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Marokko sõda.

Vahejuhtumini Hiinaga.
Sm. Karahaui märgukiri.
Peki n g i st, 25. mail. Sm. Karahan
saatis Hiina valitsusele terawa märgukirja

Jda-Hiina raudtee asjus. Märgukirjas
tähendatakse, et raudtee esimehe Bao-Hui-

Tzini toetus monarkistlikkudele ollustele
tähendab selle vana poliitika jätkamist, mis

»li maksev, kui Jda-Hiina raudtee oli
teiste riikide võimu all.
Sarnane teguviis imestab veel rohkem
seepärast, et kõik teised riigid on lahti ütel

nud walgekaardlaste toetamisest ja kaits
misest.

Karahan nõuab Bao-Hui-Tzini käsu
tühjaks tunnistamist, ta ametist taganda
mist ja uue juhataja määramist.

Mustad jSud tSstawad pääd.
Harbiinist, 25. mail. Sm. Kara
hani telegramm, kus ta teatas, et Ida-

Hiina raudtee juhataja Bao-Hui-Tzini
teadaanne on seaduse vastane, jäetakse
Hiina võimude poolt tähelepanemata.
Määrus walgekaardlastele lahtilaskmise as
jus peab maksma hakkama 1. juunist, kuid

walgekaardlased kavatsevad seda mitte
tähele panna.

Kindral Dshan-Lua-Sjäni käsu järele
võetakse raudtee maad ära.

Mandshuuria muutub ikka rohkem ta
gurluse kantsiks Põhja-Hiinas, mida toetab

Jaapan.
Nõukogu kodanikkude seisukord Harbiinis
ja Mandshuurias üldse muutub raskemaks.

Hiina kindralid kiusavad järjekindlalt nõu

kogu kodanikkude organisatsioone taga, ei
ama tuba koosolekute pidamiseks, ei lubata
isegi harilikke ettekandeid tööliste klubides.
Walgekaardlaste kokkupõrkamisel pionee
walgekaardlasi.

Lepingu Poolt S- R W. Liiduga
Roomast, 25. mall. Ühenduses kihu
tustõöga, mida ettewõtsid osa sascistide
ajalehti ja mõned ärimeeste ringkonnad
Itaalia - Nõukogude Liidu kaubalepingu

hendus on enam üldine kui erllwe, enam
poliitiline, kui majanduslik.
Hoogtöö Itaalia - Nõukogude lepingu

vastu, avaldab ametlik „Agentia di Roma"
järgmise teadaande:

Chamberlain oma langemise eel.
Londonist, 25. mail. „Dailh Heraldi"
teatel tuleb Inglise kabineti otsust

Nõukogude suhetest."

Jtaalia-Noukogude leping töötati wälja
mitte selleks, et loota sellest kohe silmapilk

set majanduslikku tulu, vaid selleks, et
selle läbi selgitada Itaalia vahekorda S.
N. W. Liiduga ja võtta majanduslik sei
sukoht, mis huvitaks Itaaliat tulevikus.
Sellepärast tuleb vaadata mitte täna
päevaselt vaatekohalt, vaid ühenduses
Euroopa üldise seisukorraga. Lepingu tä-

ja Prantsuse vägede ühist väljaastumist
riffide vastu.
Ühise väljaastumise võimalus loetakse

konnas.

suse väed tõsiste takistustega kokku.

Rõõwlid lepiwad oma wahel kokku.
Pariisist, 25. mail. Malwie tõen
das täna oma ametnikkudele, et tema on
täielise kokkuleppe tostanud Hispaania
valitsusega.

Pariisist, 25. mail. Hispaania
direktooriumi abiesimees admiral Magaz
teatas, et tema loeb tarviliseks Hispaania

ratifitseerimise (kinnitamise) waStu ei ole
põhjendatud."

Prantsuse valitsuselt seletust nõuda Prant

suse märgukirja asjus, mis see saatis
Saksamaale kindlustuslepingu küsimuses,
kui kompromissi (kokkulepet) vaadelda.

