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Mitrokko sõda.
Jaapani uus õnnetus.
Maavärisemise tõttu terme rida linuafid hävitatud. Hull sur
«uid ja haawatuid. Tuhanded ilma pääwarjuta.
Puhkepäeva hommikul tabas LääneJaapanit tugew maavärisemine. Sarnast
ei ole sääl 30 aasta jooksul weel näh
tud. Maavärisemise keskkohaks on Toioka

raioon, mis asub Kioto ja Totori vahel.
Raudteejaam, postimaja ja linna suure
mad ehitused ja majad on täiesti purus
tatud. Osakis on majadest suurem osa
kokkuwarisenud. Tekkisid hulk tulekahjusid.

Kobes paljudes suurtes majades tekkisid
lõhed, paljud aga langesid kokku. Maa
wärisemise tagajärjel on hulk inimeste
ohvreid ja määratud ainelised kahjud.
Osaki. Kobe, Kioto, Nogoija ja teiste
linnade elanikud on hirmus ja kardavad
1923 a. Tokios olnud maavärisemise
kordumist.

Kogu saar terves omas ulatuses,
kaldast kaldani oli maaaluste tõugete
all. Teatatakse, et lääne osas olid tõu
ked tugevamad, kui Osakis ja Kobes.
Kuid see fakt, et telegrafi ja telefoni
ühendus Osaki ja Kobe vahel töötab,
näitab, et seekordne esimene tõuge ei

olnud nii tugew kui 1923 a. maaväri
semise algus.

Wiimaste sõnumite järel kannatasid
vähe Hioko prowintfi linnad Kinosaki ja
Toioka. Esimene, kus asub 600 maja,
teine 1.500 maja 10.000 elanikkude
hulgaga, niisama ka Kioto raioonis asuw
Fukischijama linn on nähtavasti täieli
kult purustatud.
Seni on selgunud, et Kinosakis ja
Fukischijamas on surma leidnud 18 ini
mest ja haawata saanud 80 inimest.
Toiokos hukkunud inimeste arw pole
weel teada, kuid arwatakse, et ta wäga
suur on.
Kuulduste järele ulatab maawärise
mise raadius 20—30 penikoorma pääle
Toioko ümbruses.

Ka Jokohamas tunti tugewaid tõukeid,
kuid mis erilisi kahjusid ei sünnitanud.
Tokio observatooriumis rõuke tagajärjel
murdus seismomeeter. Muid kahjusid
ei ole.

Maavärisemise tagajärjed Jaapanis.
Linnad on tules Rongid on tunnelites mulla alla aetud.
Paljud söetaewajad on kaewandustesse maha matetud.
Tokiost, 23. mail. Wiimaste sõnu mata, arwatakse et ta tunnelites mulla
mite järele Osaka, Kobe ja Kioto on alla maeti. Teine rong Toioki läheduses
üldiselt puutumatud. Maavärisemine paisati rööbastelt. Mitu inimest kaid
sünnitas nendes linnades võrdlemist surma. Akunos kõige suuremates Jaapani
vähe kahju. Osakis on praegusel korral hõbeda kaevandustes on hulk söekaewa
tulele piir pandud. Kobe ja Osaka wahe- jaid elusalt maha maetud.
Iwe raudtee ühendus seisab.
Tokio pääoaserwatoriumift saadud sõ
Toioki linn on ikkagi weel tules. numite järele on maavärisemise keskkoht
Toioki lähedasest kurordist, Kinosakis Kitanis, Wakajama ja Awadshi wahe
paistab tulekuma. Üks rong jäi tule- lisel merekitsusel.

PrantSlaSte söjawäed taganewad
Pari i s i st, 23. mail. Havasi ageu
tuur teatab Ribatist, et vaatamata riffide
kaotuste pääle lahingus prantslastega,
jatkab Abd-El-Kerim pääletungimise kat

agentuurile teatatakse, käis senaator Mal

seid.

test.

Prantsuse sõjaväe osad tulid tagasi,
täites ülesannet Kwergi liini ette toodud
wahiposte reorganiseerida ja vahetada.
Kwergi liin on ettenähtud Fezi mineva
tee kaitsmiseks.

Prantsuse võimud keelasid Prantsuse
maa-alal ja prantslaste ülemvalitsuse all
olevas raioonis kommunistliku ajalehe
„Humanile" müüki ja lalilaotamist. Põhju
seks tuuakse ette, et selle ajalehe mõned

mitte täielikud ja wähendatud. Surma said

500 ja 1000 haawata. Ligikaudsete kah
jude summa ulatab 50 miljoni dollarini.
Tulekahjud on kustutatud. Õnnetus jättis
järele päältnägijatele rusutud meeleolu.
Kinosali on täiesti purustatud.
Tokiost, 24. mail. Päältnägijad ju
lustavad, et terme ringkond kujutas ene
sest maavärisemise aeg kui põlevat põrgut.
Tokios hukkus 4 hospidaali. Arwatokse, et

haigeid päästa suudeti. Kohati lõhenes
maapind 6 jala laiuselt.
L o n d o n i st, 24. mail. kir
jasaatja telegraaseerib Tokiost, Toiokamari
sihis 50 penikoorma kaugusel on märgata

suitsupilvi. Toioko jaam on lõhutud. Tuli
algas ühelajal seitsmes kohas, muu seas

Gembudo sihis näeme weel kurwemaid
pilte: hirmsad maapinna sisselangemised,

mägede külgedel jooksewad hirmus ringi
inimeste hulgad ja püüawad päästa end
ülemalt weerewate kaljude eest, millised
hävitavad kõik, mis ette juhtub.
Linnades ja ümbruskondades on igal
pool salkades nutwaid ja abipaluwaid
lapsi. Põgenejatel ei ole midagi kaasas ja
nad on täiesti abitud.
HukkuS 500 inimest sanatooriumis
Tokiost, 24. mail. Schironosaki hai
gemaja on täiesti purustatud. On umbes
500 surnut.

Kasuga-Mura küla mere kaldal on mere
laenetest üleuhutud. Sinna on aeroplaani
del abi antud.

ka keskpostkontoris.

Kotkuwöte.
T ok i o st, 24. mail. Wiimaste teadete järele on Toiokos, Kiuosakis ja teistes
väikestes linnades maavärisemise läbi surma saanud üle 500 inimese. Waranduslik
kahju on vähemalt 150 milj. jeni. On kümned tuhanded pääwarjuta inimesi.
Kannatada saanud maakohtadesse on saadetud sõjaväge, samuti ka 2 ristlejat
Maimi sadamasse, mis ka sugu kannatada sai.

Londonist, 24. mail. „Timesi" teadetel on üksi Toiokis hukka saanud üle
5000 inimese. Iseäranis kannatas Kiuosaki, mis täiesti maha põles.
Maizum sadam sai kannatada vähe. Osakas arvatakse 100 surmasaanud ja 1000
haavatud.

Maawärisemise läbi on hawitatnd linn
Hiinas.
Pekingist, 24. mail. Hiina linn Talisu, millel 5 tuhat elanikku, on maavä
risemise läbi täieSti hävitatud. Maavärisemine kestis 0 sekundit.

wie teadaannet Prantsuse-Hispaania suhe

Annawad att# et oma rahakakkart
PääStaPari i s i st, 24. mail. Eelseisvate
parlamendi Marokko sündmuste arutamise

puhul teatab „Figaro", et mitte ainus
vastasrinna liige ei hääleta selles küsi
muses valitsuse vastu, sest sel on „rah
wuslik tähtsus".
„Action Francaises" (monarkistide leht)

liini langetamisele vägedes".

tähendab, et vastasrind toetab valitsust
(s. t. ta ohverdab oma au, et päästa

Uus ülemrahuStaja
Pari i s i st, 24. mail. Kindral Dou
gen nimetati riffide vastu võitlevate
vägede juhatajaks. Fezi piirkonnas jääb

Ka koktulepplased ott rahutud
Pari i s i st, 24. mail. Resolutsioo
nis, mida võttis vastu sotsialistliku par

kirjatükid püüawad üleskutsuda .distsip

juhatajaks de Chambrain.

Ristid koguwad jõudu.'
Pari i s i st, 24. mail. Riffid kogu
wad endiselt jõudusid Kiffani ja Mulaiali
ning Ulem-Kamduni piirkonda.

Kreidenbergi wäeofade edasinihku
mine.
Pari i s i st, 24. mail. Freidenbergi
wäeosad vabastasid ümberpiiratud väe
osad Ulem-Kwergis, lõid ägeda võitluse
järele riffide wiietuhande mehelise väeosa

tagasi, sünnitades neile suuri kahjusid.
Freidenbergi wäeosad läksid kuni HaradesMesiatini.

