda aruannete kaudu teha (nagu
seda praktiseerib riiklik kinnitus).

kasutada.

(Krestsöi wallast, Nowgordi kubermangust).

laenu tagasimaksmise tähtaega.

Tööliste ja teenijate tutvustamiseks
elu kinnitamise üldiste põhijoontega soo

Samuti pidas nõupidamine tarvilikuks
avada viibimata ettevalmistuse tööd su
vise rahwapidu waStu, mis 13. ja 14.
juunil Kikeerinos toime pannakse, et siis
seda kohtade pääl massiliseks tööks ära

Eestlased S. R. W. Liidus.

litte ametiühisuste kesknõukogu on tööliste

Ustele palka wäljamaksetakse, on mötteku
jutus.
Ülevenemaaline ametiühisuste nõukogu
paneb kõigile riikliku kinnituse orgaanidele
ette örakinnitatud isikutelt kinnituse maksu
sisse nõuda individuaalses (isiklikus) korras.

3

«dest

tuba.

Kuid hästi õitseb samagonni ajamine ja

seepärast on palju korralagedust ja ula

—R on k

Suuremat tähelpanu leidis kirjanduse
küsimus. Nõupidamine pöörab kreisi ja
kubermangu tähelpanu selle pääle, et mu
retseda kohtadele rohkem kirjandust, mida

praegusel ajal wähe ja mis kallis on.
Panna rohkem rõhku ajakirjanduse, muu

seas .Edasi" laialilaotamise pääle, iseära
nis sääl, kus ajakirjandust weel wähe käib.
Organiseerida kohtadel ajalehe sõprade

ringid, mille ülesanne on asunduse elu
valgustamine ajakirjanduses, seinalehe wäl
jaandmine, ajakirjanduse laialilaotamine jne.

Lõpuks leiti tarvilikuks teha eeltööd, et
sügisel wõiks awada talupoegade poliit
hariduslikud koolid. K a s a k.
Millest waikida ei suuda.
Puhkepäevaks, 17. maiks kavatsesid
korraldada Nurme Eesti asunduse kooli
lapsed talwise koolitöö hooaja lõpupidu.
Platside hinnad olid võimalikult odavad,
et kellegile raskusi ei teeks osa Võtma tulla.

Puhas sissetulek oli kooli aineliste kulude
katmiseks määratud. Eeskavas seisid laulu

ja spordinumbrid, millele järgnesid ilulu
Kuidas töötab lugemistuba
(Mendusi wald. Trotski kr., Leningr.. kub.).

Wana-Puura Eesti lugemistoa tegewus
oli aprillis järgmine: ajalehti käib 50 eks.,
nendest 25 eks. „Edasit" ja 25 eks. .Sme
nat". Ajalehti lugemas käis umbes 800
inimest. Kõnesid, jutuajamisi ja kõvasti

gemised ja kolmewaatusline näitemäng.

Jõudis tähendatud päeva õhtu ja aeg,
mil pidu pidi algama, kuid sääl esines
midagi, millele seletust ega nime ei leia.
Kõige pika ootamise järele, mis kaugelt
üle pidu alguse tähtaja ulatas, kogus wii
mati saali tosina Võrra publikumi, kelle
dest hädapärast pooled laste vanemad olid.

kust.

ettelugemisi oli 22 korda. Loett ka raama

Millise mulje sarnane osawõtt pidu korral

Kool töötaks küll rahuloldawalt kui mõ
ued asunikud ei töötaks kooli wastu. Ise

tuid.

dajate lastele ja kooliõpetajale järele jättis,
jäägu lugeja otsustada.

keda kooli seinalehes .Punane õppur" ar

Põllumajanduslik ring pidas 3 loengut
ja 4 referaati.
Kirjanduse ring andis Välja kuukirja

wustati. Lubati koolimaja ühes seinalehega
maha põletada.
Kooliõpetaja algatusel organiseeriti noorte

.Punane kirjamees". Näitering pani toime
1 pidu.