Kabinetis selgus terav lahkuminek kind
lustuseelnõu pooldajate ja selle vastaste
vahel. Kindlustuslepingu vastane meele
olu suureneb.

Chamherlain kaitses peaaegu üksi kind
lustuslepingu eelnõu. Selle lõpulik tagasi
lükkamiue oleks Chamberlaini ametist lah
kumise enesega kaasa toonud ja raskesse seisu

korda pannud Jnglise-Prantsuse vahekorra.

Maawärisemine Jaapanis.

aga vähe usutavaks.

WaStulõõk haavajatele.
Pari i s i st, 25. mail. Ametlikkude
teadete järele otsustades põrkavad Prant

KSwendatud wõitluS.
Pari i s i st, 25. mail. Marokko väe
rinna läänepoolne osa on vaikne.
Keskkohal peavad prantslased kõwenda»
tud võitlust Werne seisukohtade kindlusta

miseks Erha lähedal. Suurtükivägi pom
mitab vastase seisukohti ja sünnitab neile
suuri kaotusi.

Eile pilluti aeroplaanidelt 500 pommi.

Rikkalikud kullalademed.

ride ja komnoorsoolastega politsei toetas

Meie suhted Itaaliaga.

.Itaalia asjatundlikkudes diplomaatlik
kudes ringkondades loetakse Jtaalia-Nõu
kogude lepingu arvustus üleliigseks ja
mitte tõelikkusele vastavaks Itaalia-

TormijookS hispaanlaste wastuPariisist, 25. mail. Dshebaalide
suguharu jooksis tormi hispaanlaste väe
rinna pääle Tahatafa piirkonnas. Dshe
baalid tunnistavad, et nemad kaotasid
kuni 700 surnut Uergi lähedal. Wäljamaa
leegionid jälgivad vastast Belgia piir

Jrkutskist, 25. mail. Kullaotfimine Listwitshenko piirkonnas Baikali
ääres annab rahuldavaid tagajärgi. Järvekaldal leitakse õige tihti kullalademeid
ja kulda tuleb ilmsiks ka järve põhjas. Seda tuleb seletada järgmise asjaoluga, et
vesi uhab aastakümnete jooksul järve kaldaid ja kuld langeb järve põhja.
Kallaletungimine Jaapani wägede ülem
juhatajale.
Tok i o st, 25. mail. Endise sõjavägede ülemjuhataja kindral Fukudale, kes
1923 a. maawärisemise ajal Tokios viibis, tehti uuesti kallaletungimise katset, kuid
tagajärjeta. Kallaletungija kadus jäljetult.
Sm. Trotski kapitalismi stabi
liseerimisest.
25. mail esines riikliku planeerimise
tööliste klubis aruandega sm. Marga üle
ilmlise kapitalismi stabiliseerimisest.

Pääle aruannet esines kooswiibijate
palve pääle saalis viibiv sm. Trotski.
Üleilmse seisukorra põhialuseks ütles sm.

Trotski, on Euroopa ja Ameerika anta
gonism.

Ameerika, Jaapani ja asumaade wal
mistuse jõud arenevad hiigla kiirusega,
kuna Euroopas lagunevad. Ameerika ajab
Euroopa umbkotti ega anna väljapääsuks
Võimalusi.

Ameerika programm, mis väljendatud
suurema kauba väljavedaja Julius Bar

ploateerimise arvel. Sellepärast on praegu

ametiühisused Inglismaal kõige rewo
lutsioonilisem faktor Euroopa ajaloos.
Inglismaa kodanlusel ei ole enam abi
nõusid ära osta, pimestada ja oma tööliste

klassile pääle suruda. Sellepärast on ka
seletatav, mikspärast oportunismiga ära
kivinenud ja Inglismaa ametiühisuse lii
kumises ootamatalt päädpööritawalt tegi
karjeeri iseseisev tööliste partei, kellel on