Läbirääkimised Hispaaniaga
Pari« fist , 24. mail. Nagu Havase

oma rahakotti).

tei keskkomitee, avaldatakse rahutust Ma
rokko sündmuste puhul ja kohustavad par

lamendi fraktsiooni valitsusele aru
pärimist ette panna. Wõimalik, et osa sot
sialistide fraktsioonist parlamendis hääle
tavad valitsuse wasw järelpärimiste pu«
hul, mis sisse antud kommunistide ja sot
sialistide poolt.

Herriot on ühel udul Marokko
rahustajatega
Pari i s i st, 24. mail. Herriot esines
kõnega, milles teatas, et tema on tegut
senud alati ühel nõul Lyanteyga ja mii
mane on avaldanud oma tähelpanu selle
abi eest, mida näitab talle pahempoolne
blokk.

Eeltööd monarkia loomiseks.
Miinist, 23. mail. Ungari walitsus töötas wälja seaduse kawa, mille
järele Horty kuulutatakse eluajaliseks Ungari presidendiks. Selles ametis on
Horty seaduslikuks alaealise kuninga hoolekandjaks ja wõib tema nimel wälja
astuda. Oodatakse, et endine keisrinna ja tema poeg kroonprints Otto tulewad pea
Ungaria tagasi.

Üksikasjalisemalt maawärisemisest.
Londonist, 24. mail. Tokiost saa
dud teadete järele on esialgsed andmed

wie Painleve jutul ja tegi temale põhja
liku aruande oma Hispaania reisist. Tei
sipäewal arutab ministrite nõukogu Mal

Amttndsen jõudis põhjanabale.
Oslost, 25, mail. Amundsen lendas üle põhjanaba ja on praegu koduteel.
Maaala põhjanaba umber on annekseeritud (wõetud) Norramaale ja nimetatakse
Norra kuninga Haakoni nime järele.
Berliinist. 24. !mail. Raadio telegrammid, mida ajalehtede kirjasaatjad
saadawad Spitzbergenist (Terawmägedelt), jutustawad, et aeroplaanide väljasõidu
ajal oli temperatuura 16 kraadi alla nulli. Esimeses aeroplaanis, mis wälja sõitis
oli Amundsen, 4 minuti pärast sõtis teine aeroplaan wälja tema abilise Elwestriga.
„Enamluse" wastu.
Pekingist, 24. mail. Ustavatest allikatest teatatakse, et Tshan-Tso-Lm
kutsus hiljuti oma juure Mukdeni Inglise ja Ameerika konsulis!, kellelele ettepanek»
tegi 20 miljoni dollari laenu eest algab tema hoogtööd „ enamluse" ja Nõukogude
huvide vastu Mandshuurias, niisama ajab ta S. N. W. Liidu Hiina-Jda raud
teelt välja.
Konsulid teatasid, et neil ei ole selleks volitusi kindla vastuse andmiseks sar
nasele ettepanekule ja lubasid Tshan-Tso-Lini ettepanekut oma valitsustele edasi
anda. Selle teate põhjal on viimased tõsised konfliktid Hiina-Jda raudteel osali
selt selle plaani elustamine.
Sm. Trotski kõrgema rah
Tshan-Tso-Lm otfib raha.
wamajandnse prestidiumi liige.
' (Moskvast).
Pekingist, 24. mail. Tshan-Tso-Lini
sõjavägede edasiliikumine Pekingi sihis kes

tab edasi, kuni päälinnani sõjaväed aga
veel jõudnud ei ole.
21. mail jõudis Pekingi Tshan-Tso-Lini
poeg. Tema sõidu eesmärgiks on nõnpida

mine Pekingi valitsuse Duan-Tshi-Dshuc
miga, et raha saada Mukdeni jaoks ja tut
wuneda F3n-Ju-Sjani sõjavägede seisukor
raga Pekingi ümbruses. On võimalik, et
Pekingi Tshan-Tso-Lin ise sõidab, et waa

)(&m. Trotski nimetatakse kõrgema rah

wpmajanduse presiidiumi liikmeks, ühes

sellega jäävad „Glawelektro" ülema ameti
kohustused tema pääle.

Wiimaste teadete järele jääb sm. Trots
kile ka kontsessioon kommisjoni esimehe
ameti kohustused.

Eile hommikul käis sm. Trotski „Glaw

elektros".

ja Schantunga provintsis. Pääle selle on
Tshan-Tso-Lini rahaline kitsikus pääpõhju
seks, mille pärast vaenulikud tegevused
Tshan-Tso-Lini ia Fõn-Ju-Sjani wahel

Rewolutfiooniliikumine portugalias.
Lissabonist, 24. mail. Kogu Portu
gaalias võtab rewolutsiooniliikumine äh
wardawa iseloomu. Porto ja Kaimbua piir
kondades kihutasid elanikud politsei ära.

edasilükatud.

Sinna saadeti ssjawäed ja karistussalgad.

data Mukdeni sõjaväge, mis asuvad Tshili
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li ftHroo kaugele jõua.
Telegrammid teatavad, et kuulu järele
olla Inglise, Prantsuse ja Saksa pan
kade vahel mingisugune omavaheline
leping tehtud, mille põhjal loobutakse
krediittde andmisest .nõukogude valitsusele

ja nõukogude kaubanduslikkudele organi
satsioonidele.

Meie ei tea, kuivõrd neil kuulujuttu
del tõepõhja all leidub, sedaenam, et
Saksa riigipank omalt poolt need kuu
kujutud ümber lükkab. Üks on aga siiski
selge: väljamaa kapitaalile ei anna
rahu meie majanduse tõus ja edenemine.

Ajalugu kordub. Kui 1917 a. Wene
maa töörahvas võimu oma kätte wõt
tis, laulsid väljamaa kapitalistid kooris,
et nõukoguwõim mitte üle kolme päeva
ei kesta. Nende lootused läksid aga luhta.

Nõukoguwõim oli haruldaselt wastu
pidav.
Imperialistlikud riigid pidid üksteise
järele meid tunnistama, pidid tunnis
tama, et endise tsaristliku Wenemaa pere

meesteks on nüüd töölised ja talupojad.
Olles sunnituna meid poliitiliselt tun
nistama, ei kaotanud kapitalistlik ilm
lootust. Ta arvas, et Nõukogude Liidu
majandust on võimata jalule seada ilma
väljamaa kapitaali abita. Just seepärast
»lid Geenua konverentsil nii suured
nende nõudmised, kus nad nõukogude
esitajatega esimest korda kokku puutusid.

Kuid kapitalistid eksisid uuesti. Ilma
väljamaa laenudeta seadis S. N. W.
Liidu töörahvas oma majanduse korda
ning viis läbi rahareformi.
Mahajäänud riik muutub iga päevaga
ikka tugewamaks ning see ajab marru
kapitaliste. Nad hauduvad plaane ja
katsuvad uuesti S. N. W. Liitu kägis
tada, loobudes krediidi andmisest nõukogu

võimule. Nad tahavad purustada meie
majanduslikku sidet Euroopaga ning sun
dida nõukoguwõimu loobuma wäliskau
banduse ainuõigusest. On ju wäliskau
banduse ainuõigus pinnaks silmis wälja
maa kapitaalile.

Kuid S. N. W. Liidu väliskauban
duse edenemisest on väljamaa kapitalistid

siiski huvitatud. Juba praegu ei ole
terve rea riikidel eeskätt Itaalial ja
Saksamaal oma tööstuse produktsiooni
jaoks turgu. Täiesti arusaadav, et ükski
võim ei suuda takistada Itaalia ja
Saksamaa ärilisi ringkondi meiega kaup
lemast, nõukogu kaubanduslikkudele orga

nisatsioonidele omi kaupasid müümast,
nende krediiti andmast, sedaenam, et need

krediidid on kindlustatud meie kindla
rahaga.

Krediitide mitteandmine tähendaks
meiega kauplemisest loobumist. Kuid
täiesti mõttetu oleks oletada, et näit.
Prantsusmaa loobuks meiega kauple
misest.

MM fiMifitii riiflii)
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Wiiai lähedal tuugifid sascistid
tööliste kallale.
W i i n i st, 23. mail. Medlingis (Wiini
lähedal) langes salk sõjariistus fasciste
grupi tööliste pääle, kusjuures kohaliku
sotsiaaldemokraatliku organisatsiooni esimees

Müller surmavalt haawata sai. FasciSttde
päälik on raskelt haawatud oma enese
mõtteosaliste poolt.
Fascisttde pääletungimine kutsus tööliste

keskel esile üldise erutuse. Medlingi ja
Florisdorfi paljudes ettewõtetes on töö
ajutiselt seismas. Sotsiaaldemokraatia par
tei eestseisus otsustas leppida ainult sünd
muse kohta parlamendis väljaastumisega.
Parlamendis esines nende juht Deitsh,kes

teatas, et Austria walitsus wõimaldab
pääwarju reaktsionääridele, petjatele ja
tapjatele. Ta näitas, et seni on ainult
töölisi tapetud, see annab teatud iseloomus
tust wabariigi kaitseühingu tegewusele.