ühing. Ühing ise töötab rahuloldawalt,
kuid walla organisaator Vaatab ta pääle
liiga külmalt ja ei aita tööle kaasa.
Kaewu o j a.
Rohkem walgust

Teadete ring andis juhatusi 8 korda ja
pidas ära 2 koosolekut ja ühe nõupidamise.

äranis on kooli wastu samogonni meistrid,

(Kikeerino nõukogumõisa, Leningradi kub.).

Siin elab 19 perekonda eestlasi. Töö
liste seas Valitseb siin weel suur pimedus.
Täielikuks seaduse andjaks on siin mõisa

.Valitseja". Tema teeb, mida ta tahab.
Näit. linna saadetama piima pudeli eest
saab ta 5 kop., töölistelt nöörib aga 7
kop., kapsa puud maksab linnas 1 rbl.
50 kop., siin 2 rubla jne.
Haridusetööd ei tehta. Ametiühisuse

Postiosakond andis Välja hulga aja
lehti ja 48 kirja.
Kahjuks jõudude puudusel ei tööta po
liitkirjaoskuse kool, „Moprt" ring.
H. Ossip.
Uue hosga tööle
(Masnikowast, Luuga kr., Leningr. kub.).
Aprillikuu lõpul oli klubi liikmete koos
olek, kus selgus, et 1924 aasta jooksul on
olnud 9 eestseisuse ja 1 üldkoosolek. Pidu

poolt saadetud ajalehedki seisawad ilusasti
kapis luku taga.

sid on toime pandud: 7 näite- ja kontsert
õhtut, pääle selle üks N. ühingu poolt.
Aasta jooksul peeti 5 loengut. Wõeti
Struugi laulupidust osa. Aasta jooksul on
sisse tulnud 109 rbl. 62 kop.. Välja läinud
103 rbl. 10 kop., millest kooli hääks

7. mail käis mõisas kreisi maa- ja met

63 rbl. Kirjandust on 7 r. eest muretsetud.

satööliste ametiühisuse esitaja ja tegi aru
ande, kuid keegi ei osanud ühtegi küsimust

üles tõsta; wist ei ole töölistel midagi

ütelda?

Tuleb Välja, et selle nõukogumõisa ela
nikud ei elakski nõukogude Vabariigis.

Tarwis asuda selle pimeda koha wal
gustamisele. K.
Koht olekS kartuli wabariigiS.
(Kiinuse as., Kingissepa kr., Leningradi
kubermangus).

Siin elab keegi endine kartuli Vabariigi
kodanik Tiisel, kes sai külanõukogu poolt
meie hulka Võetud.

Hunt muudab karwa, kuid mitte tegu.
Nõukoguwalitsust. ta ei tunnista, ei täida
külanõukogu käskusid, ei maksa maksusid jne.

Koht on korras, kuid kõik tööjõud ku
lub .katla keemaajamiseks".
Pääle selle on ta Väsimata kuulujuttude

laialilaotaja millal walged tulewad,
kes sõdima hakkab jne.

Kas ei oleks sarnase isiku koht kartuli
Vabariigis? Teraw Silm.
Klubi atvamiue
(Jwanuski asund, Kingissepa kr., Lenin
gradi kub.).

Pikema eeltöö järele oli 10. mail koha
liku klubi awamine. Isegi wanad talutaa
did olid asjast huwitatud ja paljud astu

sid liikmeteks.

Koosolekul Võeti wastu 3 uut liiget.
Otsustati korraldada: pidusid kahe kuu jook

sul üks kord,: kord kuus poliitloenguid,
mida pole seni olnud.

Klubi töö tunnistati rahuloldawaks ja
soowiti jalkata tööd kindlasti edasi.

Jääb soowida otsuste täideviimist ja
kindlat tööd. Logeleja.
Klubil puuduwad ruumid.
(Tikopesa asundus. Leningradi kub.)