praegu 4ja pool miljoni häält, kuna alles
hiljuti oli ta propaganda osaks.
Ameerika tõrjub Inglise kodanlust ilma
turult wälja. Seisukord halveneb iga
kuuga ja nüüd võivad Inglismaa töölised
korraga ootamatult samasuguse nõudmise
üles seadida kommunistliku idee asjus nagu

mes'i poolt, on üleameerikalisel bürse kon

see varem sündis iseseisvate tööliste par

Tok i o st. 25. mail. Wiimaste teadete järele on Kinosaki, Toioko, Hioko
linnad (Taishimi raioonis) maatasa tehtud.
Nagu 1923 a. maawärisemise ajal liikusid Tokios ja Jokohama linnas kõige
metsikumad kuulujutud ringi, nagu oleks Korea sotsialistid toimetanud vägitegusid
raioonides, mis kannatada saanud. Kuid sõjavägedel läks korda rahutust ära hoida,

gressil sarnane: Meie tahame Euroopat
taltsutada, andes iga Euroopa riigile oma
koha üleilmlisel turul, määrates kindlaks
nende kaupade müügi teatava turuga, et

Paanide saapa tanna all.

Tokiost, 25. mait. Londoni ajalehe kirjasaatjad teatavad täpsemalt traa
gilistest sündmustest Kinosakis, maawärisemise ajal: Rusude alla on maetud sajad
meelemõistuseta inimesed. Suur hulk on tule läbi viga ja kannatada saanud. Ter
wisewee hallikad muutusid mustaks keevaks veeks, mis surmavalt põletab. Sup
lejad said enne hukka kui jõudsid wälja pääseda kokkulangenud supelusmajast. Pal
jud, kes päästmist ootasid lähedal mäeküngestel, saiwad hukka kaljult allaveerevate
raskuste all ehk said raskeid vigastusi. 4 tuhandest kurordi elanikust on 200
surnut ja 600 haavatut.
Londonist, 25. mail. „Times'ile" telegrafeeritakse, et Toiokis on hukka
saanud taks kolmandikku elanikkudest. Tugevate maaaluste tõugete tagajärjel on
majad üksteise pääle visatud. Tellinud tulekahju maruhoog tõi tule ümbruskonna
metsadest kaasa. Tulekahju kestis 15 tundi. Kahjud ulatavad üle 700 miljoni jeni.
Mitte kindlate teadete järele kadusid Kinosakis koolist tagasitulejad 200 last

Ameerika programm on toita Euroopa

ühendus on jalule seatud ja antakse abi kannatada saanutele.

jäljetult.

Järjekordne „Sinowjewi kiri".
Bukarestist, 25. mail. Vastasrinna (opositsiooni) ja walitsuse waheline
võitlus wõtab Rumeenias õige terawa iseloomu. Wiimaste päewade jooksul järsu walit
susewastase väljaastumise pärast on vastasrinna saadikud parlamendi istangult wälja heide

tud. Nende hulgas on wälja heidetud ka talupoegade partei juht Madjara. Enne wälja
heitmist luges Madjara dokumendi ette, milles süüdistab Rumeenia kindralstaap opositsiooni
riigipöörde ettevalmistamises kommunistide kaasaitamisel.

.Kommunisti,lüd organisatsioonid peavad Rumeenias läbi viima riigipööret rah
wuswähemuste ja rahwuspartisaanide kaasabil. Selle plaani järele peavad partisaanid
Bulgaariast ja Moldavani Nõukogude keskwabariigist Rumeenia sisse tungima.
Kui need plaanid täide viiakse, kavatseb Nõukogude valitsus Rumeenia valitsusele
sõda kuulutada."

Kokkupõrked parlamendis tõid enesega kaasa terve rida kahevõitlust. Kogu eilane
istang oli täis tormilisi kokkupõrkamist ja kisklemist.

nende kaubad ei põrkaks kokku Ameerika
omadega.

riike sel määral, et nad suudaksid võlgasid

ära maksta. See sunnib Euroopa riike
üleminema kindlale rahaüksusele, selleks on

vaja laenu; selle eest on tarvis protsente
maksta, see koorem lasub tööstuse pääle,

mis loob kaubamüügi kriisi, aga kriis
kasvatab töötatööliste arvu. Nõnda te
rawneb ja kasvab ikka rohkem klassiline
vastolu.

