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ttuidas walttseb painleve.

Meie suhted Inglismaaga.
Wäljamaa kaastöölised nõukogude
saatkonnas.
Londonist, 21. mail. Alamkojas küsis
valitsuselt kapten Avens, kui suur on nõu
kogude Londoni saatkonnas väljamaa rah
vustest kaastööliste arv, kes on sääl ni
mekirjas aga ei saa palka, ja kas on nende

arv piiratud.
Chamberlain wastas, et temal midagi
ei ole juure lisada oma vastusele, mis
tema andis 10. mail saadik Lansbergi kü
simusele. Kas need kaastöölised palka saa

vad ehk ei see ei puutu Inglise walit
susele ja ei ole tema asi sellega tegemist
teha.

Inglise saatkonna waranduseft
Leningradis.
Selle järele küsis Bross, kas täitis nõu
kogude walitsus Briti walitsuse nõudmist
Inglise walitsusele ja neile isikuile, kes
teenisid Inglise saatkonnas Peterburis,
varanduse tagasiandmise asjus, mis oli
saatkonna majas.

Chamberlain wastas, et Inglise nõud
mine nõukogude valitsuse poolt ei ole
täidetud, kusjuures nõukogude walitsus
mingit rahuldavat seletust ei ole annud.
Praegusel ajal ootab Chamberlain wastust

oma Moskva saadikult selles asjas.
Bross küsis uuesti, kas walitsus siis
tõesti midagi ette wõtta ei saanud selles
asjas.

Tööliste partei liige Mac-Kinder pani
walitsusele küsimuse ette, kas on see tõsi,

et nõukogude walitsus pakkus Inglise wa
litsusele tasuks teist sisseseadet, rewolutsi
ooni ajal hukkasaanud asemele.

Chamberlain wastas: „Mi»a ei tea min
gisugusest ettepanekust. Mina tean ainult,

et nõukogude walitsus ei annud tagasi
saatkonna sisseseadet."

Endise Weue walitsuse rahade
konfiskeerimine
Tööliste partei liige Mardi Johns kü
sis kaubanduse ministrilt, kas konfiskeeris

Inglise walitsus need endise Wene walit
suse rahad ja varandused, mis olid Jng
lise pankades, ning kui jah, kas kawatseb
siis Inglise walitsus seks abinõusid tarwi
tusele wõtta, et seda raha jagada nendele

Briti alamatele, kes avaldavad rahalisi
nõudmisi nõukogude walitsusele.

Rahaministri abi wastas selle pääle, et
need rahad ei ole Inglise walitsuse poolt
koofiskeeritud ja juhib Johnsi IngliseS. N. W. Liidu kaubalepingu 10. punkti
juure.

88.000 Wene walget
Londonist, 21. mail. Saadik Soss kü
sis, kas lubab walitsus venelastel edasi
Inglismaale jääda, kui ei täidu IngliseNõukogude 1921 aastal tehtud kauba
leping.

Selle pääle wastas siseminister Äicks,
et tema arvates ei ole need 88.000 wene
last, kes elavad Inglismaal, sugugi huvi
tatud ega ka wastutawad kaubalepingu
eest, sest suurem osa neist elas juba enne

sõda Inglismaal.
Tööliste partei liige Mac-Kinder küsis,
Kas on see tõsi, et enamus neist wene
lastest on „walged aga mitte punased."
Wastust selle küsimuse pääle temale ei
antud.

Siilil, kus «valitseb Zankoiv...
Uus kommunistide kohtuprotsess
Sofias.
Miinist, 21. mail. Sofias algawas
Nikolajevi ja teiste kohtuprotsessis, keda
süüdistakse kommunistide warjamises, on
tunnistajateks kutsutud 30 inimest, nende

hulgas ka surma mõistetud Fridman.
Prokuröör nõuab kõige süüalustele,
prantslane Marle wälja arvatud, surma
nuhtlust, kuigi mingisuguseid materjoale
süüdistuseks pole.

Pääsüüdlane Nikolajewa, kes kuulus
»ma häätegewuse poolest, teatas, et ta
inimese armastuse tunde põhjal tõi oma
korteri haawatud Fridmanni. Kohtu
protsess kestab mitu päewa. Süüalused
meesterahvad tuuakse kohtusaali rasketes
ahelates.

Kaitsepolitsei järjekorraline
manööwer.
Miinist, 21. mail. Bulgariaskestab
edasi kommunistide ja talupoegade ühi
suse liikmete arreteerimised, keda kaht-

kustakse kommunistide poolehoidmises.
Miimastel päewadel arreteeriti palju
üliõpilasi ja gümnasiumi õpilasi.
Kaitsepolitsei teadete järele olla War
nas Wene mootorpaat kinni peetud,
kelle kapten teatas, et ta oli sunnitud
reisijate wasturewolutsionääride poolt
Sewastoopolist Warnasse sõitma.
Bulgaariat on kardetaw sõja
riistutada.
Roomast, 21. mail. Mussolini
tähendas, et nüüd on Bulgaaria walit
sus mässajatega malmis saanud. Kui
see nii ei ole, siis ma kardan, et kas
üldse ainult sõjalise jõuga seisukorda
päästa saab. Peab igatahes selle eest
hoidma, et Bulgaaria ei muutuks enam
luse kodukoldeks Balkani poolsaarel.
Kuid ühes sellega peab hoiduma Bul
gaaria edaspidisest sõjariistutamisest,
mis wälja wõib kutsuda Balkanitel uue
sõja.

Maroko sõda.
Riffide üldine mobiliseerimine.
Pariisist, 21. mail. Marokkost tea

Saladuse katte all.
Pariisist, 21. mail. Prantsuse sõja

tatakse, et Abd-EllKerim organiseerib ener

lisi operatsioonisid Marokkos hoitakse suu

giliselt jõudusid pääletungimise jätkamiseks,

res saladuses. Et kinni katta sõjawäe suu

ning kuulutas Riffi ja Dscheballi ümbrus
konnas üldise mobilisatsiooni wälja kõigile,
kes suudawad sõjariistu kanda.

Järelepärimine sõjalise tegewuse
üle.
Pariisist, 21. mail. Sotsialist Re
naudel ja kommunist Dorio andsid parla
menti järelpärimise sõjalise tegewuse üle
Marokkos.

Tellimine

Linnades 1 knn 1 rbl.
aaSta 11 rbl.
Maal 1 kuu 50 op.
aasra 5 rbl. 50 kop.

rust, mida Prantsusmaalt saadetakse taga
warawäena, saadetakse sõjawäed wäeliinile
wäikeste osade kaupa.

Ajaleht „Hevre" on wihane selle sala
duse üle ja tähendab, et walitsus tahab
rahwa eest koguni kinni katta seda fakti
et Prantsuse sõjawäed on riffide poolt
ümberpiiratud. >

Poola paanid hirmul.
Warssawist, 20. mail. Arutades Stresemanni viimast kõnet, teatab „War
schawjanka", et see kõne tähendab Poolamaale sõjakuulutamist.

Ikka samas sihiS.
Pariisist, 21. mail. Grenoblis wäl
jaastndes teatas Painleve, et walitsus
saab sedasama poliitikat jatkama, mis eel

mine walitsuski ja mis kindlustab Prant
susmaa julgeolekut Euroopa julgeolekus.
Hirmsate sõdade eelEelseisvad kümme aastat peavad kas
rahu Euroopas kindlustama ehk tooma
hirmsaid sõdasid. See on tähtaeg, mida
ükski riigimees ei tohi silmist lasta, kui
ei taha kurjategijaks olla.

Pressi wälja maksusid
Puudutades rahanduse wäljawaateid,
Painleve teatas, et Prantsusmaa laen
ripub ära tema eelarwe karmist, halasta
mata ja wastuwaidlemata tasakaalust.

Marokko kallale.
Edasi kutsus Painleve üles kõiki „hmd
prantslasi" walitsuse poliitikat Marokko
küsimuses toetama, mida kerge omale ette

kujutada, sest asi seisab siin nende abi
nõude teostamises, mida eelmine walitsus
algaS.

Sääljuures tähendas Painleve, et wa

Wöitlused .ilma kaotusteta"
Niimoodi oli tarwis neile Fezi mine
mise tee kinni panna. Toetuswäed, mis
juba eelmise walitsuse poolt selleks ette
walmistatud, saadeti võimalikult kiiresti
minema. Fezi tee sai assidele kinni pan
dud ja pääletungiwad risfid paisati kuni
meie maaala piirideni. Praegu peetavad
lahingud ei too endaga kaasa meile mitte
raskeid kaotusi, nii kui seda püütakse mõ
nede walelikkude ja moonmatud sõnumite
waral teha.