Klubi töö kannatab palju oma ruumide

Noorte elu.
Wäärnähtused
(Tikopesa as., Kingissepa kr.. Leningradi k.)

Wäärnähtused meie noorte seas ei ole
weel täiesti kadunud. Samogonn hoiab oma
kütkes noori ning tihtigi on mõned W. L. K.

N. Ü. liikmed joobnud ja löövad lärmi. See
kaotab ta komnoorsoolaste lugupidamise teiste
noorte hulgas.

Sarnased joodikud liikmed peab noorte
ühing enesest kõrvaldama. Tikopesa noored,

miks sallite teie niisuguseid väärnähtust
eneste keskel, hüvitage nad ära ja asuge
uuele loovale tööle. Ohakas.
Noortele ei tohi komiStuskiwiks
ees olla.
(Antonowka aj., Luuga kr., Leningradi kub.)

Läinud aasta lõpul organiseeritud kom
noorsoo ühing, kuhu astusid 16 noort, tegi
otsuseks omale vastavad ruumid muretseda

palvemaja ülevõtmisega, mis ajub kooli
majaga ühe katuse all. Nüüd pääfis taeva
jüngrite hulgas torm lahti, nendega ühines

ka osa komnoorsoolafi. Siiski jäid järele
kindlateks komnoorsoolasteks mõned ärksamad

mida remonteeris asundus lastemaja jaoks.

Aga et ta tühi seisab, siis peaks klubi ju
hatus astuma sammusid, et osagi majast

klubi alla Võtta. T r i t t.

Suwine töö.

noored, kes oma tööd edasi jatkawad samas
sihis.

Soowitaw oleks, kui sarnased ebanäytu
sed kõrvaldatakse ning vanemad inimesed
noortele hariduse põllul komistuskiviks ees

ei oleks. Antonowka.

Jõudsamalt tööle
„Kaikapilduja" waStuse kohta Luuga rah
wuswähemuste osakonnale ja punasele nurgale.

12. mail peeti Trotskis ära ülekreisiline

Meie, Luuga kreisi noored ja poliithari

aktiiwsete parteitegelaste eestlaste koosolek,

duse töölised maal, kriipsutame alla „Kaika
pilduja" sõnadele ning loodame, et Luuga
seltsimehed uue noorte organisaatoriga ees
otsas jõudsalt tööle hakkawad, et ka meie
maanoored neist eeskuju, jõudu ning wirgu

kus harutati poliithariduse töö küsimusi.
Nõupidamine tunnistas, et poliithariduse
töö edendamine on kõige tähtsamaks abi
nõuks asuniku majandusliku seisukorra ja
ta kultuurilise tasapinna tõstmiseks.

Et seda tööd edukalt läbi wiia, on tar
wis: a) püüda kohtadel teha Võimalikult

Waliti Viieliikmeline juhatus, kuhu läks
ka 2 naisterahvast. Juhatus asugu ruttu

maid seltsimehi, looks kindlama sideme
kohtadega, saates tihedamini aruandjaid

oma ülesande täitmisele.

maale jne.; cl) tõmmata kooliõpetajaid rin
gide ja muusse ühiskondlikku tööle jne.

Selleks hääd edu. W a a s.

Lõpuks küsiksin Nurme laste wanema
telt ja ka noortelt, millega mõtlevad nad
vabandada sarnase teguviisi pärast oma
õppima noorsoo ees? Nägija.

maja, kuid see ei ole sünnis klubile, sest
sääl õpiwad ju lapsed ja kui juhtub min
gisugune haigus, siis ei lasta sisse.
Meil on ju weel üks kaunis suur maja,

Kahjuks puuduwad klubil omad ruumid.