Poola söjawäe manööwrid.
Wars s a w i st, 24. mail. Käesoleva
aaöta manöövritele, millised ära peetakse

Brodis, vaatab Poola kui oma sõjavägede
pääülewaatuse pääle. Iseäralist tähtsust an

takse marschall Peteni osavõtmisele, kes
nendele manöövritele sõidab.

Kindralstaabi ülem Haller õppis juba ter

ritooriumi tundma, kus manöövrid läbi
wiiakse. Manöövrid peavad esile kutsuma
tihedat sõjalist koostöötamist poolakate ja
Prantsusmaa vahel.

Kindlustuslepingust.
Berliinist, 24. mail. Rahvuslased
teatavad avalikult, et kui liitlased augusti

kuuks Ruhri maakonda ära ei ewakueeri,
siis tunnistavad nemad kokkuleppe ja Dawefi

plaani läbiviimise tühjaks.
Rahvuslased lükkavad ümber mõtted üks
kõik missugustest läbirääkimistest Rahvaste
liitu astumisest ja kindlustuslepingust peniks,

kui ei ole evakueerimine läbi viidud ja
niikaua kui jääv maksvaks kontroll sõja
riistade wähendamise asjus.

Stresemann soovib nähtavasti ära jätta

waieluse all olevat küsimust liitlaste sõja
listest kontroll-kommisjonidest, mis wastu
käib rahvuslaste püüetele. Siia tuleb weel

hed pasundavad laial suul oma „rahu"
poliitikast ja kutsuwad ühe konwerentsi
teise järele kokku „ sõjajõudude wähendami
seks". Tõeliselt aga suureudawad nad kogu

jõuga uusi sõjariistu ja häwitusabinõusid,
mis teise maa alasid oma suuruse ja ko
leduse poolest üle lööks. Ikka mõeldakse
uusi ja uusi tapariistu wälja.
Hiljuti tõid Inglise lehed teate, et Jng
lise insener R. Hadfield oma wabrikutes
walmistanud Briti laewastiku jaoks 16-ne
tollilise suurtüki kuuli, mis isegi suurema
lahinguristleja kahekordse soomuse pihta te

rawast nurgast laastuna enda läbi puurib

juure lisada, et poliitilistes ringkondades
loetakse Stresemanni ametist lahkumist mööda

päästmatuks juhtumisel, kui Kölni maariba
ei ole puhastatud augustikuuks.

Reorganiseerimine.
Miinist, 24. mail. Bulgaaria sisemise
kriisi ja walimise seisukorra läbiarutami
seks kutsus Zankow oma juure pääle de
mokraatide parteide ja wabameelsete juh
tide radikaalid, sotsialdemokraadid ja talu
poegade partei.

Juhtivates ringkondades kinnitataks, et
pääle sõjaseisukorra ärakaotamist reorga
niseeritakse walitsus enam laialisemal alusel.

Meil on weel meeles kapitalistide
sõjalik ja poliitiline blokaad (sulg), mis
wiimaste kaotustega lõppes. Kahtlemata
juhtub niisamuti ka nende poolt plaanit
setawa rahandusliku suluga. Weel enam:
poliitilisele sulule järgnes meie tunnis
tamme kapitalistlikkude riikide poolt.
Rahandusliku sulu organiseerimine annab

Wii n i st, 24. mail. Sofia kiriku as
jus surma mõistetud Sagorski andis uusi
tunnistusi ja nimetas õhkulaskja kaaslase

nime, kes pommi süttenööri põlema süü
tas. Tema sõnade järele tegi seda keegi
Rubek Lewi 22 aastat wana, Sofia ela
nik. Politsei poolt tarwitusele wõetud abi
nõud teda kinni püüda ei läinud korda.

Kommunaaride müüri juures.
Pariisi st, 24. mail. Kommunistid ja
sotsialistid läksid mööda surnuaial nõnda
nimetatud Föderalistide müüri juurest
mahalastud kommunaaride hauast, kahes

kolonnes. Panid pärge. Meeleawaldajad
laulsid Internatsionaali.

Wttn katsub.
Wi i n st, 24. mail. Belgradi
awaldas kirjatüki, milles kõneleb, et Aust
ria saadik Belgradis Ärenat küsis Jugo-

Slaawia valitsuselt, millised andmed temal

on Wiini linna salanõu ettevalmistusest,
mis hlljuti avalikuks tehti.
Jugo-Slaawia valitsus teatas Austria
saadikule teated" kommunistlikust
tööst ja andis nimed ja Ungaria kõmmu
nistide adressid. Kuid Austria valitsus ei
võtnud siiski abinõusid tarvitusele kõmmu
nistide salanõu tegevuse lõpetamiseks.

Austria ministeerium vastab selle kirja
tüki pääle täna, et kinnitus nagu ei oleks
Austria walitsusel mingisugust huvi olnud
ei ole õige. Ei ole õige ka kinnitus nagu
oleks Austria saadikule teatatud täpsemad
teated kommunistide agentide tegevusest.

Kohe, kui Austria valitsus sai teated tom
munistide salanõu tegevusest, teatas Aust

ria valitsus Jugo-Slaawiale, et tema on
abinõud tarvitusele võtnud kommunistide
tegevuse likvideerimiseks.

mis ähwardab Ameerikat, Jaapanit ja
„Kuid meie rõõm on lühike", kirjutab
..Daily Newsi" sõjaasjanduse kirjasaatja.
Teised olla teistel aladel juba inglastest
ette jõudnud. Mis sellest, kui lahingulae
wadele „Nelson" ja „Rodney" kuuetetst-tol

tilised suurtükid uute kuulide jaoks pääle
pannakse? Teised suurriikid on samal ajal

uuetüübilist merehiiglasi ehitanud. Kirja
saatja tuletab meele Ameerikat, Jaapanit
ja Prantsusmaad.

Ameerika ei tee enam juttu teise „sõja

Siis tuli see „warustuse wähendamise"
kongress ja pani piiri suurte lahNgulae
wade ehitamisele, kuid lubas wäiksemaid

ehitada. Ja hiljem on wõistlus just wä
hemate ning spetsiaal-laewade ehitamise
alal arenenud.
Jaapan laskis 26. weebruaril s. a. wette

neli kõige moodsamat 7,100 tonnilist rist
lejat. Need on eriti tähtsad oma kiiruse
(33 sõlme tunnis) ning hiigla warustuse
poolest, mis koosneb eestkätt kuuest 8-tol
lilisest suurtükist, mis nii asetatud, et neid

wõib kõiki korraga ja ühes sihis tarvi
tada. Pääle nende on mainitud laewadel
weel neli 3-tollilist õhukaitse suurtükki
uing mitu torpeedo laskeriista. See on
kõige raskem warustus, mida kunagi näh

warustuse wähendamise kongressi" kokku

tud nii wäikse tonnaashiga sõjalaewal. Isegi

kutsumisest. Küll aga ehitab uusi sõjalae
wu. Omal ajal, enne kui otsustati „wa
rustusi wähenda", oli Ameerikal ehitami

uuemad ja suuremad uuetüübilised Briti
ristlejad ei suuda nendele Jaapani „wäi
kestele" hiiglastele, mis ~hambuni" wa

sel neli kõige moodsamat dreadnoughti

rustatud, wastu panna.

Kuid Jaapan ei lepi weel nendega; te
mal on praegu ehitamise! neli suuremat
10.000 tonnilist lahinguristlejat. Ei

olnud waenlasele „kohutawamad", kinnitas
Hadfield.

lahingulaewa. Nendest pidid tulema ilma
suurimad. Ja tulid ka!
Kuid wahepääl segas Jaapan wahele
ja hakkas ehitama terwet seeriat weelgi
suuremaid lahingulaewu. Ei taha ju see

% Ilmasõja ajal pidi Saksa tugew lae
wastik osalise kaotusega Jutlandi merela

kollasetõu esiwõitleja Ameerikast nõrgemaks
jääda.

ja alles laewa sisemuses lõpulikult lõhkeb.
„Oleks meil olnud niisugused suurtükikuu

lid Jutlandi merelahingus Saksa laewade
wastu tarwitada, siis oleks ka tagajärjed

hingust põgenema. Briti laewastik, kes ise
raskesti kannatada saanud, saatis aga kuu

lid, mis tegid küll suurt kahju, kuid suu
rem osa lõhkes nendest lahingulacwade
Vaksu soomuse wastu ilma, et oleks suut

nud auku teha. Wiga oli jütteaparaadis
ja ka liig tundelikus lõhkeaines. Ka ei

Inglismaale tuli häda kätte. Teised ei
tohi ette kippuda. Seda ei luba Jnlismaa
ilmapoliitika ja weel wähem ta KaugeIda suhted. Jaapan ehitas küll suuri la
hingulaewu, kuid Briti suurendas oma
laewastikku nelja weelgi suurema super
dreadnoughtiga.

igaS asutuses on olemas omad iseäraldu
sed, kuid ametid loetakse üheväärilisteks
kui need oma vastutuse ja kvalifikatsiooni
mõttes on ühesugused ning makstakse ühe
suguselt mitmesugustes asutustes.