Kindel rahu suurtükkide abil.
Võitlustel Marokkos ei ole sihiks asu
maid laiendada. Meie tahame ainult suu
dida rahu austama selleks, et lähemas
tulevikus kindlat rahu jalale seada. Meie
ei taha ühtki jalatäit maad wäljaspool
meie maaala piire ning oleks kuriteoks
ohverdada selleks ühtegi üleliigset inimest.

Meie sõdurid pole sõdijad, waid on Prant
suse tsiwilisatsiooni kaitsjad.

Hoiawad kapitalistide taskuid.
Lõpuks tähendab Painleve, ei walitsus

litsus toetab täielikult neid abinõusid ning

kawatseb teostada sotsiaalseid reforme, kuid

wõtab wastutuse oma pääle. Sest tõepoo
lest samal silmapilgul, kui Herrioti walit

peab hoidma siinjuures suurte rahandus
liste ohwrite eest. Edasi reatab, et walit
sus kawatseb läbi wiia terwe rida admi

sus lahkus, marschal Liote (Prantsuse ülem

kommissar Marokkos) palus abi, järsku
meie piirialasse tunginud riffide salkade
wastu, kes ümber piirasid meie wahipostid
ning ähvardasid Fezi.

Soe pesa.
Sotsialistid sa saseiStid Genfi
konwerentfil
Pariisist, 21. mail. Genfis awati
Rahvasteliidu tööbüroo rahvusvaheline
seitsmes konverents. Juhatab Tshehi-Slo
waakia välisminister Benesch. Teda tervi
tas „tööliste saadikute" nimel Amsterdami
Internatsionaali täidesaatva komitee presii
diumi liige Belgia sotsialist Mertens.
Rühm töölisi protesteeris Itaalia fascisti
Rossoni konverentsile laskmise wastu. Ros

soni teatas, et kui tema wastu protestid
edasi kestavad, siis astub ta wälja tähtsa
teadaandega.

Helveetsia ajalehed tähendavad, et ta
sellega tahtis järgmiü öelda: Genfis viibiv
Itaalia saatkond (siia hulka arvatud ka
Itaalia sotsialistid) sai Mussolinilt käsu
Rossoni toetada. Kui aga nende ettepanek

tagasi lükatakse, siis peavad kõik Itaalia
saadikud Mussolini käsul istangult lahkuma.

Turkmenide mäss Perfias.
Tehe ränist, 21. mail. Pääle walit
suse aeroplaanide pommitamist taganesid
turkmenid Buldinkurdist. Ühendus Mesche
diga on katkestatud. Teheranist on saade
tud Meschedi piirkonda sõjawäe osad, auto
mobiilid ja suurtükiwägi.

Kuulujutud Painleve lahkumisest.
Pariisist, 21. mail. Liiguvad kuulu
jutud, et Painlcve-Caillaux kabineti asemele

astub Herriot-Blumi kabineti. Sotsialistid
on äärmiselt rahutud Caillaur poliitika pä
rast ja soowiwad Herriot' kabinetist osa
wõtta.

Wene kooperaatorite arretee
rimine Rumeenias.
Praagast, 21. mail. Rumeenia kaitse
politsei arreteeris Beltsis ja Sorokos 40
Wene kooperaatorit, kes püüdsid eraldada
küla kooperatiiwisid Rumeenia keskkoope
ratiiwist, kus malitseb ennenägemata war

gus ja rööwimine.
Arreteerituid süüdistatakse „walitsuse te
gevusele vastuhakkamises".

Professor Grasfi surm.
Roomast, 21. mail. Roomas suri
professor Grass, kes tunmd oma töödega
parasitoloogia alal.

nistratiiwseid reformisid, uuendada sõjawäe
organisatsiooni, luua ühtlast kooli ja uuesti
sisseseada walimisi ringkondade järele.

Austria etendab reaktsioonis
sandarmi osa.
Miinist, 21. mail. Wastuseks täna
hommikustes ajalehtedes ilmunud wälis
ministri Mataija kõne pääle Miini aja
leht „Arbeiter Zeitung" ssots.-dem. partei

häälekandja) awaldas kirjatüki päälkirja
all: „Austria etendab reaktsioonis san
darmi osa". '
Kirjatükk kritiseerib terawalt Mataija
teadaannet, eriliselt seda osa, mis puudu
tab nõukogude korda.

„Mis on asja Austria ministril Wene
maal walitsewa korraga. Kuidas julgeb
wäikfe riigi minister end segada wälisriigi
sisemistesse asjadesse, wäljaastudes sar
naste teadaannetega. Kommunistlik kord
ei meeldi meile. Kuid Horti kord Ungaris,
Mussolini kord Itaalias ja Zankowi oma
Bulgaarias on meile weel enam wihka
mise wäärt.

Nähtawasti seisab Austria riigi walit
suse ülesanne selles, et Watikani tööriis
tana kaitstes kõigi maade katoliku waimu

likkusid sääl olewate walitsuste wastu.
Meie wõitleme Miini politsei kõigi Eu
roopa wasturewolutsiooniliste walitsuste

sandarmiks muutmise wastu".

Ikka weel uurkwad.
Berliinist, 21. mail. Baaseli
~Lorwärts" teatab, et Helweetsia ameti
ühisuste liidu komitee otsustas Amster
dami Internatsionaali poole ettepanekuga

pöörata, saata S. N. W. Liitu kommis
jon olukorra järeleuurimiseks. Sellesse
kommisjoni peab kuuluma eriline Helweet
sia saatkond.

Meie asjadesse ärge segage.
Wii n i st, 21. mail. Nõukogude esi
tus Wiinis pööras Austria wälisministri
poole märgukirjaga, kus kinnitab ringkirja

saamist Austria wälisministri Mataija
kõne teksti juurelisandusega.

Märgukirjas teatatakse, et S. N. W.
Liidu esitus on sunnitud awaldama seda
kõnet nõukogude walitsusele.

Uued arreteerimised Tallinnas.
Tallinnast, 21. mail. Weel arre
teeriti keskühisuse kolm kaastöölist. Kõik
kolm on Eestimaa alamad. Neid süüdis
tatakse kommunistliku parteisse kuulumises
ja ühenduse pidamises Kominterniga.
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Meile ei oie kardetawad

S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
Kolms filrliibuimt mbot kongress.

kapitalismi kelkimisel».
Meid ümbritsevad kapitalistlikud riigid
on oma laimamise suurtükkidest meie
pihta marulise tule avanud. lSelle sõja
käiguga on ühinenud muidugi meie
„vanad tuttavad" mitmet liiki sotsid.
Need esinevad prohwetidena ning kuu
lutawad ette lähedat kadu nõukoguwõi
mule, kes uuesti jagunevat", „orna
seisukohtasid käest ära annab," japita
lismile tagasi läheb" jne. Kuid asi ei
seisa mitte selles, et meie jaguneme"
ehk oleme „teel taganemise poole". Asi
seisab selles, et meie iga aastaga kas
wame, majanduslikult ja poliitiliselt
kõweneme, sotsialismi leeri kindlustame,
mida muidugi kodanlus rahulikult näha
ei või, tunnistades avalikult, et „enam
lased laiendavad oma mõju maakera
paljudes osades."

Meie kindlustame kindlat ja õieti töö
liste ja talupoegade liitu, mis pandiks
on meie lõpuwõitlusele.

punase söjawäe seisukord.
Sm. Kruuse ettekanne.
Neli aastat on möödunud sest ajast,
millal nõukogude kongress wiimast korda
kuulas ettekannet Punasest sõjawäeft. Terve

rida sügawaid muutusi tema elus, organi
satsioonis, sõjaväeõppuse wiisides ja tin
gimistes on selle aja wältel üle elatud.
Küll on, kui ütlen, et kodusõja aegsest
sõjawäe suurusest 5V- miljonist oleme
üle läinud rahuaegse sõjawäe suuruse
562.000 inimese pääle.

Sm. Frunse näitab, kuidas Rumeenia,
Poola ja Eestimaa endi sõjawägesid kõ
wendawad ettekäände all kui sõjariistu
taksime ka meie. Igasugused sarnased jutud
Nõukogude Liidu sõjariistutamisest on meie
vaenlaste kuritahtlisteks wäljamõeldusteks.