Awamise pidu oli elaw. Palju oli nais

res häälte enamuses aset leidis.

puuduse all. Kooskäimise kohaks on kooli

rohkem massilist tööd, ära kasutades kõiki
kohtadel olewaid jõudusid; b) et keskkohad
pööraks rohkem tähelpanu töö pääle eest
laste keskel, selleks ära kasutades tugema

terahwaid.

Olgu juure lisawd, et tähendatud õhtul
kusagil talumajas .särusid" (tantsu) löödi,
kus ka .jumalate jook" (samogonn) suu

tust saaks. Komnoorsoolane.
Ärksamatena übes sammuma
HUÜV iHUIUIIIUiU

(Alam-Linda asundus, Kaukaasias.)

Peab tähendama, et meie Alam-Linda
asundus tõesti üks mahajäänud asundus on,
Võrreldes teistega, kes ei wõta osa ei luge
mistoast ega punasest nurgast, ega ka Mopri

ringist, millised kõik meie külas olemas.
Liikmed on ainult ärksamad talupojad ja
mõned noored ja neidki on wähe, kes kaasa
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GKs k i

aitavad. Koolipapa oma armulise prouaga

Wäike weste.

ja küla kulakud ei tee sellest väljagi, sest
neil on paremad ülesanded, nagu näituseks
iamogonni kõrisse kallamine ja sääljuures

wana valitsust leinata. Naisterahvaid, ise
äranis tüdrukuid, keda meie külas küll on,
ei või sugugi kultuurseteks nimetada, sest

nad loevad häälmeelel vanu romaane ja
ootawad üksisilmi, milla aga pühapäeva
õhtu tuleb, et saaks tantsupidul kepsu lüüa.

Lugemistuppa nad ei lähe (seda ei ole ka
imeks panna, sest nad on oma isade valju
surve all) ja kuigi sinna juhtuvad minema,

siis songivad kõik raamatud läbi, ilma et
jäält seest midagi loeks.

Suurt osa mängis külas haridusselts
.Koidula", mida suurte raskustega suudett

ära likvideerida lugemistoa alla. Wana
seltsi liikmed vihastasid nii selle üle, et ei

ilmunud mitte pidulegi, mida korraldasid
tomnoorsoolased ja ärksamad noored. Selle

pääle vaatamata möödus pidu rahulolda
vait. Mõni küll tõstis oma .kilkis peaga"
lärmi, aga see vaigistati ruttu ära. Nüüd
mcttervad komnoorsoolased veel pidusid toime

panna. Selleks siis soovin, et kõik küla
ncored endi keerulisi mõtteid vähe selgitaks

ja hakkaks ärksamatega ühes sammuma.

Selleks edu. Kumlane.

Seinaleht ei ttmn ega ilmn
(Koidula asundus, Kaluuga kub.)

Juba ammu lubavad meie noored seina
lebte välja anda, kuid seni pole veel midagi

näha ega kuulda. Ka näiteringi töös on
seisakut märgata.

Noored, nii ei lähe, kõik elavalt tööle ja
mitte teistest maha jääda.

Koidu l a n e.
Ring töötab rahnloldawalt

Mõnda tulewiku kavatsustest ja suurvaimudest.
Et inimesed oma eesmärkide ja tuleviku

kavatsuste suhtes ning suurvaimude hin
damises mitmesajasse gruppi jagunevad,
on igal selge.

Niisama näeme, et igal teaduse alal on
omad eriteadlased olemas, kuid meie pihk
walased oleme selles asjas kaugele teistest

ette jõudnud. Meil näituseks tunneb ja
täidab üks mees mitu ametit korraga: ol
les rätsepp, laulukoori juhataja, näitleja,
kupleelaulja, kirikuõpetaja jne. Sõnaga
soovitav rekord kõigile kättesaamiseks.