Kavas nähtakse ette kulusid täieudawa
palga maksmiseks isikutele, kes enam k»«lifitseeritud.
Uue kawa sisseviimist.'tahetakse lõpetada

Leningradi tööstuse rahadega
warustamine.
W. S. N. W. kõrgemas rahwamajan
duse nõukogus otsustati 1925—26 «.
trustisid varustada 27.158.000 rbl. su«maga. Siit saab Leningradi tööstus: pa
beri trustile antakse põhjaliku remondi ja
ringkäigu pääle 7.300 tuhat rubla,
nahatrustile 1.600 tuhat rbl. ja PõhjaLääne oblasti tuletiku trustile 370 tu
hat rubla.

Kõrgema hariduse kulud
Kutsehariduse pää valitsuses wõeti wastu

eelnähtud kulude arwe 1925—26 a. kõr
gema hariduse pääle. Viimane ulatab
86.418 rublani.
Enueolemata wihmawaliug
RoStowiS
23. mai öösel algas siin enneolemata wih

mawaling, mis seni weel lõppenud pole.
Uulitsad linnas on üleujutatud. Tram
waide liikumine seisab. Sadama territoriu
mil sünnitas wihmawaling suuri purustusi.

Mitu maja langesid kokku. Keldriruumis
omas enamuses on vett täis.

LomouoSfowi mootorweduri Pro»wimine mägedes.
Tisliisist teatatakse, et pääle remonteeri

mist tegi Lomonossowi mootor-wedur esi
mese katsesõidu.

Suramski kõrgustikul tegi mootor-wedur

20 kilomeetrit tunnis, mis on harilikust
rongide kiirusest suurem; 340 werstalise
teekonna kandsid mootorid hästi npilja.

Tshehi Slowaakia Pöllumakirndus
lik kommuuna
Pischpekist saadud teadetel jõudsid
Tshehi-Slowaakiast

kohale ja organiseerivad Pischpekski ümb
ruskonnas põllumajanduse kommuunai.
Neid wõtsid wastu ametiühisuste organi
satsioonide esitajad.

1 miljon tööliste korterite vääle
Odessa kommunaal osakond andis 1 mil
1.500 töötatöölisele tööd.

sioonidele ainult hooga.

Wõrra teiste sõjalaewastikkudest tugewam,

Tahetakse selkombel parandada riigiaparaadi
organisatsiooni tegewust.
Igale asutusele lähenetakse üksikult, sest

joni rubla 600 tööliste elukorteri ülesse
ehitamiseks. Need ehituse tööd annawaG

meie väliskaubandusele ja krediit operat

olnud kuulides tarwitatud teras küllalt
kõwa. Nüüd on need puudused kõrwalda
tud ja Briti laewastik on jälle astme

Rtigiteenijatele tööpaiga uus wäl
jaarwamise wtiS
Töökommissariaat töötas wälja riigi
teenijatele tööpaiga normeerimise kawa.

käesolewa aasta 1. oktoobriks.

Äraandmine, et ennast päästa.

kommunistide tegevuse paljastamiseks

Prantsusmaad.

Lääne-Euroopa ja Ameerika poliitikame

Nõukogude maalt.

ttodanluse maalt.

ole kahtlust, et nende ehitamisel ka ei ka
sulada sama põhimõtet: wõimalikult wäik

sele laewale wõimalikult raske warnstus.
On juba teada, et uutele ristlejatele tuleb
m. s. kümme 8-tollilist suurtükki.

Ameerikas on praegu ehitamisel kaks
kerget ristlejat, hulk abilaevu ja weealu.
seid ning eriti weel üks weealune miini
paat, millist ilmas weel pole nähtud.
Wiimase ehituswiis on saladuses, kuna
teada on, et see 5.000.000 dollarit maksma

läheb. Et Ameerika oma suuri lahingu
laewade arwu Washingtoni konwerentsi
otsuse järele suurendada ei tohi, siis kat
sub ta selle wastu õhulaewastikku soetada.
Ühtlasi tehakse sääl ka igasuguseid katseid

kihwtiste gaasidega muidugi sõja jaoks.
Mereministeerium nõudis l. a. luba ka
heksa 10.000 tonnilise ristleja ehitamiseks,

kuid lubati ehitada ainult kaks suuremat
ristlejat ja mõned weealused paadid.

Prantsusmaal on ehitusel uuetüübiline
ristleja-häwitaja, mis kujuneb wast ehk
kõige tugewamaks üksuseks, mis meredel

liigub. Wäike ta on ainult 17.50#
tonni kuid kiirus oleks 39 miili tun
nis? Ja warustuseks on kaheksa 12tollilist 14 miili kaugusele laskjat suurtükki.

Soomus sellel koletisel on nii paks, et 8tollilised suurtüki kuulid talle kahju ei tee.
Kui ta kiirus arwesse wõtta, siis wõ»
niisuguse laewa wastu ainult super-dread
nought lahingusse astuda. Ja niisuguseid
on Prantsusmaal „ õigus" ehitada kaks
iga kahe aasta tagant. Pääle tähendatud
lahingulaewa on Prantsuse walitsusel ko
hustus tööpuuduse wastu wõitlemiseks
kohe alustada 19 sõjalaewa ehitamist.
See on muidugi ainult osa Prantsusmaa
suurest sõjalaewastiku ehhuskawast, mis
ulatab kuni 1931 aastani ja mille järele
kui see lõpule wiiakse Prantsuse
laewastik kujuneb kergete lahingulaewade
ja weealuste paatide suhtes kõige tuqewa
makS laewastikuks.

Inglismaal ehitatakse praegu neli«
10.000 tonnilist kerget ristlejal, kuid »«-

Inimeste söömine kulla keskel.Tammotist (Kauge-Jda) teatatakse, et
kullaotsijate juurekasw Tammotis kestab
edasi. Ule tuhande inimese on tööta ning
nälgivad. Säält tagasijõudnnte sõnade
järele tuleb inimesesöömise juhtumisi ette.

Erakanplnse wähendamine
Ukrainas.
Harkowist teatatakse, et turu keskkomitee

uurimiste järele on Ukrainas esimesel pool
aastal 18 turu komitee andmete järele era
kauplus Vähenenud 7°/0 Wõrra.

Wäljawaated wiljafaagits.
Taliwilja seisukord ei ole üle Liidu
muutunud ja hinnatakse keskmiseks. Sui
vili keskmine ja üle keskmise, suwenisu

Eestlased S. R. W. Liidus.
Asunikkude konwerentfid Nowgorodi kub.
Asunikkude aktiivsus kasvab. Talunaised võtavad rohkem ühis
kondlikust tööst osa. Tähelpauu nõuavad wiljahiudade reguleeri
mise, metsade ja krediidi saamise küsimused.
Novgorodi kub. läbiviidud Eesti asunik rentfidel ette toodi ja ära seletati. Sellega
kude konverentsid näitavad, et asunikkude

aktiivsus kasvab ja nad hakkavad elava
matt osa võtma nõukogude ülesehitavast
tööst, asuvad ise loovale tööle.
Kõigepäält tuleb tähendada, et 231 saa

dikust oli \l% naisterahvaid, millest võib
järeldada, et Eesti talunaine hakkab ka ak

ou parem kui kaer.

tiiwselt osa võtma ühiskondlikust elust ja

Rohud pääle Rjäiani ja Tambowi ku
bermangude on keskmised ja kohati üle

tööst.

keskmise.

Sm Trotski määramine.
Wiimaste teadete järele on sm. L. D.
Trotski määratud elektritööstuse walitsuse
pääjuhatajaks.

Eila käis sm. Trotski sekretäär „Glaw
elektro" walitsuses, kus wäljaselgitas küfi
mused, mis seotud walitsuse asjade wastuVõtmisega.