Sõjawäe teenistuse päämise seaduse
sisu kõneleb sm. Frunse seisab sel
les, et tegelik sõjateenistuse aeg Punase
sõjawäe ridades määrati kindlaks 5 aasta

Ja kui palju rahvusvaheline kodan
lus ka ei hullustaks, missugust mustuse pääle. Tegelik sõjateenistuse aeg on 2 a.,
loopimist ta ka wälja ei mõtleks, mis kuna 3 aastat loetakse punaväelasele puh
suguste ultimaatumitega ta meid ka ei kusel oleku ajaks. Pääle selle loetakse kõik,
ähvardaks, ei suuda ta ometi meie edas kes tegeliku wäeteenistuse aja läbi teinud,
pidift kasvamist ja arenemist takistada. tagawara wäkke kuni 40 a. wanaduseni.
Meie kindlustame oma majapidamist,
*
meie kindlustame oma riigi kaitsemise
Meie sõjawäe sotsiaalne koosseis on järg
võimet, muutes seda juurepääsemata mine: talupoegi 84 prots., töölisi 11
proletaarseks ikindluseks. Missuguseid lu prots., muid 5 prots.
gulaulufid vähemlased ka välja ei mõt
Komandööride koosseisus on: talupoegi—
leks tööliste ja talupoegade liidu lagu -56 prots., töölisi 12,3 prots., muid
nemisest, meie Jaotustest" ja jagane 23,7 prots.
mistest" ühenduses nõukoguwõimu poolt
Meie jõudsime selleni kõneleb sm.
võetud kursiga uue majanduse poliitika Frunse, et kogu meie Punase sõjawäe
arenemiseks maal kindlustame meie pää koosneb töölistest ja talupoegadest.
kindlalt poliitilist ja majandusliikku sidet Sõjaasjandus asub täielikult ja terwikuna
linna ja maa wahel, kõrvaldades neid töörahwa kätes.
vastolusid, mis muidugi olemas on töö
Allakriipsutades meie sõjawäe kultuuri
listeklassi ja miljonite wäikeomanikkude lift kaswu, sm. Frunse tähendab, et see
talupoegade wahel. Üleliiduline kong omakorda on määratuks kultuurseks jõuks
ress kinnitas kõiki valitsuse samme, mis külas. Talupoegade poolehoidmine ja aus
juhitud meie küla valmistavate jõudude tus kaswab alalõpmatalt meie komandöö
arendamiseks, mis tarvilikud on sotsia ride ja poliittööliste koosseisu wastu.
listliku ülesehituse huvides.
Meie poliitika pöörde mõte maa
suhtes seisab selles, et meie talupoegade

suhtes laiemalt hakkame tarvitama uut
majanduspoliitikat, mis nelja aasta
kestvusel ennast täielikult ja tervelt
õigustas. Riiki juhtiv proletariaat on
nii poliitiliselt kui ka majanduslikult
huvitatud sellest, et kergendada kõikde
töötavate kihtide seisukorda, kaasa aidata
küla keskmistele ja kehvematele kihtidele

nende edasipüüdmistes oma majanduse
kui ka poliitilise ja kultuuralise tasapinna

Laupäeval, 23. mai! 2925 a. Nr. 115

nutusele on wõtnud ja lähemal ajal
tarvitusele wõtab.
Need abinõud kindlustavad talupoja
majapidamist. Nad on sihitud selle poole,
et kõrvaldada neid vastolusid, mis seni
olemas linna ja maa vahel, 'et kind
lustada poliitiliselt ja majanduslikult
sidet tööliste ja talurahva wahel. Selle
liidu olemasolu juures ei ole meile kar

Sm. Frunse iseloomustab meie õhu ju

mere laewastikku:

Balti ja Musta merede laevastikud,
komandööride koosseisu, laevade korra
pärasuse, meeskondade taktilise ettewalmis

tuse mõttes praegusel korral ei auna alla
sugugi ei millegiski tsaari laevastikule.

Meie wõime kindlad olla, et merelae
vastik on kuiwamaa Punase sõjawäele ja
Punase õhulaewastiku jõududele tugewaks
täienduseks ja jõuks.

Kõneledes Inglise merelaewastiku külas
käigust Balti merele, sm. Frunse teatab, et
tema arwates Inglise merelaewastik wõiks

oma jalutuskäiguks walida mõni kaugem

nurk.

Kuid ma teatan räägib sm. Frunse,
et meie poolt ei tehta takistusi Inglise
laewastiku wastuwõtmiseks, kui ta külali
sena meie sadamatesse, siia juure ka Le
ningrad arwatud, sõidab. Kuid samal ajal
meie ütleme endi punastele Balti mere
meestele: „ Sõbrad, hoolitsege selle eest, et

see, kes tahab korrata jalutuskäiku, mida
Inglise laewastik toimetas 1919 a. Kroon
linna seinade alla, leiaks eest kõige pala
wama wastuwõtmise!

Peatades meie sõjatööstuse seisukorra

juures sm. Frunse näitab, et wöime kii
delda selles asjas juba mõnesuguste edu
saawutustega.

Meie tööwiljakus ulatab üle ennesõja
aegse normi. Teaduslik-uurimise ja konst
ruktorite organisatsioonid, eriti aero-dü
naamika instituut prof. Tshaplõgini juha
tusel oma väärtuslikkude ülesleidustegaai

tawad kõwendada meie Liidu kaitsewõi
misi.

Tarwitan juhtumist, et allakriipsutava
kõigi meie keemikerite kõrgeid teeneid, kes
ühise tööga, ühise perena ühes töörahwaga

tõstawad meie kultuuri ja kõwendawad
meie sõjalist tugewust.

Ma mõtlen lõpetab sm. Frunse
et ma ei eksi, kui ütlen, et kui mõnel tu
leb himu pääle proowida täägiga meie
Nõukogude maja kõwadust. Punane sõja
jawägi näitab, et nüüd on võrdlemisi raske

seda maja purustada, waid wõib teda

S. N. W. Liidu walitsuse
koosseis.
21. mail peeti S. N. W. Liidu kol

Sm. Kamennew oma aruandes üld
liidulisel nõukogude kongressil walgustas
neid abinõusid, mida nõukoguwalitsus
talupoegade majapidamise suhtes tar-

ultimaatumid vaenlaste leerist isegi sar
nasel juhtumisel, kui kapitalism sopapil
dumisest asub tegevuse juure, avalikult
vaenulikku tegewust avaldab S. N. W.
Liidu wastu.

esimest istangut. S. N. W. Liidu kesk

Wäike weste.

poliitilise organisatsiooni liige olewat ja

ikka edasi, kui seda puhkamiseks arwame,

„Gstioma" asundusk imelik
kukest asjadest.
Täna sain „Estoonia" asunduses elawa
sõbra käest kirja. Kiri on küll isiklik, on
minule määratud, kuid teate ajakirjaniku
asja, kui midagi huwitawat ei saa
seda <oma taga pidada. Nii ka praegu.
Arwan, et kirjas ettetoodud tüübid ja
nende tegewus ~Edasi" lugejate laia ring
konda huwitab ja nad mulle kirja awal
damise eest esimesel wöimalusel patsi löö

mata ei jäta.
Kulla tindiraiskaja?
Meie asunduse kooperatiiwist olen sulle

juba kirjutanud. Asjata oleks kirjutada
kooperatsiooni tähtsusest: seda pead ise pa

remini teadma. Täna tahtsin iseloomus
tada weidi küla tegelasi, nende tegewust,

sihte, püüdeid jne. Walisin selleks meie
kooperatiiwi esimehe abi Hansu (pnimmi
ei ole sulle ju wist tähtis).
Hans on meie kooperatiiwi esimehe abi

juba aastat paar. Selle aja wältel on ta
siin wist õige palju tööd ära teinud. Ma
ütlen w i st, sest Hans waatab koha pääle

kooperatiiwis ainult kui koha pääle, mis
iga I. ja 15. kuupäewal palga kindlus
tab. Ega muu ju nii tähtis ei olegi!
Aega saadab ta aga muul wiisil mööda.
Rahwas teab kõnelda, et isegi mingisuguse

maal. Kuipalju siin tõtt ei tea. Tõe
olu on aga see, et Hans tihti asundusest
„wäljasõitusid" ette wõtab ning enne sar
naseid sõitusid ikka tähtsa näoga ringi
käib...
Muude kohustuste körwal wöttis ta
oma pääle kord ka meie seinalehe toime
tuseliikme kohustused. Kaua ta meie juu
res olla ei saanud, sest warsti ütles ta
awameelselt, et tema peab ennast wanaks
kirjanikuks ning seepärast peab kirjutamise

eest ka wastawat tasu saama. Selle „was

tawa tasu" sildi all seadis ta aga sarna
sed tingimused üles, mille täitmine oleks
tähendanud Hansu poolt kirjutatud iga
rea eest ligikaudu puuda wilja andmist.
Ei aidanud meie seletus, et seinaleht ku
sagilt sissetulekut ei saa Hans jäi oma
juure ja ei kirjutanud meile enam ridagi...