Tähendab, kui meie niiviisi edasi jõua
me, siis võib mõne aja pärast teatud asu
tuste tööjõudusid vähendada, sellega ka
väljaminekuid. Sest üks ja sama isik võib
täita tulevikus peaaegu kõiki seltskonna
nõudeid: võtab noort ilmakodaniku vastu,

vabandage tahtsin ütelda, ristib,
õmbleb püksid jalga, kui kodaniku meel
kurb ja väsinud, siiS laulab talle, näit
leb, laulatab ja lõpuks saadab sind pare
masse ilma, andes andeks kõik su vigurid.

Kas ei ole tore, mis?
Mispärast ma nii üpris rõõmus olen,
on see, et meil tulevikus on lootus suuri
edusammusid saavutada, sest mees, kellest

ma räägin, on õpetajahärra Jõgi, kes soo
wis oma teadusi laiendada, rändas paari
päeva eest lõunasse, Suhumi või Kau
kaasia, „karjase" vabandage »karja
assistendi" spetsiaalsust tundma. Sest sääl
olevat siinsete teadete järele „laialisemad

karjamaad" ja ka olud, sääl

lkue-Eesti (Lärski) asund., Novgorodi kub.)

juures wastutulelikumad pereisad ja emad.

Siin organiseeriti noorte ring 1924 a.
7. novembril. Praegu on liikmeid 9. Ring
töötab rahuloldavalt. Igal puhkepäeval

Osa pihkwalasi, kes asjast omamoodi

peetakse üldiseid koosolekuid, kus arutatakse

noorte põhikirja, programmi, ajalugu ja
muid küsimusi.

ja nüüd", „Usk ja klassivõitlus" ning „Usu
tekkimisest". Ettekanded kutsusid noortes
esile suurt huvitust.

Aktiivsuse tõstmise eesmärgil kinnitati
satsioonide külge.

Rohkem on tarwis kirjandust lugeda
ja loengutel käia(Darjino asund.. Luuga kr., Leningr. kub.)
Meie asunduse noored on osalt juba
ärkanud, kuid wcel paljud bõijuwad unis
tuse ilmas. On olemas kaks noorte orga

Et asi jutu all oli, küsisin: „Kust sa
neid ebaloomulisi te2teid korjad?" Mille
pääle mehike vastas, et ta hiljuti siia
jõudnud sakste" käest, kes tihti
suures linnas „Fontanka loodijate" koos
olekutel käinud seda kuulnud. Need
„ saksad" olla ka seda ütelnud, et „ Edasi"

valetavat Fontanka kuivamise suhtes,
sest „ Edasi" meestel puuduma eriteadlased

suurvaimud... kes Ameerika tehnikaga
tuttavad .. . Suures linnas olevat küll
üks sarnane olevus, kuskil kahe silla va
hel, kes aga „Edasit" enese jaoks liiga
madalaks pidavat, kuna „ Edast" W. K.
P. seisukohal viibivat. Ja üldse ei olla
neil „sarnaste asjadega" jändamiseks aega.

tuleku suhtes paremad ja Jõgi saada prii
supi kõrvale talve moona kaasa. Ja kui
nüüd varsti pihkwalased ilma püksata
uulitsale tulevad, siis ikka häda tuleb mõ
seadmisega ametis umbes sarnasega
nagu seda hiljuti Inglise lordid Moskva

Leningrad! teated.

ma just ei küsinud, aga kavatsus kui fakt
olla olemas.

Lahkumine. Sammusin kodu poole mõ
teldes: jah, igalpool need suurvaimud ja
kavatsused. .. ühed lähevad, teised tule
wad... ei ole viga „saksad", ka Pihkva
mõistab mõndagi. W. Leetus.

Kooperatsiooni osawött Leningradi
trustide ringjooksust.
Kooperatsiooni osavõtmine Leningradi
trustide ringjooksust kasvab alatasa.

Kooperatsiooni poolt on viimase 3 kuu
jooksul ostmist tehtud järgmiselt: veebruari
kuul 2.019 tuhande, märtsil 2.208 tuhande

ja aprillis 2.391 tuhande rubla eest.
Nõnda näeme, mida enam kasvab Le

Toimetus.