KaubalaewaStiku kohendamine

Talupoegade aktiivsus konverentsidel cli
suur. Konverentsidel ülesseatud küsimuste
arutusest võtsid peaaegu kõik saadikud osa.
Konwerentfide päewakorras olid kõik prak
tilised küsimused, mis seotud kohalikkude asu
tuste ja organisatsioonidega ning asunikkude

igapäevase eluga. Et konverentsid puudu
tasid kõige elulisemaid ja hädalisemaid asu
tukkude küsimusi, siis võib oletada, et kon
verentsid andsid talupoegadele vastuseid
kõige valusamate küsimuste pääle ja sellega
saadi konwerentfide eesmärk kätte.

jäi Eesti talupoeg täitsa rahule.
Teiseks valusamaks küsimuseks on vilja

hinnad. Sügisega võrreldes on leiva hind
märksa töuSnud ja kohtadel tundub leiva
puudus. Seepärast peab valitsus wiljahin
dafid reguleerima ja mõjuma, et erakaup

ei ole, kuna aga need, kellel teda tõesti
tarvis on. jäävad sellest ilma. Seepärast
seisab päewakorras ehitusmaterjaali saamise

küsimuse lahendamine nii kohaliku tähtsu
sega, kui ka riiklikkudest metsadest.

majanduslik krediit tuleb talupoegadele roh

tabel palju arusaamatusi. Selle küsimuse
pääle andis kindla wastuse viimane XIV

talupoegade valusamad küsimused, mille

muste pääle ja tõstsid nõukoguwalitsuse ette

pääle talupojad wastust nõuavad ja mida
nad ka saavad. Hans.

Programmis ettenähtud laewade ehitus on

Awatud on ettetellimine

sm.A»iisstpllrmllk«j«õt
pääle.

Wäikeste üle prongsitud kujude
hmd on 5 rubla. (Teistesse linna
desse saatmise ja pakkimise kulud
kannab tellija). Tellimisi wõtab
wastu
Eesti Kirjastuse Ühisus.
kus ka proowi näha wõib.
JIEHHHTPAJI, OOHTAHKA, JM? 27.

Pilk asunduse ellu.
(Darjino asundus. Luuga kreisis, Leningradi kubermangus.)
Meie asundusest ei ole midagi kirjutatud,

asundus 13 perekonnaga. Haridustöö alal

nagu asuks ta „Marsi' paal. Aga ta ei

on ta ühenduses „Ostrowenka" asundusega.

Asunduse südameks on ,D ar ji n o".
Sääl on 44 Eesti, 23 Läti ja 30 Wene

asundusest. Esimene nendest on ,O sirv
is en ta', kus on 22 perekonda.

perekonda. Asunduses on kool Wene kooli
õpetajaga. Lätlased ja wenelasrd wõtawad

Asunduses on kool, kus käib umbeS 40

punase nurga tööst wähe osa.
Punase nurga ringidest töötab kõige edu

last. Koolielu on kaunis elaw. Lapsed an
nawad wälja iga kuu seinalehte, mis kaunis
sisurikas on.

Tööd takistab liiga wäike kooliruum.
Koolimaja on neljandamat aastat walmis
tegemata, mida tuleb asunikkudele ette heita.

Siinsamas asub ka punane nurk, kus
töötawad näite-, laulu-, muusika-, kirjan
duse ja teised ringid.

Nõrgalt töötab lauluring, sest noored

kamalt näitering, kes pea iga kuu paneb
pidu toime. Seni läks sissetulek kooli hääks,
nüüd aga otsustati anda sissetulek uue pu
nase nurga maja ostmiseks.
Poliitring wiimasel ajal nähtavasti magab
väsimusest.

„Ajalehe sõprade ringi" tööd kiita ei
või, kuid ka laita mitte. Enne ringi asu
tamist ei tellitud siin ühtegi nummert „Eda

peawad tantsust rohkem lugu, kui lauluhar
juhistest. Noh. loodame, et ta annab edas
pidi paremat edu.

fi't', nüüd aga on 15 tellijat. Loodame,

Kirjandusring annab wälja seinalehte
„Walgus'.

Hääl'.
Asunduses on ka noorte ühing, kes wõ
tab punase nurga tööst kõige energilise

Werst õhtupoole asub wäike „T rel g a"

et tulevikus edeneb afi weel rohkem. Omalt
poolt annab ring wälja seinalehte „Darjino

malt osa.
Noorte hulgas on üks hirmus haigus, s. o.

rustuse suhtes jääwad need nõrgemaks,
kui eelpool kirjeldatud Jaapani ja Prant
suse ristlejad. Ja sellepärast sääl praegu
hädaldataksegi. Briti ei tohiks seda lubada.

Nüüd wöime ainult oodata, et Inglismaal
ka mingisugune uus söjalaewa tüüp aren
datakse muidugi ainult selleks, et
keegi jälle midagi weel „ paremat" leiab.

Ja nii see wõistlus suurriikide wahel
kestab. Washingtonis leppisid wiis suur
riiki omawahel, et Inglise 5 lahingulaewa
kohta wõib Ameerikal olla 5 (sama arw
samasuguseid), Jaapanil 3, Prantsusmaal
1,75 ja Itaalial 1,75. Sellega lõpetati
Wõistlus suurte lahingulaewade ehitamise

alal. Kuid seda ägedam on see wõistlus
praegu wähemate laewade ehitamisel.

Ingliskeelne ajakiri „The World Al
manac" toob huwitawad arwud imperia
listlikkude riikide sõjalaevastiku suuruste
kohta. Need andmed on kuni 1924 a.
1. oktoobrini, pääle selle ehitatud sõjalae

wad ei ole siia üles wõetud. Nimetatud
ajalehe järele on:
Suurt lahingulaewu ja nende tonnaash:

Ameenka 18 525 840 tonni; Inglis
maa 20 558.950; Jaapan 10
301.320; Prantsusmaa 9 194.421 ;
Itaalia 8 156.300 tonni.
Kergeid ristlejaid ja nende tonnaash:
(Ehitusel ehk juba malmis) Ameerika 10
75.000; Inglismaa 55 298.880;
Jaapan 2v 170.000; Prantsusmaa 8
—47.440; Itaalia 10 38.300 tonni.
Suuri ookeani weealuseid paate: (Suure-

mad kui 1000 tonni) Ameerika 6
9.6.93; Inglismaa 11 20.600; Jaa
pan 25 31.765; Prantsusmaa 9
9.792; Itaalial pole ühtegi.
Wäiksemaid rannakaitse weealuseid paate:

Ameerika 92 66.262; Inglismaa 29
26.940; Jaapan 48 41.948;
Prantsusmaa 36 25.423; Itaalia 10
8.040 tonni.
Esimese järgu häwitajaid: Ameerika 283

342.036; Inglismaa 203 243.325;
Jaapan 92 105.028; Prantsusmaa
39 52.543; Itaalia 39 50.813
tonni.

(Pääle nende on tähendatud riikidel
weel suurel määral sõjalaewu ning mitme
suguseid abilaewu reserwis).
Meeskondade ja ohwitseride arw: Amee

rika 95.500; Inglismaa 99.968; Jaa
pani 65.824; Prantsuse 59 655 ja Itaa
lia 44.848 meest.

Wäljaminekmd neil riikidel oma sõja
laevastiku pääle oli 1924—25 aastal
(Wene rahasse ümberarwatuli) umbes:
Ameerikal 517 miljoni rubla, Inglis
maal 500 miljoni rubla, Jaapanil
113 miljoni rbl.. Prantsusmaal 93
miljoni rbl. ja Itaalial 58 miljoni

rubla.

Nii wõistlewad kodanlikud riigid „rahu"
eest ja suurendavad aasta-aastalt oma
wälsaminekuid selle „kõrge idee"
hääks, seni kuli prolemarlik rewolutsioon
selle pöörasusele lõpu teeb.

Ajalehe sõprade ringi astusid 8 seltsi
meest. Jääb aina soowida hääd edu meie
noorele ringile. sõber".
Rüüd on Oudowa kreisi K. P. ko
mitee Eesti sektsioon selle küsimuse läbi

kubermangu hariduse osakondadesse saatnud.

asunikkudele vastused nende eluliste küfi

aasta jooksul 600 tuh. rubla eest. Kuid
ainult sel poolaastal on karwnahke wälja
veetud 3 mUjoni rubla eest.

Vajadusest talurahwa hulgas aruande.
Wõeti resolutsioon wastu: 1) Asutada
ajalehe sõprade ring ja kohustati pidada
kindlat sidet lugemistoaga ja liituda ringi
töö tema juure; 2) tellida „Edastt" ja

wiifil takistab põllumajandusliku krediidi
lühike tähtaeg ja kõrged protsendid. See
pärast rõhutatigi konverentsidel, et põllu

Konverentsidel kerkis üles küsimus, keda
pidada kulakuks. See küsimus tekitas koh

ole sugugi nii kaugel, ainult 15—20 wersta
Luugast. Ta seisab koos kolmest wähemast

wast kui ka ajakirjanduse tähtsusest ja tema

waadanud ja tarwiliseks leidnud 1925—26
õpeaastal Satobenje asundusse kool avada

werentfid täitsid oma ülesandeid andsid

VShja-Lääneoblastis 6 kuu jooksul 37 prot
fenti kogu aastasest wäljaweost.
Karwanahke kavatseti wälja vedada kogu

tapäew. Kohalik koolitööline tegi sest päe

Asunikkude seas tuleb ilmsiks tung oma
majapidamise tõstmiseks. Kuid seda teatud

rentfidel.