Kuid egas Hans sellepärast kirjutamist ei
jäta. Kirjutab paar korda kuus naabri
asunduse seinalehele. Säälsed poisid kor
raldawad erilisi korjandusi talust-tallu
mis sisse tuleb, see Hansu tasku honoraa

rina läheb. ..
Nii elas Hans, kuni äkki wend Jaan
talle külla ei tulnud. Jaan oli kusagil
suurlinnas mingisuguse asutuse agent, kes
pääle mingisuguse operatsiooni luhtamine

kut wenna juure puhkusele sõitis. Wähe
nii ütles ta esialgu ning lisas juure, et
„Estoonia" asundusesse ainult mõned pae

wad jääb. Päewadest kaswasid aga warsi
nädalad ja isegi kuu, kuid Jaan puhkas

Stalin, Kamenew, Kalinin, Tomski, Tjju
rupa, Smirnow, Rudsutak, A. Jwanow,
Tshjubarj, Lukaschin, Ahun-Babajew, Ata
bajew, Andrejew, Uglanow, Kulbischerow,
Skrõpnik, Starõi, Tshakaja, Kuschajew,
Jewdokimow, Shilunowitsh, Petrowski,
Aitakow, Tsherwjäkow, Musabekow, Fai
sulla Hodshajew, Jenukidse.

S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogusse waliti: esimeheks sm. Rõkov,
esimehe asetäitjateks sm.: Kamenew ja
Tsjurupa, välisasjade kommissariks
sm. Tshitsherin, Väliskaubanduse kommis
sariks sm. Krassin. sisekaubanduse kom
missariks sm. Scheinmann, rahandus
kommissariks sm. Sokolnikow, töökom
missariks sm. Schmidt, posti- ja tele
graafi kommissariks jm. Smirnow,
sõja- ja merewäe kommissariks sm.
Frunse, töölis-talupoegade inspektsiooni
kommissariks sm. Kuiböschew, teedekom

missariks sm. Rudsutak, kõrgema rah
wamajanduse esimeheks sm. Dsershinski.

Liidu nõukogu presiidium.
Petrowski eesistumisel peeti ära S. R.
W. Liidu nõukogu uue koosseisu esimene
istang. Jenukidse ettepanekul walis Liidu
nõukogu ühel häälel presiidiumi: Tomski,
Tsjurupa, Smirnow. Rudsutak, Jwanow,
Tshjubarj, Lukaschin, Ahun-Babajew ja
Atabajew. Presiidiumi liikmete kandidaati
deks: Kiseljew, Kurski, Dogadow, Koma
row, Kaganowitsh, Abartsunjav, AgamaliOglõ za Adamowitsh. Sekretääriks waliti
sm. A. Jwanow.
Rahwuste nõukogu presiidium.
Sm. Tsherwjakowi eesistumisel peeti
S. N. W. Liidu uue rahvuste nõukogu
esimest istangut. Rahwuste nõukogu otsus

tas oma koosseisust walida S. N. A.
Liidu kesktäidesaatwa komitee juure 9 lii
get ja 6 kandidaati.
Presiidiumi liikmeteks waliti: Andrejew,
Uglanow, Kulbischerow, Skrõpnik, Staröi,
Tshakaja, Kuljeschew, Jewdokimow ja
Schilunowitsh. Rahwuste nõukogu sekre
tääriks waliti Kulbischerow.

Seltsimehed

detawad mingisugused sopapildumised ja

see organisatsioon töötawat kusagil wälja

S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee
presiidiumi waliti 27 inimest, seltsimehed:

laiendada uute nõukogude juureehituse teel.
(Tormilised kiiduavaldused).

manda kokkukutse kefltäidesaatwa komitee

tõstmise alal.

sekretääriks waliti sm. Jenukidse.

täidesaatwa komitee esimeesteks waliti seltsi

mehed: Kalinin, Petrowski, Tsherwjakow,
Musabekow, Aitakow ja Faisulla Hod

punawäelased.
Kirjutage kuidas elab ja töötab
meie Punane sõjavagi. Avaldades
„Edasis" kirjeldusi Punase sõjaväe
elu kohta, loome sideme punaste
sõdurite ja töörahva vahel.

shajew.

Noh, mis sa nüüd selle kohta ütled!
Kuid wähe sellest. Warsi saime kuulda,
et Jaan enese ümber kogub kõiki neid,

et ta alati ringi luuris ja midagi haudus
(nagu ta ise Hansule ütles). Selle juures
piilus ta alatasa ümber ja häda sellele,
kes Jaanile kuidagi wiisi silmi puutus.
Kohe lendas Jaan nagu kuul walla mi
litsionääri juure ja sundis kõige tõsisema
näoga, et see protokolli kirjutaks Jaanile

dud iseäralist tähelpanu paremaks liik

silmapuutunud isiku pääle, kes teda tappa

meks olnud see, kes rohkem liikmemaksu

olla tahtnud. Militsionäär oli esmalt koh
kunud ja mitte asjata: „Estoonia" asun

maksnud). Et Jaani arwates see organi
satsioon küllalt tugew olnud, seadnud t«
warsi ka tegewusprogrammi"
kokku ja esinenud sellega oma organisat

duses äkki tapmine kättemaksmise alusel

ega see nalja asi ole! Kui Jaan aga iga
päew ja mõni päew isegi kaks korda mi
litsionääri juures protokolli tegemist käis
nõudmas, sai wiimane asjast am ning
mõistis kellega tal tegemist on ...
Pagana argpüks on Jaan!
Selle kinnituseks toon weel ühe wäikese,
kuid iseloomulise näituse.

Meie asunduses on ka oma klubi. Enne
1. maid kaunistasime meie selle ruumisid,

seadsime üles hüüdsõnu jne. Et wiimasel
ajal, nagu sa ise tead, nii paljugi spetse
(näe, mina maamees tarvitan ka uusi
sõnu) on, kes tegewuses leninismi moonu
tamisega ja igasuguste sõnademulina jah
watamisega, siis seadsime otse ukse kohta

hüüdsõna: wõitlus igasu
guse leninismi moonutamise wastu". Nn
pea, kui Jaan aga seda hüüdsõna märkas,

kes kord Eestisse mõtlewad jõita ning neist
isegi mingisuguse organisatsiooni moodus
tanud, kus maksew kõige kindlam suupida
mine ja liikmemaksud (wiimase pääle pan

siooni koosolekul (wiimast peetud muidugi

salaja B. metsa jämedate tüwede wahel).
See „ tegewus programm" seisnud kahest
punktist koos, mis järgmised olnud:

1. Estoonia asundusest läbi jooksew
Tanki jõgi tuleb kuiwaks pumbata ja selle
põhja herned külida.

2. Asunduses ilmuw seinaleht tuleb
kinni panna ja uus leht organiseerida,
mille täistäitmine Hansu hooleks jätta.
~Tegevusprogramm" wõeti konwerentsil

muidugi wastu. Programmi esimest
punkti pidi teostama Jaan, kuna teise
punkti teostamine Hansu, kui
hooleks jäeti.

Et esimese punkti läbiwiimiseks aga
rohkesti jõudu tarwis läks, mida organi
seerida wõis ainult seinalehe kaudu, siis

keeras ta jalamaid ümber ja ütles ilma
tagasiwaatamata, et ta enam oma jal
gagi klubisse ei pista, sest see hüüdsõna
olewat just tema narrimiseks sinna üles

läbi wiima. Arwati, et kui seinaleht Hansu'
käes küll siis pikapääle jõe tühjaks
pumpamiseks ka inimesi organiseerib»

pandud.

saab.

saadeti Hans hariduse osakonda teist punkti

Laupäeval, 23. mail 1925 a. Nr. 115

3

O>< r i

Nõukogude maalt.

Mida on riiklik kinnitus teinud Kla

Punase Lipu orden Uurali töölistele.

kinnitamiseks.

Uurali oblasti täidesaatev komitee pööras
üleliidulise kesktäidesaatwa komitee poole

Koorte töö kohtadel. *)

Riikliku kinnituse kolmeaastast tööd võib

kus praeguste laialiste kinnituse kergenduste

nimetada talupoegade kolmeaastase kinnituse

võimaluste juures, vabanevad kehvemad

Punase Lipu orden nende erilise tööarmas
tuse, teadlikkuse ja kõrge tööviljakuse eest.

tööks. Kogu töö raskuse keskpunkt oli koon
dawd küla kinnitamisele.
Riiklik kinnitus alandas kolme aasta jook

majapidamised kinnitusmaksust, kuna nende
majapidamised siiski kinnituse alla kuuluvad.

tase töö katse. Eksam seifis selles, et sun
duslik külwipinna ja kariloomade kinnituse

ettepanekuga 9 Uurali töölisele annetada

Riiklik kinnitus kandis wälja kolmeaas

Endine Potemkini loss.

sul järjekindlalt kinnitusmaksu. 1924—25

Jekaterinoslaawis avati endises Potemkini
lossis pidulikult puhkemaja töölistele ja talu
poegadele mahutuwusega 270 inimesele.

aastaks määrati kindlaks sunduslik tule vastu
jandikku vähem on ennesõjaaegsest semstwo

küsimus anti kreisi ja ringk»ndade nõukogude
kongressidele otsustamiseks ning hiljem viidi

Tatshtkistaui päalinna laiendamine.

maksust. Kui vaadelda üksikuid kuberman

see üle kreisi ja ringkonna täidesaatvate

Lähematel päevadel pannakse siin uuele

linnale nurgakivi. Neli maja ehitatakse
Euroopa moodi revolutsiooni komitee,
partei büroo, rahvakommissaride nõukogu,
kesktäidesaatwa komitee, rahanduskommissa

riaadi ühiselumajad.