Uleminnes kapitalismi stabiliseerimise
küsimuse juure, tähendab sm. Trotski:
Mispärast räägime meie

sellepärast, et 13—23 a. oli meil töölis
klassi stüühilrne päälesurumine, mis äh
vardas kodanluse riikide olemasolu. Ja

tei ideedes. Mingisugusest pikemast stabi
liseerimisest rääkida ei tule.

Lubamata keel.
Wa r s s a w i st, 25. mail. Kui rahva
hariduse minister Stanislav Grabski Wil
nas viibis, näitas kohalik Wene elanik
kude delegatsioon esimesele, et on tarvilik

avada Wene koolisid, M mister vastas,
et Wene koolid võib avada ainult Wene
emigrantide lastele, kuid mingil tingimusel
kohalistele elanikkudele.

Tööliste mere hind.
Warssawist, 25. mail. Sosnowit
sas mõisteti kohut kaevanduse juhataja ja

inseneri üle, kelle süü läbi sai kannatada
40 töölist. Kohus mõistis kummagi üheks
aastaks vangi.

meie ootasime...

Mida ei võtnud meie arvele? Mida
puudus. Revolutsioonilises olukorras oleks

võimalik proletariaati viia olnud otsus
tavale võitlusele, kuid puudus see, kes
oleks seda viinud. Puudusid „wäiksed as
jad" partei.

Jääb kavatsuseks.
Pariisist, 25. mail. Kaitstes oma
kawasid, kinnitas Cailleaux, et tema tahab

täielikult katta riigi eelarwe 4 miljardilist
puudujääki wekslite maksu suurendamisega

Et revolutsioonilist massi meeleolu alles

ja kinnitusseltside ja naftaäride ülikasude

hoida niikaua kuni wormeerib partei, ei
olnud võimalik. Kapitalism sai hinge
tagasi tõmmata, toppis praod kinni ja
parandas rahaasjandust. Ja see on kõik.
Sm. Warga'l on õigus, et Euroopa

maksu alla panemisega.

Kartus Amundseni saatuse eest.
Berliinist, 25. mail. Amundseni
lendamise üle põhjanabale ei ole enam

kodanlus ei suutnud rohkem toita tööliste
klassi kõrgemaid ülemkihte asumaade eks-

mingisuguseid teateid. On karta, et ta õn

nelikult tagasi ei tule.
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Kiila voorte paale
rohkem-tähelepanu.

Wenemaa Lenini Kommunistlik Noorte
Ühing see on üks määratu kommunistkool. Sajad tuhanded töölis-talu
poegade noori õpivad siin nii prattili
selt kui ka teoreetiliselt leninismi, võit
lust kommunismi eest, sotsialistlikku üles
ehitust.

Kuid kui komnoorsoo ühingu osa üldi
selt nii tähtis on, siis on komnoorsoo
laste osa maal, see osa, mida ta sääl
läbi viima peab, weel suurem. See ou
talupoegade noorte enam paenduwam
organisatsioon, mis meile võimaldab
talurahwa noortsugu alati kasvatada
nõukogude küla ülesehituse vaimus.
Kuid selle osa läbiviimiseks, mida
komnoorsoolased maal etendama peavad,

ei ole meie küla komnoorsoolaste orga
nisatfioonid weel küllalt ettevalmistatud.
Küla nõukogude ja valla täidesaat
wate komiteede ümberwalimistel näitasid
tõeolud, et komnoorsoolased maal teevad

suurt tööd, kuid paljudel juhtumistel ei
ole neil talupoegade hulgas seda auto
riteeti, mis neil olema peaks. Ilma
kõige laiemate talupoegade hulkade usal
duse ja autoriteedi võitmiseta ei saa
komnoorsoolased oma tööd tarvilisele

Üleliiduline Eesti haridustegelaste 8. kanmreuts
25. mai õhtul avati E. T. Ülikooli ruu
mikas saalis kolmas üleliiduline Eesti ha
ridustegelaste konverents. Saadikuid oli
kokkutulnud igast S. N. W. Liidu äärest,
siiski pole kohale weel jõudnud paljud kau
gematest kohtadest.