Wäljawedn PSHja-LKSne oblastid
Möödunud poolaastal kasvas väljavedu

wiidi üldkoosolekul läbi ajakirjanduse aas

läbi leht saaks arusaadavaks talupojale.

terve rida segadust. Paljudes kohtades saa
wad metsamaterjaali need, kellel teda tarvis

wästawaadete programmi. Programmis
uähtakse ette ehitada 236 mitmesuguse

arwatud 132 miljoni rbl. pääle.

lugemistoast wiie wersta kaugusel. 6. mall

metsade küsimus. Selles asjas on weel

kem kättesaadavaks teha.
Lõpukokkuwõttes peab tunnistama, et kon

parteikonwerents, mida ka asunikkude konwe-

Uus „Aialehe sõprade riug
(Nowg. kub. Waldai kr., Bugri asundns).
Kultuura töö edeneb ka kewa
di sel töö ajal.
Kamsowo küla asub Bugri - Limanu

teha ettepanek toimetusele wõimalikult wälja
jätta igasugused wõõrakeelsed sõnad, et see

Muidugi on rida küsimusi, mida alati
käsitada tuleb ja mida arutati ka konwe

kuui 819.340 tonni. Pääle selle nähasie
ette Leningradi kaubasadamasse ehitada
1928 a. ujuwat 650 tonni jõulist dokki.

SMs tiiiitMe ijileie «ämmi.

mehed ei saaks viljaga spekuleerida.
Suuri läbirääkimist tekitas konverentsidel

Teedekommissariaat esitas riigi planee
rimise kommisjoni kaubalaewastiku ehituse

tüübilist laewa, üldise kaubamahutawusega

3

GSa f \

Teisipäeval, 26 «ai! 1926 a Jlz. 117

tantS. Ka „omakoetu" joomine on abi
meheks. Julge rändaja.

ja wastawa nõudmise nii kreisi kui ka
Raiudes teed valgusele pääseme
pimedusest. Ühiselt kõik tööle, õppima ja
teadust uurima olgu meie ülesanne.
Tahaks teada, kuidas on lugu BudLiha
ja Kasakowitsa asunikkudel kooliküsimuses?

G. Wink.
Kes mulle selle eest maksab
(Plussas, Luuga kr., Leningr. k.)
PuHkepäewal, 17. mail oli HmeroPosolodina walla lugemistoas koosolek,
kuhu ka meie Plussa Eesti klubi esitaja
kutsuti. Klubi esitajaks pidi olema sm. W.
Kuura, kes ei läinud, üteldes: „!es mulle
selle eest maksab...!'

Aga õhtu oli ta „pitspallil'. Kas selle
eest sai ta maksu? Erilaue.
HSä teenistus.
(Masnikowo, Luuga kr., Leningr. kub.)
Nagu igal aastal, nn ka tänawu, teeb
meie usukandidaat Kukkel hüäd äri.

Ta saab iga 35 „ leerilapsi" päält 3
rbl., mis teeb wälja 105 rbl. Sellest
summast läheb 50 prots. „wanale papile"

eest, kuid 52l/s rbl. jääb
ikkagi Kukkelile.

See on sissewlek ainult paari puhke
päewa ärawiitmise eest.

„Palju küll ei 01e... kuid ikka saab..."
X.
Tarvitajate ühisuS ähvardab
feiSma jääda?
(Opaarino, Põhja-Düüna kub.)
Meie tarwitajate ühisus ärwardab seis
ma jääda.

1. mail olid juhatuse ümbervalimised,
mida tuli hädaliselt ette wõtta, sest wanad,
endised kaupmehed wiisid asja niikaugele.
Uued ei taha ametisse astuda, sest paK

40 rbl. kuus olla madal.

Põhjalaue.

Sm- W- Kiagissepa mälestuSöhta.
(Kudrowo, Oudowa kr., Leningr. kub.)

Oudowa maakonna Eesti talupoe
gade konwerentsid saawad olema:
31. mail, Sajanje wallas, Blagodati
koolimajas ja Usmino wallas, Pogorelka

3. mail mälestasid kudrowlased Wiktor
Kingisseppa. Kohalik õpetaja kõneles Kin
gissepa töö tähtsusest ja Eesti tööliste
liikumisest. Pärast tegi weel lühikese üle

koolimajas.

waate Bulgaaria sündmuste kohta.

7. juunil, Lositsa wallas, Wõtshkowa
koolimajas ja Tupitsino wallas, Strakowa

rohkesti kokku kogunud.

koolimajas.

8. juunil, Gwosdna wallas, Domkino
koolimajas.

Päewakorras seisab:
1) Poliitiline silmapilk, 2) maaküsimus
ja 3) põllumajanduslikud krediitühisused.
Igal pool on konwerentsi algus hommi
kul kell 10.
Eesti sektsiooni sekretäär G. Mink.
Kool attmtstifel
26. märtsil s. a. oli Gwosdna walla,
Satobenje asunikkude Oudowa kr. üldkoos

olek, kus muu seas käsitati ka kooli awa
mise küsimust, sest Eesti kool asub nime
tatud asundusest 8 wersta eemal ja puu
dub võimalus lapsi Wene kooli panna,
sest 58 kooliealisest lapsest ainult 6 last
Wene keelt mõistawad, kuna asunduses 50
talupidajat on.

Kodanik Kaarel Mares lubas ama ruu
mides koolitööd alam tingimusega, et lap
sed ilusasti õpiksid, loobudes ka igaiugusest
tasuwõtmisest.

Ilusa ilma tõttu oli rahwast kaunis
Kooliruumidesse oli ka wäljapandud
kooliõpilaste tööd, mida suure hoolega
silmitseti ja läbi loeti. Iseäranis suurt
huwi äratas tütarlaste käsitööde osakond,

mis oli kaunis rikkalik. Nii mõnegi lapse
wanema näol wõis märgata kahetsust, et
ta talwe jooksul lapsele mõnda riidetükki
ega niiti ei raatsinud kaasa anda, ning
nüüd oma lapse töid teiste seas näha et
wõinud. J. J.
„Edasi" mõjus
(Puuaselageda as. Kaukaasias).

Kirjatükile „Hääd luuda vaja", mis
ilmus „Edasis" meie asunduse kohta, oli
otse põrutaw. Ajalehte kanti perest peresse

niikaua, kui ta päris ara kulus. Hindow
jooksis ajalehega kohe Lebedewi juure.
Pärast hakkas kiitlema, et ta olewat
„Edasile" suurepärase wastuse ära saat
nud. Saab näha, kas „Edasi" siis awal
dab seda „suurepärast" wastust kelmide
kaitseks.

Isik, keda kahtlustati sm. KäbissvXj
laskmises, wiidi korraks küll kinni, k»i^
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laSti jälle lahti. Igatahes pole siin kõik

Leningradi teated.

korras ja me ootame ikka nimetatud isiku

täielist karistamist. Kohtuvõimud peaksid
fiin otsustavamaid sammusid astuma.

Kuid üldiselt on elu asunduses palju
paranenud. Sarnased sündmused, millisel

koht oli 88. detsembril, enam ei kordu.
Asundus hakkab liikuma edu poole. Klubi
töötab rahuloldavalt. Iga kuu kord pau
nakse näitemäng toime. Wiimase! ajal
alati ka klubi remondiga pääle. On loota,
et tulevikus klubi töö täiesti paraneb.
Praegu puuduvad klubil ajalehed ja muu
kirjandus. Klubi juhatus peaks tingimata
kohe tellima mõned eksemplaarid „Edasit",

„Orase", „Säde", .Kras
naja Riiva", „Ogonjoki" ja teised kuu
kirjad, mis oma huvitava ja lihtsa sisu
poolest talupoegadele arusaadavad ning
suurt kasvatuslikku mõju võivad aval
kida.
Praegu on kavatsusel noorte ühingu
organiseerimine. Siin küll paljudel veel
vale arusaamine noorte ühingu ülesan

28 mai tööpäev»
Kubermangu tööosakond teatab kõigile,

et neljapäev, 28. mai on harilik tööpäev.
Kõigis asutustes ja ettevõtetes peab
töö kestma harilikus korras.

Telefoni ühendus LeningradSmolensk.
Telefoni ühendus on jalule seatud Le
ningrad—Smolensk ja Leningrad Liho
slawli vahel.

Telefoni ühenduse pidamine Smolens
kiga sünnib Moskva kaudu.

Une töökoja käimapanek.
Lähemas tulevikus hakkab tööle kaua
aega seisnud wiklade töökoda „Krasnõi
Gwssdilstshiku" tehases.