S. R W Liit meie kodumaa.
Sewastoopolist teatatakse, et mõnest sajast

Türgi sõjavangist avaldas soovi _ kodu
maale tagasi sõita ainult üks isik. Ülejää
nud seletasid, et nende kodumaaks on S.N.

W. Liit.
Sinagoogi asemele klubi
Poltaava linnanõukogu otsustas partei
tute Juudi tööliste konverentsi otsuse põhjal
stnagoogi suurt saali muuta alaliste konwe
rentfide, nõupidamiste ja kongreside saaliks.

Kirikumaad töörahwale
Põllutöö kommissariaat andis kohtade
pääle korraldused, milledes nõutakse kohe

töörabvale üle anda need maad, mis vare
«alt said maatagawaradest antud kiriku tar-

beteks. Maad antakse tagasi nendele ühijustele, kellelt varemalt nad ära võeti.
Üldse oli niimoodi kiriku alla võetud 700
tubat tiinu maad.
Need kirikumaad, mis enne äravõtmist
olid eraisikute omad, antakse edasi talupoe

gade vastastiku abiandmise komiteedele

ühiskondliseks kasutamiseks. Übiskondlistest
maadest kaugemal seisvad maatükid peavad
üle antud saama riigi tagavaradesse.

Üleukraiualiue kiriku kongress.
Harkowist teatatakse, et sääl avati üle

kinnitamise maks, mis keskmiselt kolm-nel

gufid, näituseks Rjäsani ja Pensa, siis on
siin maksud 2—3 korda vähemad semstwo

Tariifide väljatöötamises toimetas riiklik
kinnitus õieti, milline ei olnud kättesaadav
endise semstwo kinnitusele.

Rajoonides, mis tule läbi kannatada said,

alandati järsult tariife, kuna sellevastu
rajoonides, mis tule all ei kannatanud, ta
riifi suurendati, kuid mitte suurelt.
4. aastal viidi fisse kergendused kehwe
matele talupoegadele. Käesoleval aastal on
kinnitusmaksust vabastatud 1.700.000 maja

nastamise küsimus.

Wölgade tasumine rahwuswaheli
sele büroole.
Mõõtude ja kaalude koda sai rahwama
janduse nõukogult 150.000 franki liikme
maksude äramaksmiseks mõõtude ja kaalude

rahvusvahelisele büroole Pariisis 1922—25
aastate eest.

kreisi sellest loobusid.

Kariloomastd kinnitasid ära 380 kreisi,
19 kreisi loobusid.
Hobuseid kinnitasid ära 167 kreisi, 7 kreisi
loobusid.

Et selgemat pilti saada, on tarvilik ära
pinna ja kariloomade kinnitamist sisse viia.

50% alandust said 500.000 majapidamist
ja 20% 4% miljoni majapidamist, s. 0.

kus riiklik kinnitus ei kavatsenud külvi
Nendest kubermangudest nõuavad 5 kreisi

üks neljandik osa üleliiduliselt talupoegade

külwipinna kinnitamist, 16 kreisi suurkari
loomade kinnitamist ja 28 kreisi hobuste

kinnitatud majapidamistest.

kinnitamist.

sunduslik ehk vabatahtlik kinnitus.
Keegi talupoegade kirjasaatja Jeremenko

Mineval aastal viis riiklik kinnitus viie
kuu jooksul läbi 41/2 tuhat ehituste kinni
tamist ning terve aasta jooksul 167 tubat

kirjutab järgmist: Mis puutub wabataht

kinnitust.

Palju oli waielufi: mis on parem kas

liku hobuste kinnitamisesse, kus tuleb maksa

Wõrreldes seda arvu üleliiduliselt, on see

talupoegadele sugugi kättesaadav.
Sunduslikku kinnitust talupoegadele ei ole

väikene. Tänavu aasta on läbi viidud
viie kuu jooksul 87 435 ehituste kinnita
mist, s. 0. 20 korda rohkem kui mineval

meie kubermangus fisse viidud, mis äärmi

aastal.

selt halvavalt mõjub kehvikute majapida

7—B rubla 100 rubla paalt, siis ei ole see

hobuseid ei lase wälja lõppeda ega vananeda.

Üldine kokkuvõte kolme aasta jooksul ei
ole sugugi halb.
Riiklik kinnitus sai talupoegadelt 36.127

Nad viivad hobused turule ja müüvad seda
kehvikule, sest et hinna tõttu on see kehvi
kule kättesaadav, kehvik töötab hobusega

tuhat rubla ja andis tagasi 23.169 tuhat
rubla. Aparaat läks kolme aasta jooksul
uue algatuse organiseerimiseks maksma

niikaua, kuni see wälja kärvab, paremad

10.728 tuhat rubla, s. o. üks neljandik osa.

miste pääle, sest et jõukad talupojad oma

puudus, kariloomade väljasuremine, mis

rida küsimusi, nende seas ka kiriku ukrai

liku külwipinna kinnitamise vastu, kuna 26

Kehvematele majapidamistele tehti kinni
tusmaksu alandamist osalt 50%, osalt 20%.

esitajad.

Kongressi ees seisab läbi arutada terve

Missugused on järeldused? Järeldused
on sarnased, et 350 kreisi võtsid sundus

märkida ka need kubermangud ja kreisid,

hobust ei ole aga võimalik kätte saada.
Sel põhjal annab end tunda loomatoidu

satsiooni esitajad.

hulkadele lähemale.

pidamist.

ukrainaline kiriku kongress. Kohale jõudsid
ta Konstantinoopoli ja Antiokia patriarkide

Kongressile kutsuti Tihoni kiriku organi

komiteede täiskogudesse, kuhu tõmmati ka
valla töölisi.

See eksam viis riikliku kinnituse rahwa

kinnitusmaksudest.

kõige rohkem lasub kehvikute majapidamiste
pääle ning selle läbi saavad kehvikute maja
pidamised veel enam laastatud.

Seepärast tuleb riiklikul kinnitusel võtta
sarnane kurss, et maksma panna külas sun

duslikku hobuste kinnitust. Mille järele
alandada maksu vabatahtliku kinnituse päält.

Külast kostavad sarnased hääled. Siis
kui riiklik kinnituse osakond kaitses sundus
likku kinnitust, rääkisin mina sedasama, et
need, kes tahavad külas vabatahtlikku kin
uitust, unustavad kehvikud ära ning tahes

See summa viiakse üle täieõigusliku saa

ehk tahtmata kaitsevad ainult rikaste huvisid.

diku sm. Krasfini kätte Pariisis meie wõl

Wähejõulised ja kehvikud vajavad meie

Pääle oma otsekohese varanduse kinnituse
ülesannete, asub riiklik kinnitus tulekindlate
majade korraldamisele, selleks kaasa aidates,

kuidas võimalused lubavad, niisama kaasa

aidates, et küla tulekahju masinatega ja
teiste abinõudega varustada.

Wiimasel aastal andis riiklik kinnitus
külale üle miljoni rubla. See aasta antakse

veel üks miljon rubla. Muidugi on kaks
miljoni rubla meie suurele riigile väikene
summa, kuid praegusel korral ei ole selleks
rohkem raha.

Leningradi teated.

külas sunduslikku kinnitust, seda enam nüüd.

Unte sanatooriumide atoamitte
Juunikuu esimestel päevadel avatakse

ja laialt seinalehe tähtsust, kriipsutas alla

mata vist autori seadus, eriti paragrahv
JV? 4... Soowitas seda läbi lugeda ning

Olginos (Oranienbaumist 7 versta) tiisikuse
haigetele sanatoorium 30 inimese jaoks.
Kavatsetakse Luuga lähedale selle aasta
sees asutada sanatoorium „Krasnõi Wal".

praeguse seinalehe puudusi ja noris, nagu

järele mõtelda ka Anatole France mõtteid

sant laadal, luba uue seinalehe väljaand
miseks. Hariduse osakonna juhataja küsi
muse pääle, mille pärast siis vana seina
leht õieti halb on, tähendas Hans hüs

selles küsimuses.

teeriliselt:

tulejat küsiwalt silmadega puuris.

zade katmiseks.