Tõns teaatrttes:
Akadecm. riiklik ooperi ja baleti teaater
,PycaaH H JliojiMHJiau.

Akadeemiline riiklik draama teaater
BllyraießHi,HHa"

„3a KpacHi.ni IleTporpaÄ".

.CHflTe.n>Huä napHKMaxep"

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljaendja: EeSri Kirjastuse UhisuS

Öpehimuline, Holmist. Teie kirja saat

Loomulikult võtab trustide ringjooksust,

ooniga: aprillikuul tekstiil 453 tuhat
455 tuhande asemel märtsis, naha 192
tuhat (18 prots.) 51 tuhande asemel (7,7
prots.) suurwalmiStuse trust 3,7 prots.,
(1,7 prots.) asemel. Iseäranis tõusis tun
tavalt kooperatsiooni tasakaal õmblus
trustis, saavutades aprillikuul 62,3 prots.
(21,9 prots.) asemel märtsis, niisama kas

was kooperatsiooniga kauplemises värvi
trustis aprillikuul 9,3 prots., märtsis 8,9
prots. Endisel tasapinnal asub kooperatsi
ooniga kauplemises toitainete trust 38,5
prots. (38,7 prots.) asemel, tubaka 60,8
prots. (60,4 prots.) asemel ja paberitrust
13,6 prots. (14,0 prots.) asemel.

Leningradi teksttiltööstuse Pro
gramm IS2Z—26 a
1925—1926 a. pääle, mis kinnitusele an
takse Põhja-Lääne tööstuse büroole.

Uuel operatsiooni aastal kawatsetakse
walmistada kuni 100 miljoni meetrit puu
willast riiet selle aasta 50 miljoni asemel.
Uue operatsiooni aasta walmissaaduste
wäärtus ulatab ligidalt 135—150 miljoni
rubla, s. o. kaks korda suurem kui 1924—
1925 a.

Sm. lv. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste Haridusmaja.
Reedel 22. mail. Kiuo-etendus
Wäljamaa film
„Trooja langemine"
~Helene rõõwimise" järg.

Algus kell 7 ja S õhtul.

OCTOHCKOC IheHTp-Biopo CoßHamueH HapiioM

Laupäewal. 23- mail s. a.
Nõukogude uuem kinofilm

Jekaterina Roshnowslaja
Algus kell 7 ja 9 õhtu.
Hinnad harilikud.

npoca, MocKßa, CpeTOHCKnä 6y.ii.Bap, 6.

Samasse Eesti keskbüroosse tuleb pöö

rata fakulteeti pääsemiseks.

ningradi tööstus, seda enam võtab koope

On wäljatõötatud walmistuse programm

Kes soomimad „Gdast" 1. üle
odlastilise kirjasaatjate nöupida
mise ulesmötet saada, teatagu set
test „Edast" toimetusete ja saatku
uteswotte hind 2 rubla ära.

seltsimehi tingimata ilmuda, ka neid, kes

ettekandest osa võtta ei saa.

sime edasi:

Oudowa maakonna punastele

Ka meie noored on ärkamas! Edu neile
selleks! Kuil.

juunil ülekubermangulisel rahvapidul maal.
Seepärast palutakse kõiki ülevalnimetatud

Õpilased, Koidulas. Teatage, kui tuleb

Tähtsamad trustid kauplesid kooperatsi

lehti, õpetlikku raamatuid ja loenguid kuulata.

sm. Mannert, Laiand, Stein, Salmus,
Koch, Niinberg, Olje, Meiel, Rähni, Murri.
„Lõbus talupoeg" kantakse ette 7. ja 8.

kehvemate talupoegade õiguste rikkumist
ette. Kirjelduses tooge rohkem faktisid.

jad Võrdlemisi hästi „Rändaja" ette kand
fid. Rahvast oli pidusaal täis.
Pärast pidu oli nii kui harilikult ikka
tants, mis arusaajate noorte juures kuigi
suurt hvwi ei äratanud, wäljaarwatud üks

Noored, tarwis on rohkem lugeda aja

Hansen, sl. Mannert, Paju, Riimosk, Karpa,

CT. ToJMaTCBO, KpaCHO-ropcKaa BOJI., OCT

TeaÄttstnded.

tähele panema.