Sadama kaitse weeupntuse waStnEt veeuputust ära hoida, tõstetakse käes

oleval hooajal Wassilisaarel mõnede

neteft, kuid Dllap need üksikud seltsimehed,

uulitsate pinda kõrgemale. Esimeses järje

kes asja alMajaks hakanud, oma ees

korras tehakse kõrgemaks Kalitshnaja.

kujuliku tööga teisigi kaasa tõmbavad.

1.300 tuhande Puuda rukki ja jahu
kohalejõudmine
Hiljuti jõudsid New-Norgist Leningradi

Asunduse elu valgustamiseks „Edasi"
kaudu, valiti klubi kirjasaatja.
Kevad on ilus ja väljavaated lõikuseks
üsna hääd. Wiktor.
Kod. Hindowi vastusest ei tea meie
midagi. „Edasi" toim.
Gaatle lapsed korralikult kooli.
(Sulevi asundus, Kaukaasias).

Sulevi kooliolud on inspektori poolt
küll hääks kiidetud, kuid laste korraliku
kooliskäimise üle peab tõsiselt nurisema.
Koolis käib 50 lopse ümber, kuna aga
suurem osa lapsi üks nädal kodus ja mõni

päev koolis on.
Wiga seisab selles, et laste vanemad
»«a laste korraliku kooliskäimise eest hoolt

sadamasse kaks laeva ja Balti merest üks

laev 1.300 tuhande puuda rukki ja walge
jahuga.

Pllwede elektrofitseerimiue
Teaduslik melioratsiooni instituut va
rustas ekspeditsiooni insener Jakobsoni
juhatusel katsete tegemiseks Ai-Petril Krim
mis pilvede elektrofitseerimisets loomulikus
seisukorras.

150 maja mahalöhkumine
Kommunaal majanduse osakonna juures

oli nõupidamine, kus otsustati 150 elami

seks mitte kõlbulikku maja maha lõhkuda.

Oranieubaumi tramwai saatus.

ei kanna. Koolis on kaks õpejõudu. Laste
vanemad! Laske lapsed korralikult alg
koolgi läbi teha, vastasel korral jäävad
nad külale ja noorte ühingule häbiks.
Mõru.
Seisab kalewi all.
(Koidula es. Kaluuga kub.)
Koidula asunikud andsid juba 1942 aas

L õpulikult selgus, et Oranienbaumi tram
vai jääb endiselt teedekommissariaadi oman

tal palvekirja sisse, kuS palusid endid teise

Tramwai sõidu määrustest.
Tramwaide valitsus andis wälja päe

valla alla üle viia. Senini pole veel miHagi vastatud. Asunikkude nõudmine on
nähtavasti kalevi alla jäänud.
Soovitav oleks kui mõni sest vasta
vasse kohta teataks. Koidulane.
Samm edu poole
(Tomski kub., Tshulõmi tag. raioon).
Asunduste vahelise aktiivi koosolekul

sai meil otsus waStu voetud, et igast pidu
sissetulekust läheb 50 prots. kino aparaadi
muretsemise fondi.

Loodame, kui talupojad kaasa aitawad,

et meil fiis tuleval sügisel kino omast käest

wttta ja vaadata on.
Ühtlasi sai ka vastu võetud otsus, et
suvel korraldada asunduste vaheline pidu,
mille korraldajaks sai välja eraldatud kom

misjon. .. Siberäk.
õiendus.
TarwiS selgusele jõuda
(Kudrowo, Oudowa kr., Leningradi kub.)
Kudrowlane kirjutab „Edafis" nr. 111
muu seas, et Kudrowo õpetaja M. Kams
maipidustustest osa ei olevat võtnud, kuid
vaikib meelega põhjustest.

Valearvamiste ärahoidmiseks olgu järg
mine seletus:

Kudrowo punase nurga üldkoosolek 28.

aprillil otsustas 1. mai rongikäigust orga
niseeritult osa wStta. Mind, kui punase
nurga juhatajat, kohustati sellekohaseid hüüd

sõnu muretsema, samuti jäid ka muud ilus

tamise tööd minu teha, milledega õigeks
ajaks walmis jõudsin. Esimese mai bom
mikul kella 10 alates jäin kudrowlaste
kokkutulekut ootama, kuid kahjuks asjata.

Tulemata jäid isegi näite-, laulu- ja aja
lehe sõprade ringide tegelased, nende seas ka

Kudrowlane. Arusaadaw, et õpetaja üksinda
loosungiga wälja minna ei saanud.

Soovida oleks, et Kudrowlane asjade
seisukorda õigelt valgustaks ja ära näitaks,
miks laulu< ja ajalehe sõprade ringide liik
metest keegi rongikäigust osa võtma ei ilmu

nud? Miks puudus isegi nende ringide
juhataja? Niisama oleks waja walge ette
tuua see mustade jõudude vastutöötamine,
mis kogu talve jooksul punase nurga tege

wust takistas ja mille mõjul ka punase
nurga liikmed enda üldkoosolekul vastu
wSetud otsust 1. mai suhtes ei täitnud.
Punase nurga juhataja ja

õpetaja M. Kams.

duseks.

Pawiljou wihma eest.
Linna muuseum kuulutas wälja võistluse
ehitada elanikkude jaoks eeskujulikku pawil
joni, kuhu võiks paha ilma ajal sisseastuda.

Paviljonid ehitatakse kõigis Leningradi

aedades ja muruplatsidel.

wakäsu kõikidele vaguni juhtijatele ja kon
duktorltele, milles neil ette paneb teravalt

jälgida sejle järele, et sõidu määruseid ei
rikutaks.

Rongide asemele tramwai
Lähemal ajal annab Oktoobri raudtee kom

munaal majanduse osakonnale üle kitsa
rööpalise raudtee Ohta-Rshewka. See piir
kond muudetakse ümber tramwai liiniks

ja sellega paraneb linnaümbrnskonna side
Leningradiga.

Tramwai liin läheb Sredne-Ohtenski
prospektist ja jõuab kitsarõöpallse raudteeni

wälja. See piirkond ei toonud mingisugust
sissetulekut raudteele.

Teaater.
Pariifi teaatri müümineÜks parematest sa suurematest Pariisi
draamateatritest „Vaudeville" osteti Amee
rika kinematograafi äri poolt ära. Viimane

ettekanne oli Dostoiewski romaani järele
tebtud näitemäng „Jdioot". Nüüd löövad
Pariisi rahvuslikud ringkonnad suurt lärmi

selle m"ügi üle ja katsuvad ameeriklaste
rahvusliku solidaarsuse tunde pääle kopu
tada, et teaatri tagasiostmist võimaldada.

Kõige noorem muusika akadeemia
liige.
Itaalia kuninglik Filharmooniline Aka
deemia andis wäikesele klawerikuustnikule

Pietro Mannile muusika akadeemia dip
loomi. Sada Viiskümmend aastat tagasi
anti sarnane diploom Mozartile (l 770 aas

tal), kes oli siis 14 aastane. Macini on
praegu 7 aastat wana ja on sellega kõige
noorem muufikant, kellele kuninglik akadee
mia kogu oma kestvuse ajal (asutati 1666
aastal) sarnast kõrget au üles näitas.

Wällamaa ooperid Weue elust.
Aprillikuul kanti Nizzas ette Franco Al
fano uus ooper .Ülestõusmine", mis

L. Tolstoi romaani järele kokku seatud.

Itaalia kompofiitor Umberto Giordano
lõpetab 4'waatusllku ooperi kirjutust, millel

päälkirjaks .Rasputin" ja mis kujutab

Sõidu hind raudteedel.

Timukate Eestist.

Leningradi ümbruses.

1. maist on kõigil Leningradi raudtee
liinidel linna ümbruskonna sõitudel hinda
juure lisatud:
Leningrad—Beloostrawi liinil, kuni
Lanskajani ja Udelnajani 10 kop., Schu
walowo 12 kop., Pargolowo 17 kop., Le
waschowo 22 kop., Pessotshnaja 26 kop.,
Dibunow 28 kop.

Leningrad—Sestrorettki liinil, kuni
Lahtani 18 kop., Rasdelnaja 29 kop., Alek
sandrowsk 35 kop., Rasliiw 38 kop., kuni
Kurortini 43 kop.
Leningrad—WaSkelovo liinil, kuni
Toksowo 36 kop., Waskelowi 69 kop.

Leningrad—Gatshina—Lnnga (Wars
savi jaam) kuni Gatshina 51 kop., Si
werskr 77 kop., Diwenski 97 kop., Tolmat
showo 1 rbl. 44 kop., Luuga 1 rbl. 66 kop.
Leningradist kuni Detskoje-Seloni
26 kop., Pawlovski 31 kop., Susanino 57
kop., Wõritsa 67 kop., Posjelka 76 kop.
Leningrad—Oranienban»: Liigowo
15 kop., Strelna 26 kop., Peterhofi jaa
mani 37 kop., Oranienbaumi 46 kop.