Hariduse osakonnas seletas Hans pikalt

Warastab, varastab, kurat! Mõ
telge ometi võtab uuemad sõnu
mid „Prawdast" ja mujalt ja ei nimeta
hallikatki! Teeb Wene elu kirjeldustest
vesti elu kirjeldused ja ei nimeta endist
autori, mõtelge ometi, see on ju ... see
on ju.. . Tuglase arvates, häbematus!
Waadake siil aga neid luuletusi, mida
ma uude seinalehte tahan lasta hoopis
teine tubak! Lugege, kas või järgmist:
Ma jälle püha Eesti pinda
Wõin tervitada koduteel
Mul rõõmul laenetama rinda
Sa paned kallis kodukeel...
Seks palun Kõrgemat mull anda
Mu teele jõudu, õnnistust
Et leek mul ikka täidaks rinda
Et vaim ei tunneks väsimust.
Haridusosakonna juhataja muigas ai
nult ja lähendas, et on olemas kaks asja
kodanlik ja proletaarne kirjandus.
Hansu luule olewat tüübilisem kodanluse
ivaimusünnitus, kuna wana seinaleht pro
letaarse kirjanduse waimus ilmuwat. See
pärast on ka arusaadaw Hansu jampsi
mine kirjanduslikust wargusest tal on
wõõras proletaarne kirjandus, täiest: tund-

Norus pääga, nagu märjaks kastetud
kass, lonkis Hans hariduse osakonna kant

seleist välja. Kojas ootas teda Jaan, kes
Luhta läks, ütles Hans lootuse
tult, jutustades lühidalt, kuidas hariduse
osakonna juhataja talle „pääpesu" andis.
Jaan wahtis tükk aega talle tummalt
otsa, hakkas siis Hansu nina all rusikaid
wehkima, üteldes selle juures ainult ühe
sõna eesel!
Edaspidistest sündmustest mul praegu

andmeid ei ole, kuid kasuta oma westete
jaoks seegi materjaul ära. Niipea, kui
Hansu-Jaani kohta uut materjaali saan,
saadan jälle. N. N.
Minu järelmärkus. Minul
kästi seda kirja küll materjaalina tarwi
tado, kuid tulin mõtte pääle, et warastan
parem selle ära ja lasen oma nime all
„ Edasisse" palju kergem ja lihtsam!
Mõni asi, kui Hans selle üle jälle ennast
siniseks wihastab, et teised kirjutavad,
tema kirjutuswõime aga kokku on kuiwanud.

Arwan, et teie, lugejad, minuga ühel ar
wamisel olete. Eks? Kui tülikas ei
ole kinnitage seda postkaardi saatmi
sega „Edasi" toimetusele, edasiandmiseks

X. Oixile.

Noorte elu.

Kaubasadama laiendamine
21. mail sõitis Strelna ümbrusesse 25
meheline salk professor Ljahnitski ja inse
ner Barabanowi juhatusel, kelle ülesandeks

järele uurida mere randa ja pinda Lenin
gradi kaubasadama laiendamiseks.

Uned walmistnse harud.
Leningradi tehastes kaswab walmistus
alatasa.

„Lebkabeli" tehases on asutud emallee

ritud traadi Valmistamisele, raadio ots
tarbeks. Traat, mis seni siidiga ümber
põimiti, on nüüd emaljega kaetud, sellega

on traat palju peenem ja tuleb odavam.
„Elektrosila" asus erilisest paberist wal

mistama elektri juhete isolaatorist, mis
wastawad senistele portselaan isolaatoritele.

Põllumajandusliku maksu
alandamine
Kubermangu majandusnõupidamise mää

ruse järele arvatakse Wolhowi kreis Põllu
majanduse maksu maksmises 5. järku,
Oudowa kreis 4 järku, Leningradi kr.
7 järku, Wötegorski kr. 5 järku.
Luuga kr. 4 järku ja Trotski kr. 6
järku.

Kubermangu ot

süstas Kingissepa ja Lodeinopolje kreisidel,

nende maksu kestwuse pärast, alandada
põllumajanduse maksu ühe järgu Mõrra,
nendele määrates 4. järku.

Lõpuliselt kinnitatakse need määrused

Töö eestlaste nooorte hulgas läheb päev
päevalt tähtsamaks, seda tähelepannes, et
harva kus Eesti asutuses on olemas partei
ringike, kes ühiskondlist tööd juhiks.

Selle tõttu langevad ka terve rida
ühiskondlikke ja poliitilisi ülesandeid noorte
õlgadele.

Et aga selles töös on terve rida puu
duseid, vigasid, samuti puuduvad vasta
wad töövormid Eesti noorte hulgas töö
tamiseks. Siin on tarvis ärakasutava ük
sikutes kubermangudes saavutatud tõ»
praktikat.

Pää töövormiks, mida praegn kohtadel
tarvitada võib, on parteitu noorte kon
werentfide läbiviimine. Novgorodi kuber
mangus igas asutuses, kuS sarnane konwe

rents läbiwiidi, loodi ka eestlaste noorte
.ringid.
Suurt takistust teeb töös valdades Eestt

tööliste puudus. Siin tuleks neis valda
des, kus eestlasi ja Eesti asutused, wälja
eraldada wallakomiteede palgaliste kohtade

pääle eestlasi, kes muidugi tööd teeks k«
venelaste hulgas. Kubermangudes on tar
wis sellel alal tööd algad», ühes sellega
ka partei koolis meeles pidada, et niisu
guseid töölisi kohtadel tarvis läheb. Uhes
sellega likvideeriksime ära aktiivi puuduse,

valmistaksime uut aktiivi, mida on tar
wis, sest noorte ühingu liikmete arv kaS
was viimase 3 kuu jooksul rohkem kui
50 protsenti.
Tingimata tuleb kasutada kohtadel kreisi

kursusi (Kjpoii-c'e3,nu) ringi sekretääride
ettevalmistuseks.
Meeles pidades, et maal on 75—30prots.

noorte ühingu liikmeid, on tarvis ümber
muuta noorte kuukiri „Säde" noorte maa
töö juhtkirjaks. Seda peab tingimata te
gema, sest seda ootavad küla noored.
Wöiks ka kaks korda kuus nummer wälja
anda. Iga küla noor saab siis „Säde't"
lugema.

Meeles pidades, et töö raskendab asja
olu, kui meie sektsioonidel pole mingisugust

autoriteeti Wene sm. hulgas ning sel kor
ral on võimata neid süsimust läbi viia.
Sektsioonid peavad mitte üksi kubermangu

komitees, vaid ka kreisi ja valla komitee
des omale tööde tingimused looma. Sel
leks on tingimata waja rahvusvähemuste
küsimust läbi arutada üle terve noorte
organisatsiooni, sidet pidades omas iga
päevases töös kreisi komiteega. Ainult
sell moel ja mitte teisiti on võimalik
praegusel ajal Eesti noorte hulgas tööd
teha, kasutades kõiki töö võimalusi.

Kohtade sooviks oleks veel kiirendada
ülevenemaalise Eesti noorte tööliste nõu
pidamise kokkukutsumisega, et ära otsus

tada need valusad küsimused, mis iga
päevases töös on korjatud aasta jooksul.

Hans Piilmann.

Konokowa noored R mail
(Nurmekunde asundusest, Tveri kuberm).
Konokowa noorte ühingu ring korraldas

1. mail laialise programmiga pidu-öhtu,
milles kõneldi 1. mai tähtsusest, Leena
sündmustest ja Eesti valgete timukate te

gewusest, ning ette kanti mõned etendused.

Osavõtjaid oli rohkem kui lihavõtte pü
hade aeg. Kõigil, niihästi noortel kui ka
pidukorraldajatel jäi järele hää mulje.
E. Wiibus.
Säält just nad öpiwad.
(lablonja asundusest, Novgorodi kuberm).

Noorte tööd ja kooskäimist takistawad

wanemad inimesed. On ettetulnud, et noo
red, kes noorte ühingu liikmeks kirjutasid,
säält sunnitud on lahkuma.

Wanemad pidage meeles, et meil töö
rahwa riigis on noortel waja õppida, sest

muidu meie oma olukoda ei paranda. See
pärast ärge takistage endi lapsi koosolek»-

tele minemast, sest säält õpivad nad, kui
das meie majapidamist tõsta.

Kaseleht.
Wötke eeskuju

(Punase Pustoshi asundusest, Oudowa kr.,
Leningradi kub.)

Noored wötawad aktiiwselt osa ühis
kondlikust elust. Palju on selleks oma mõju

awaldanud noorte organisaatori P. Mül

toni energiline tegewus.

Kuid samas wallas asuwate asunduste
Sadobiina ja Domkino noored uinuwad
alles raskes talwe uinakus. Aeg oleks ka

teil usuhullustusest ja kodanlise korra jää
nustest wabaneda. Wötke eeskuju Punase
Pustoshi asunduse noortest.

Külaskäija Looster.

kubermangu majandusnõukogude lähemal
koosolekul.

*) Mõttewahetuse järjekorras. Toim
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Timukate Eestist.

Elukalliduse tõus EeStisWiimasel nädalal on Eestis tõusnud
tähtsamate toiduainete hinnad, nagu
nisu- ja rukkijahu, seemnekaerad, kartuli
tärklis, siirup, suhkur ja sealiha. Osalt
sündis see hinnakõrgenemine tollide kõr
gendamisega, kuid meel suuremalt osalt
Eesti ärimeeste saagiahnuse suurenemisest.