Konverentsi avab rahva haridusekom
missariaadi Eesti keskbüroo juhataja sm.
G. Waino.
Kouwerentfi kokkukutsumise
Põhjused ja ülesanded.Viimasest konverentsist on möödunud
kolm aastat. Wahepääl on aga poliitiline
seisukord üldiselt muutunud niihästi sees
miselt kui ka väliselt. Seesmiselt on töö
listeklassil ühes talupoegadega tulnud üle

elada võitusid ja kaotusi. Raskemaks kao
tuseks oli sm. Lenwi surm (kõik tõusevad
üles, muusikakool mängib leinamarssi).
Meie seesmised olukorrad on aga seotud
läbikäimisest välisriikidega. Ka siin on
tulnud töölisklassil kangelaselikult võidel
des kaotust üle elada."

Sm. Waino puudutab fiin lühidalt näi
dates Bulgaaria, Eestimaa sündmuste
pääle. Uuesti tõustakse püsti ning mäles

mine päewaülesandeks.

Missugused puudused on siis komnoor
soo küla organisatsioonide töös? W.K.P.
keskkomitee otsuse põhjal on need järg

3. Oskamata ja ettevaatamata lähe
nemine usuvastasele propagandale, mis

Mliskooli tõS Slemõe
LlliolvA
(1920 a. 23. maist kuni 1925 a. 23. maini).

23. mail möödus Viis aastat, kui Ou
dowas poliit-hariduse ja wäliskooli tööle
alus pandi. Eesti töö- ja talurahwa po
liitklubi loodi, mis oma arenemiskäigul
praeguseks Harmajaks wälja on kujunenud.

Teen siin Väikese ülewaate klubi Viie
aastase töö ja tema arenemiskäigu üle.
Wiis aastat on möödunud kui sm. Sipria,
seekordne Eesti sektsiooni organisaator Ou

dowas, minule, sm. Rootsile, Kiljamale ja
Arenile kohuseks tegi klubi organiseerida.
Kutsusime eestlaste koosoleku kokku, mille

pidasime endises Eesti .kirikhärra" puies
tikus (praeguses suweteaatri aias). Koos

lükkab.

4. Distsipliini puudus komnoorte hul
gas, mis samuti tekitab halvaks pane
mist komnoorte suhtes.

5. Side ja kokkukõla puudus partei
organisatsioonidega.
6. Selle asemel, et kohalikke nõukogude,

kooperatiivseid ja muid organisatsioone
igakülgselt toetada, on tihti märgata, et
komnoorsoolased nende organisatsioonide

ülesanded oma pääle võtavad ja seega

samaks abinõuks nende kõrvaldamises on

poliitilise kasvatustöö süvendamine küla
komnoorte, eriti selle aktiivsema osa
hulgas. See on partei organisatsioonide
otsekohene ülesanne ja selle ülesande
läbiviimise pääle tuleb erilist tähelepanu
pöörata.

eemal. Kardeti, et keS poliit-klubisse läheb,
see saab kohe kommunistiks. Warsti pääle

seda pidi .hariduse selts" .kommunismi
haigusesse" wälja surema, ja pääle surma

pärandas weel enda Varanduse (raamatu
kogu ja pianiino) klubile. Klubi hakkas
kindlalt teed rajama poliit-hariduse alal.
Peeti loenguid, pandi waielusõhtuid toime
jne.