Emeljanowa, Niina °, Nurk, Juurup, Tor
pan, Leppik, Oona, Jool, Rabin, Wanja,
Tomingas, Teiter, Koel, L.; Koel, M.;
Tornius, Emeljanowa, Johannesberg,
Ühtegi, Kausman, Kriisk, Tammbaum,

poßencKaa 3cTmßo.ua.

aineid, suuremal määral kooperatsioon osa.

pärandatud wanast korrast ning mida aga
noored praegusel ajal mitte enam ei peaks

kuhu palutahe järgmised slm. ilmuda:

ress:

kus valmistatakse suurtarwituse tarbe

tcrwiseks." See on wana sõna, mis meile

Haridusmajas on esmaspäeval, 25. mait,

kell 8 õhtul „Löb«sa talupoja" harjutus,

Kirjawastused.
Juhauson, Begunitsas. Ed. Kukfe ad

Mõni aeg tagasi pani Ofirowcnka punane
nurk pidu toime, kus noored näitlejad-õppi

Asunduses õitseb wiinakeetmine, kelle ohw

osakonna Eesti sektsioon.

pakkimise paberina, või mõnda muud moodi,

ratsioon sellest ringjooksust osa.

riks palju noori langenud. Sääljuures püüa
vad vanemad noortele rääkida: „Natuke on

W. K. P. Põhja-Lääne obl. rahwusw.

Teaarer «iOsMx apHTejieä".
„raßpom"
Muusikaline komöödia

nisatsiooni, kuid kellede töö tigusammul edasi
liigub.

ehk kaks komnoorsoolast, kes selles asjas
teistele pmdfid eeskuju näidata.

Leningradi P.-Lääne obl. partei komiteede
rahvusvähemuste osakonda komandeerida.

produktsiooni realiseerida anda välja
ligemal ajal uut ajakirja, mis rahuldaks
Kaananimaale igatsejate nõudeid... kas

ajanud ja viimane ei tulewatki enam ta

koosolekule kokku.

A. Koba k

kuma jäi.

Põhinedes partei komitee üldise

kirja pääle, tuleb sektsiooni sekretääridel
vastavad seltsimehed välja eraldada ja
läbi partei komiteede määratud tähtajaks

Atadeemil. riiklik väike ooperi teaater.

ja koguvad kaunis korralikult puhkepäevadel

raamatust õpivad, seokfid tegeliku eluga.

mida taskust tõmbas, mulle otse vastu
nina puudutanud, küsimusega: „Kas lu
gesid?" „Mtba?" „Et Fontanka kui
wama..." „Lugesin, aga mis siis?"
„Ta kuivavat jah, ehk küll paljud seda
ei uskuvat".
Nähes, et mehike väga huvitatud oli,
seletasin talle pikalt ja laialt, isegi Weli
kaja jõe jooksu ära, nii et ta viimaks us

knlud.

olla kavatsus paberitööstust tõsta ja selle

lehtedele.

ja õppuseks ning et seda kõike, mis nad

minu naaber ei oleks kortsunud „Edasiga",

nüüd, ühtlasi tasutakse tagasisöitmise tee

Nii suurvaimul kui ka „sakstel" üldse

Töö takistuseks on liikmete elukohtade
kaugus üksteisest ja lugemistoast. Sellegi
pääle vaatamata on noored tööst huvitatud

Soovin jõudu noortele edaspidiseks tööks

Tõstsin silmad, nägin tuttavat, kes kü
sis? „Mis uudist?" Pidin hakkama sele
tama rätsepp Jõgi reisusid jne., kui aga