Leningrad—Gatshina: (Balti jaam)
KraSnoje-Seloo 29 kop., Taitsõ 39 kop.,
Gatshina 52 kop.

Laewasüidu tabel*
Laevad lähevad Leningradist Kroonlinna

kell 12 päeval ja kell 8.30 min. õhtul.
Jõuavad Leningradi kell 8 hom. ja kell 5
päeval. Laev, mis puhkepäeviti kell 8.30
wälja sõidab, läheb ka Peterhofi, niisama
Kroonlinnast tulev laev viibib kell 8 hom.
Peterhosis.

Maks: 1. klass 80 kop., lapsed 20 kop.,

2. klass 55 kop., lapsed 15 kop.

Argipäevadel lähevad laevad Lenin
gradist Peterhofi kell 11 hom. ja kell 6
õhtul. Puhkepäeviti kell 10, kell 11 hom.,
kell 12 päeval, kell 1.30, kell 3 ja kell 4
päeval, kell 8,30 ja kell 9 õhtul. Lenin
gradi jõuavad: argipäevadel kell 1 päev.
ja kell 9 õhtnl.
Puhkepäeviti kell 12, 1, 2, 2.3opäev.
ja kell 7.20, 10.20 ning kell 11 õhtul.

Maks puhkepäevadel: 80 kop., lapsed 25
kop. Argipäevadel: 50 kop., lapsed 25 kop.

Kroonlinn—Oranienbaumi liinil sõida
wad 4—6 laeva päevas.
Laevade ärasõidud Oranienbaumist on
ühte seatud Leningradist saabuvate raud
tee sõitudega. Maks: 20 kop. täiskaswa
nutelt ja 5 kop. lastelt.
Lenmgradist Schlüsselbnrgi lähevad
kell 5.30 hom. ja kell 6 õhtul.
Leningradi jõuavad: kell 8.30 hom.
ja kell 6 õht. Maks: Leningradist kuni
SchlüSselbnrgini 1. klassis 1 rbl. 10 kop.,
2. klassis 80 kop.

Leningradist PetrosawodSki lähevad

iga kesknädalal ja puhkepäevadel kell 9.15

hom, Petrosawodskist sõidavad wälja lau
päeviti ja iga kesknädalal kell 2 päeval.
Maks: kuni Petrosawodskini 1. klassis
9 rbl. 50 kop., 2. klassis 7 rbl. ja 3. kl.
4 rbl. 25 kop.
Leningradist Oranienbauvi ja UstLungasse lähevad iga teisipäeval ja lau
päeval kell 7,30 õhtul.
Leningradi jõuavad: iga neljapäeval
ja esmaspäeval kell 7 õhtul.
Maks: kuni Oranienbaumini 1. ja 2. kl.
50 ja 35 kop. kuni Ust-Luugani 4ja 3 rbl.

Alamate riigiteenijate seisukord
WäljaPäSsematu
Riigi- ja omavalitsuse teenijate keskliit
pöördus palvega vabariigi valitsuse poole
1925 a. eelarves olevat 70.000.000
margalist palgalisa 11.700 margalisest pal

gaastmeft alates ja allpool olevate riigi
teenijate vahe! ühesuurustes osades pal
galisaks arvata, arvates selle tasu saajate
sekka ka kõiki neid õpetajaid, kes kas 11.700

ehk alla seda kuus tasu saavad.
Keskliit põhjendab oma palvet järgmt.
selt: „Et 11.700 margalisest palgaastmest
kõrgemal seisvate riigiteenijate olukord ka

mitte hiilgav ei ole, seda tunnistab kesk
liit, kuid need saavad ikkagi elatismini
mumi alati ning osalt ka Pääle selle töö
tasu, kuna aga meie poolt tähendatud pal
gaastmeft allpool olevad riigiteenijad mit
mc aasta jooksul ja osa koguni kogu Eesti
riigi aja kestvusel alla elatisminimumi
palka saavad ja selle tõttu täiesti w ä l japääsemata seisukorras on".
Tööliste lehe toimetaja kuueks aas
takS mangiTallinna kohtupalat kinnitas TallinnaHaapsalu rahukogu otsuse, kes mõistis en
dise tööliste ühise väerinna ajalehe „Säde"

toimetaja Jaaksoni riigivastase kirjatüki
avaldamise pärast kuueks aastaks vangi.
Õieti armulik otsus Eesti kohtute poolt,
ühe kirjatüki avaldamise pärast kõigest 6
aastaks vangi. Harilik karistus Eestis
sarnase süüteo eest on, muidugi kui süü
alune tööline, mahalaskmine ehk võlla.

Sirjalvastused.
Teataja, Voskowost, Oudowa kr. Selle

„pah« nalja eest, mida tegid pühad jumala

sulased" O. ja R. Kivi, J. Motsant ja O.

Polk samogonni aurus lese E. Tsimmeriga,

peavad nad kohtu ees vastama. Muidugi
ka kohalikud asunikud peavad avaldama
põlgtust sarnaste isikute vastu.

Sm. Kobak, Uue-Eestis. Kirjutage käi
gest, mis huvitust pakub. Teie poolt üles
tähendatud ained on tähtsad. Ootame.

Sm. Gendik, Saaritsas. Kirjasaatjate
nõupidamise ülesvõtte saadame kohe kni

näevapiltnikult kätte saame.

Teadaanded.
Haridusmaja seinalehe järgmine num
mer ilmub veel käesoleval nädalal. See
pärast palutakse kõiki seinalehe kaastöölisi

oma tööd kõige hiljemalt kolmapäeva õh
tuks Haridusmajasse tuua.

Wastntaw toimetaja: K. Trenfetdt
Väljaandja: Eesti KirjaStnie Ühisus

LaewasSidud Wolhowi jõel.
Wolhowi jaamast Novgorodi-Staraja
RussaSje.
Leningradi Oktoobri r. jaamast läheb rong

Pttr.-Viibm psole kesti tööliste Hali.

Teifipäewal, 26. mail s. a.
Marksistlik-leninismi
ringi järjekordne istang
sm. Wallneri juhatusel

Algus kell 9 Shtul.
28. K. P. Lemng. kub. agitpr. osak.
Eesti sektsioon.

kell 9.30 minutit. Wolhowi jaama jõuab
kell 3 öösel, siin on ümberistumine lae
vale ja jõuab Novgorodi kell 7.30 hom.
Staraja Russasse saadetakse kell 9 hom.

ja jõuab kohale kell 1.30 päeval. Staraja
Russast—Novgorodi—Wolhowi läheb laev
kell 3.30 päeval ja jõuab Novgorodi kell
7.45 õht. Laev läheb Wolhowi sadamast
wälja kell 9.30 ja jõuab kohale kell 1.45.
Wolhowi jaamast jõuab rong Leningradi

kell 3.55. Moskva kell 6.57.
Novgorodist jõuab teine laev Wolhowi
kell 6 õhtul. Rongid lähevad Wolhowi
jaamast Moskva kell 7,11, Leningradi kell

7.30 õhtul ja Wjasma ning Polotski kell

9.28 õhtul.

Wolhowist kuni Gostinopolja läheb laev
kell 3 öösel, kui Leningradist kell 9.30 wäl
jasõitew rong kohale jõuab.

turgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

SifiUS tripper.
WaSiuwõitc :unnid erialadel hom.k. S
kuni õh. k. V 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163- 31
ja 163-32.

Inwtiki
lef. 180-52. WaStmcötm. kSitides spets,

proietsortte ja assistentide poolt tellc
'S dosl»l. tuni tella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). RaS

'-VK ilnrmotel mi.

Gostinopolje jõuab laev kohale kell 9

hommikul.

Gostinopoljest läheb laev wälja kell 10
hom. ja jõuab Wolhowi kella 6 ümber.
Rongid lähevad Wolhowi jaamast Moskva
kell 7.11, Leningradi kell 7.30, Wjasma
ja Polotski kell 9.28 õhtul.
Msta jõge mööda käivad laevad iga
päev Novgorodist kuni Hohlowini kell 12
päeval. Hohlowist—Novgorodi kell 4 hom.

Wene keisrikoda enne rewolutfiooni ja rewo

lutfiooni ajal.
Ko««HTepH, focyaapcTßensoa »ZA., EKanpiHrosc&ii np. 87. jTeJurarp&A«Kßft ryõiir J 6 11254

hamb. Arstide iatjum. lodu.

Tr. Wvbttg JŠÄ/Sl
" 8 nr. 2,25-Df tobis
prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wöte iaa päew kella 9—12 h,m. a kella
4—B õhtul; natfcterabteastcle eraldi.

Praegusasa arstimis abinõul.

SWsWiatchftkSÄZ
Snguorgaanide igakülgne arstimine