Nii on wäljamaalt sisseweetaw nisujahu
hind tõusnud 2 protsenti, aga Rotermanni

tehas on oma sõreda nisujahu hinda tõst
nud 10'/2 protsenti, Puchk ja poja tehas
aga koguni 12 protsenti.
Kapitalistide hüüdsõna on ju alati ol
nud: kust wötta saad, säält wõta. Ja
Eesti walitsus Võimaldab neile seda toot
mist.

Eesti kaubalaewad seisawad laa
dungi puudusel.
Merekaubandus langeb iga päevaga.
Weohinnad on niivõrd madalad, et kasu
likum juba laewa seista lasta on, kui et
ia merel sõidab.

Läinud aastal makseti laudade stan
dardi weo eest Soomest Daani 52—55
Daani krooni, nüüd pakutakse kõigest 38
kuni 40. Peab tähendama, et läinud aas
tal laewad kuigi suurt tulu ei toonud ja
pea ots-otsaga töötasid. Missuguselt lõpeks
aga käesolewa aasta merekaubanduse hoo
aeg.

Kauemat aega seisawad miinisadamas
suuremad Eesti purjelaewad «Tormilind",
«Estoonia", «Priius" ja teised. Pole ka
laadungit midagi wäljamaale wiia.
Üheks laadungi wähesuse põhjuseks me

resõidu hooaja algul arwatakse olewat
tänavust pehmet talwet. Talwe läbi sõit
fid aurikud Kotka ja Daani mähet, millist
asjaolu ei tunne Kotka sadama ajalugu.
Kõik kewadeks määratud tagawarad weeti
ära.
Weohindade allasurumiseks on kaasa ai

danud suur lokaut Daanis, kus 200.000
töölist tööta. Daani, kes suurem Eesti
ja Soome metsa tarvitaja, määrab weo
hinnad ja sellega peawad arwestama ka
Eesti laewad, kelle teenistus pääasjalikult

Soomest Daam metsaweos seisab.
„W. M."
Uus suurem kommunistide kohtuProtsess.
Lähemal ajal algab Eestis sõjaring
konnakohtus uus suurem kommunistide

Tõde on walns.
Eesti wabariigi walitsus on nõukogude
saatkonna juures töötama «Rosta" tele
graafi agentuuri sõnumisaatja Eestist
wälja saatnud. Väljasaatmise põhjuseks on

Eesti Valitsusele mitte soowitawate sõnu
mite saatmine Nõukogude Liidu lehtedele.

Ei saa tarwitada.
Tallinna linn ei saa oma tervishoiu
kuraatorist ametisse panna, sest need wa

liti linnawalikogu poolt ennem, tui töö
liste ühise wäerinna nimekiri tühistati.
Tuleb vist ümberwalimiste jant ette võtta,

mis jälle omajagu aega võtab, kui ui
metud kuraatorite ametisse astumist häda
pärast tarviliseks tunnistatakse.

Kui Palju EeStis alkoholi tarwi
tatakfe

mise materjaali kokkukuhjunud Viide paksu

köitesse, kokku 3.000 lehte asjasse käi
wat dokumenti.

See protsess saab jälle uueks wägis
tuseaktiks juba niigi merest tühjaks las
tud Eesti töörahwa kallal.
Kommunistlikkude hüüdsõnade
awaldamise eest 3 aastaks mangi
„Pwl" toob järgmise kohtuakti:
Johannes Antoni, 24 a. wana. Tartu
maakonnast, Wana-Kuuste wallast pärit,
süüdistatakse selles, et tema Tallinnas
ilmuwa lehe „Teadete-Leht" Vastutav
toimetaja ja Väljaandja olles, selles
lehes nr. 5 24. aprillil 1924 a.,
missugune üle Eesti laiali saadetud oli,
awaldas kirjatüki „ Eesti töörahwa ühise
wäerinna wõitlushüüdsõnad rahwuswa
helisel töölisteklasfi wõitluspühal 1.
mail 1924 a., milles ässitatakse mässule
ja äraandmisele ning õhutatakse praegust

riigikorda wäewõimuga kukutada, nagu
see selgub „Elagu 3. Kommunistline in
ternatsionaal", „Eestimaa sotsialistlikkude

nõukogude Vabariikide liidu liikmeks",
„Klasfisõda imperialistliku sõja Vastu!"
„Maha kapitalistlikkude suurriikide käsi
kud"! „Töörahwa esitajad türmist Välja!"
Kohalik rahukogu mõistis Johannes
Antoni 3 aastaks kindlusewangi. Kohtu
palat kinnitas rahukogu otsuse.

Demokraatlik Eesti kohus mõistab
selle eest, et ajalehes mõni töölisklassi
hüüdsõna ära trükitud, 3 aastaks kind
luswangi, kuna inimesetapja Sergo
Vabaks lastakse. Igale ühele oma mõõ
dupunl.

UuS Pauk
Tallinna on uus pank „Eesti Maapank"
asutatud. Panga asutaja on Eesti riigi
walitsus. Maapanga juhatus ja nõukogu
määratakse ametisse walitsuse poolt.

Gentelmanid (aumehed) olge wait
t ja ärge suitsetage
Mõnedel wäljamaa ajakirjanikkudel oli
hiljuti juhus New-lorgi vangimajas ka
ristuse täitmise päältwaatajateks olla.
Karistuse aluseid oli kolm kurjategijat,
nende hulgas kaks wenda Daimonde ja
Giovanni Farina, keda süüdistati terme
rea rööwimistes ja tapmises.
Karistuse täidesaatmine määrati kell 12

öösel. Suures tühjas toas oli ainult na
tulene kõrgemal elektritool.

Enne karistust pööras administratsiooni

esitaja ajakirjanikkude poole sõnadega:
Gemelmanid! Teie tulite siia karistuse
täidesaatmist päältwaatama. Waikige ja

Toome siin andmete põhjal mõned näited

ärge suitsetage. Karistuse kord anti kurja
tegijatele enestele wälja walida.
Esimeseks läks wanem weud Daimonde.

on joodud wiimase viie aasta jooksul (1920

„Wannun", tähendas ta, et minu
weud on süütu ja astus elektritoolile.

aga võtta arvesse kõik alkoholilised joogid,
siis tõuseb see üle 15 miljoni pange puhast

Teda seoti tooli külge rihmadega kinni.
Wäikene majutus ja 2000 woltiline elektri

alkoholi tarwitamisest Eestis. Nimelt
1924) üle 13 miljoni pange piiritust; kui

piiritust ehk ümberpöördult umbes 40 mil

joni pange 40° viina. Tähendab üksiku isiku
kohta teeks fee kogu selle aja jooksul umbes

14 pange puhast piiritust ehk umbes 35
pange 40° viina, see on terve vaat viina
iga Eesti kodaniku kohta, naised ja lapsed

kaasa arvatud. Kui aga siit mitte joojad,
eriti lapsed ja suurem osa naisi, maha ar
wata, siis tuleb iga jooja kohta mitu vaati
viina. Nendest andmetest võib näha, kui
palju ja kui kaugele oleme meie alkoholi

tarvitamisega läinud. Kui meie arvestame

tarvitatud hulka viina raha pääle, siis
teeb see ümarguselt 2 miljardi marka
aastas. „Pvl."
Teaater.
Kammerteaatri külaskäik Saksa
maal.
Moskwa Kammerteaater Viibib praegu
Saksamaal külaskäigu etendustel. Moskwa

lased leiawad sää! hääd wastuwõtmist ja
sakslased on nende ettekannetest Vaimusta

tud. Nii lawastused kui ka üksikud män
gijad leiawad rohket kiitust. Wiimase ette«

kande lõpul («kposa») Leipzigis oli pub
likumi poolt tormiline kiiduawaldus. Kost
sid hüüded „ Elagu S. N. W. Liit!" Kui
näiteseltskond waksali jõudis, et Frank
furti sõita, kogunes hulk rahwast, eriti
üliõpilased, jaamaesisele ja terwitasid näit
lcjaid hüüetega: «Elagu nõukogude kunst!"

mool tegi oma töö.
Pääle seda karistati tema weud. .
Kogu see mäng wältas 6 minutit.

küsimuse, täpselt Välja arwata, palu ener
giat kulutab inimene ära päewas ühte ehk

teist tööd tehes. Seda energia kulutust
ümberarwates soojuse üksuste (kalooriate)
pääle, saame järgmised huwitawad armud:
Wähe töötaw füüsiliselt terme

inimene 2400 kal.
Raamatupidaja, kontorist ja
teised kirjalist tööd tegijad 2500 „
Õmbleja, kes käsitsi töötab 2700 „
Rätsepp, kes käsitsi töötab . 2700 „
Kirjutusmasinal kirjutaja . 2800 „
Koduteenija 2800 „
Litograas 2900 „
Raamatuköitja 3000 „
Rätsepp ja õmbleja, kes masi

nal töötumad 3000 „
Metallitööline 3300 „
Pesunaine 3400 „
Weowoorimees . » . . 3500 „
Maaler 3500 „
Tisler 3600 „
Käsitööliue kingissepp. . . 3600 „
Rukkilõikaja 4000 „
Sepp 4100 „
Niitja ,4100 „
Kiwiraiuju • 4800 „
Kündja 5000 „
Puusaagija 5200 „
Puunikerdaja 5400 „
Metsatööline 6000 „
Telliskiwide kandja . . . 8900 „
Jalgratta wõidusõitja. . . 9000 „
Suurem osa tehase töölisi tarwitawad
toitu 4500—5000 kalooriat päewas. Peab
siinjuures meel tähendama, et füüsilist tööd

tegijad tarwitawad rohkemal armul süsi-

wõtawad osa kohalikkude Valla ja kreisi
nõukogude ja partei asutuste esitajad. E.
T. Ülikooli poolt estnewad muusika ja lau
lukoor ning spordiring.