Kursustele saadetud seltsimeestele või
maldatakse ülespidamine, korter, õpeabi

aru saanud, on kole vihased „ Edasi" meeste

nele, oldawat isegi protest-märgukirja kokku

noorte ühingu liikmed kohapäälsete organi

dise viinaladu ees.

kub. 3 kohta.

pääle ja loevad neid süüdlasteks, kes olla
nende .suurvaimu" rätsepp-õpetaja plehku
gasi, sest lõunalaste tingimused olla sisse

Lihavõtte esimesel pühal viidi läbi kolm
usuwastalist ettekannet: „Riik ja kirik enne

Et viimane asi mind suuresti huvitas,
astusin uulitsale, (see oli just päevade
päält) ja kadusin rahva hulka, et hingata
kevade õhku ja kuulda, mis väljaspool.
Olles oma mõtete kaisus, ei pannud tä
helegi, kui mind seisatama sunniti just
Proletarski bulwaaril tollivalitsuse en

Tähelepanemiseks!
Kõikidele W. K. P. kreisi ja tuber
mangu Eesti sektsioonidele PõhjaLääne oblastis.
1. juunil algavad Leningradis ühekuu
lised täiendavad kursused küla parteitöõ
listele-eestlastele, kuhu kohad järgmi
selt on ärajaotatud:
Oudowa kreis 4 kohta, Kingissepa
4 kohta, Luuga 3 kohta, Trotski - 4
kohta, Novgorodi kub. 2 kohta, Pihkva

nurkadele.

31. mail s. a. pühitseb Oudowa Eesti
Harmaja oma viiendat aastapäewa, mil
lest osa võtma kutsutakse kõiki Oudowa
maakonna punaseid nurke ja klubist esita

jäte kaudu, niisama ka kõiki endiseid Har
maja tegelasi ning liikmeid.

Pidu e eskawa:

1) Pidulik awamine, presiidiumi wali

wõtab wastu
Krestsi walla täidesaatwas
komitees
(Nowgorodi kub., Waldai kreis.)
sm. August Lillo.
Kuslletsd; haigemsza
lef. 180—58. WaStunöim. kõikides spets,

professorite ja ossisientide poolt kella

1S homm. kuni kella Id öllt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras>

"Sk Anemtei mi. £££
tripper •£,!«

mine ja terwitused. 2) Kõne klubi ajaloost.

3) Kontsert osa. 4) Näitemäng.
Algus kell 8 õhtul. Juhatus.
Ondowa kreisi punastele nurkadele.
Poliit-haridusliku osakonna ja Harmaja
juhatuse poolt korraldatud raamatukogud
ootawad tarwitajaid.

Punaste nurkade juhatajad ja kooliõpe

tajad, tulge raamatute järele.

Kogudes on Lenini kirjatööd ja teised

huwitawad ning tähtsad raamatud.

hamb. Arstide tntsum. kodu.

ÜUftÄ?
hamba.,
iurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Zisilis triPP-r.
Waswwötte tunnid erialade! hom.k. 8
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Harmaja juhatuse nimel A. M.
Puhkepäeval, 31. mail, korraldab Hari
dusmaja lõbusõidu ekskursiooni Schlüs

selburgi, laewoga. Maks 160 kov. inimese

päält. Kõik ekskursioonist osawütta taht
jad peavad endid tingimata enne regist
reeeima Haridusmaja kantseleis kuni kol
mapäewani, 27. maini. Juhatus.

Ko«Hi«pH, FocyÄapcTBBEHo9 E 35., EsaTflpra.~)<?os«l Lp. 87. Äesrs?p»A«?.oö FsHZ?, J 3 11250

osp. nurgal, telef. 562-3" Wastu
ste iga päew rella 9—12 a kella
-8 õhtul; naislerahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

WNs-°MtkSuÄ
mguorgaanide igakülgne arstimine