E. T. Ülikooli juhatus kutsub kõiki asu
tust ja töölisi pidxlikuft awamisest osa
wötma.

Et Haridusmaja ruumid päeval kom
munaal teenijate kongressi all kinni, siis
on täna õhtul kino etendust ainult üks
seaus, nimelt kell 9 õhtul, mida palume
tähelpanule võtta. Juhatus.
Haridusmajas on esmaspäewal, 25. mail,

kell 8 õhtul „Löbusa talupoja" harjutus,

kuhu palutakse järgmised slm. ilmuda:

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

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

John Holbert. Iga vajutuse eest sai ta
150 dollarit. Selle tööstusega on timuk
teeninud juba 21.000 dollarit.

seltsimehi tingimata ilmuda, ka neid, kes

«Lõbus talupoeg" kantakse ette 7. ja 8.
juunil ülekubermangulisel rahwapidul maal.
Seepärast palutakse kõiki ülevalnimetatud
ettekandest osa wötta ei saa.

Kirjavastused.
K—s, Ramonis. Teie sooviavalduse
teotada valge Eesti vangikongides vaev
lewaid seltsimehi andsime vastavasse asu

tusse üle. Säält saate vastuse.
Januneja, Teie ei lisa sugugi juure oma
nime ja adressi. Selletõttu jääb ka teie

Oudowa kreisi punastele nurkadele.
Poliit-haridusliku osakonna ja Harmaja

juhatuse poolt korraldatud raamatukogud

ootavad tarvitajaid.
Punaste nurkade juhatajad ja kooliõpe
tajad, tulge raamatute järele.

Antonowkas.Jgasugustele kirjadele, mis

Kogudes on Lenini kirjatööd ja teised
huvitavad ning tähtsad raamatud.
Harmaja juhatuse nimel A. M.

toimetusele saadetakse, tulevad margid üldi
ses järjekorras kirjaümbriku pääle kleepida.
Koidulane, Kaluuga kub. Kirjasaatja oma
soovi järele võime meie ta elulookirjelduse

Ta«a teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja balett teaater

sõnum kasutamata.

avaldada üldises albumis ehk mitte.

Woinu, Pihkvast. Teie räägite ärawali
tutest Eesti klubi näiteringi liikmetest tä
hendades, et sarnane wäärnähtus peaks ka

duma. Samuti kirjutate, et uued lauljad
ei tohi laulukoori astuda, siis lähevad wa
nad ära.
Seda Teie sõnumit saaksime ärakasutada
siis, kui kirjutaks rohkem üksikasjalikumalt
ja tooks mõned näitused ja tõendused.

<5. P., Poliwanowkas. Kirjutage asunik

kude üleminekust kollektiivsele 12-ne põllu

~A", Wingissaarest. Kas läks asi kohtu,
Või mitte? Kui asjale anti seaduslik käik,
siis ei ole suuremat tähtsust lehes awalda

Kui Palju energiat kulutab tööline
iga Päew
Praegusaja töötingimiste ja inimese,
kui walmistawa jõu uurimine tõstab esile

talupoegade massega. Pidulikust awamisest

sm. Mannert, Laiand, Stein, Salmus,
Koch, Niinberg, Olje, Meiel, Rähni, Murri.

alusel.

IwM ja tehnika.

E. T. Ülikool korraldab laupäeval, 23.
mail, kell 6 õhtul massilise sõidu oma
mõisa, mis Rusanowka jaamas Murmani
raudteel asub. 24. mail on pidulik põllu
majandusliku tegewuse awamine mõisas,
mille ülesanne on sidet luua ümbritsema

Timuka kohustusi täitis keegi „autimuk"

pidamise süsteemile ja nende tööst uuel

kohtuprotsess. Seekord peetakse kohut Tar
lus ja süüpinki tuleb üle 50 inimese. Need

on läinud aastal septembrikuul Tartus
arreteeritud isitud, riigikogu liige Heide
mann ja teised. Kohmuurija on eeluuri

Mitmesugust.

miseks.

.UsuoLaa Aaaa"

Akadeemiline riiklik draama teaater
.Hvraießiniraa"

Akadeemik riMik väikeooperi tcaaU:.
,TaH, aiaßopoHOK noer"
Rahvamaja
«Jl,MraHCKufi õapoH»

Teaater „JOkwx
«Faßpoin"
Muusikaline komöödia
l_(uraHCKne poMaucu B aauax.

Vastutav toimetaja: M. Trenseldt.
Väljaandja: Eesti kirjastuse ÜtzisuS
Sm. W. Kingissepa nimeline
Sestl tööliste Haridusmaja.

Tasu kaastöö eest meie praegu maksta ei

Laupäewal, 23. mail s. a.
Nõukogude uuem kinofllm

suuda.

J. Leppe. Kooli saamise asjus pöörake

järgmise asutuse poole:

OcTOHcr.oe Uemp. B»po,CoßHai;MeHa Kapotil.
KoMHCcapaaT llpocßem,eHini, MocKßa.

Wastawad teadaanded juba ilmusid „Ed«sis".

Johannes Kooga, Uskülskis, Siber.
Kommunistliku partei ja tõölis-talupoe

Jekaterina Roshnowskaja
Algus kell S õhtul.
Hinnad harilikud.
Pttr.-Mllri Kesti tööliste klilbi.
Laupäewal, 23. mail.

gade walitsuse ülesanne on tõsta kõikide ja

ka «harimata talumatsi" haridust. Ja see
pärast «harimata talumaks" õpib ja isegi
peab uurima. Meie wabariigis on teadus

PiduöiM

töörahwa oma.

Kui mõni isik, olgugi parteiliige, ütleb:
«Mis uurib harimata talumaks teadust",
siis ei ole ta arusaaja töölis-talupoja wa
bariigi kodanik ja wecl wähem on ta wäärt
kandma kommunisti nime.
Talutaat, Stolbas. Teie sõnumi saatsime

E. T. ülikooli kollektiiwi.
J. V., Simiititsas. Muidugi, oma silm
on kuningas. Waadake ja katsuge järele.

E. Wiibus. Nurmekundest. Raadio was
tuwõtte aparaate ja teisi tema aparaate ja
osasid saab osta Leningradis erilistest kaup

lustest Oktoobri (end. Newski) prospektil
ja Sheljabowi (end. Bolschaja Konjuschen
naja) uulitsal. Juhatust, kuidas neid apa
raate ise walmistada, wüib leida ajakirja
dest: „Radio Nedelja" ja „Radio Ljubitelj"
ning „Tehnika i Shisn" nr. 1, 1925.

Teadaanded.
Puhkepäeval, 31. mail, korraldab Hari
dusmaja löbusõidu ekskursiooni Söilüs

Algus kell 8 õhtul.
Kllsuetõki haLgemaja
lef. 180—52. WastuwStm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kelle
10 homm. kuni kella lO öbt. ?Ilalised
did (naistehaigused ia sünnitamine). Ras-

Nmmattl met. »
Ä SiSli- 555 tripper
elektris., hum.

AllKllNoiMrtUV vaarstim. ja kunüli'
hanib. Slrstide kutfmn. kodu.

WöiiitSSlZ
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis SUA, tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. S
kuni öh. ?. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Scnnoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

MÄP^Ä:
V»* nr 2f 25-lpftobri

selburgi, laewaga. Maks 160 kop. inimese

prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu

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

wöte iga päew kella 9—12 h vm. a kella

4—ö ohtu!; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Vesinikku.

TiaorpaipKS EoxMiepii, TocfäapciieHHO» -SA., Esaw>p*Hro<}>CKiä np. 87. FyÖJir J-S 11251.

Wisffä-aWerirS
Snguorgaanide igakülgne arstimine