Aga sääl tuli klubi tööle takistus, mida
mitte oodatagi ei teadnud. Klubi ruumid
Võeti käest ära ja anti kooli alla, kuna
klubile Wene klubi juure üks Väike tuba
anti, kuhu ainult raamatukogu saadi ma
hutada, kuna muu inwentaari juhatuse
liikmed enda hoiu alla Võtsid. Igasugune
klubi töö jäi soiku, sest et nimetatud nii
ütelda kolikambris igasugune töö Võimata

oli. Juhatus pidas enda koosolekuidki era
korterites.

olekust osa Võtma oli ilmunud 70 inimest.

Et sellest kitsikusest wäljapääseda, otsus

Siinsamas, pääle aruannete ärakuulmist,

tati noorte ühingu käest nende ruumist

kirjutasid end klubi liikmeteks 34 inimest.

üks tuba üürida, kuhu tegewus koondada.

Waliti ka esimene juhatus, kuhu kuulusid
seltsimehed: Wanamois K., Leetus W.,
Johanson Alma, Kolberg Undam.
Klubi juhatajaks waliti sm. A. Ode.

Sääl hakkas töö jälle tasahaawal lii
kuma. Aga töö nõudis laiemaid ruumisid.

Ruumide saamine tegi esiteks takistust,
sest et kohalikud Võimud Eesti klubi pääle

arusaamatuse põhjusel, nagu mõne rah
wuslise organisatsiooni Pääle, eitawalt
Vaatasid. Aga sellest esimesest takistusest

klubi elu teel saadi üle. Klubile lubati
ruum K. Marksi uul.nr. 53, mis küll klubi
ruumidele ei waStanud, aga otsustan siiski
sinna esialgselt peatama jääda, selleks et

organiseerimise tööd süvendada. Klubi
Võeti ka riigi Varustuse pääle üle, anti
palgalisi 4 teenijat, s. o. juhataja, sekre
täär, raamatukoguhoidja ja teener.
Suurem osa eestlasi Vaatas klubi pääle

kui mitte just Vaenulikult, siis Vähemalt
ükskõikselt. Ja et klubil seekord Oudowas
— Väikekodanlik .Hariduse
selts" oli, kel muidugi ka teataw poole
hoid oli, siis hoidsid nii mõnedki klubist

Konverentsi ülesandeks aga on, leida
ühist keelt igasuguste küsimuste arutami
seks, teha ühiseid otsuseid edaspidiseks tööks

selles muutunud olukorras."

Wõimsalt kõlab Internatsionaal, olles
märgiks, et konverentsi tegelik töö alganud.

Presiidiumi moodustamine.
Sm. G. Teiter korraldava kommisjoni
nimel teeb ettepaneku valida presiidium

Üüriti siis kohaliku majandusosakonna käest

endine Eesti koguduse papi maja klubile,
milles ka haridusmaja praegugi elutseb.

Maja oli äärmiselt Viletsas seisukorras,
tarwitas põhjalikku remonti. Klubil tuli
äärmiselt jõudu pingutada, et rahaliselt
sellest üle saada, üürimaks ja ka remont
läbi wiia.
Sagedasti katsid juhatuse liikmed enda

taSkust hädalised kulud. Juhatuse kõiku
mata tahtejõul saadi kõigist rahalistest
takistustest üle, kuna aga rahalise kitsikuse

mus, kuidas kindlustada Oktoobrirewolut- ;l
fiooni võitusid, nüüd seisab meie ees küsi- \

mas. kuidas neid wiia edaspidisele arene
misele. Praegune Eesti õpetajate kogu
omus suures enamuses on Oktoobrirevo
lutsiooni sünnitus, nõukogude suhtes mitte
häätahtlisi õpetajaid on vähe alale jäänud.

Õpetajate tööl on tagajärjed olnud
seda kriipsutavad alla ajakirjanduse,
ajalehe ja wäliskooli haridusliku töö
tõus. Nõukogude riigi üldise olukorra
paranemisega on paranenud ka õpe
taiate olukord. Käesoleval aastal on meie
riigi eelarve see summa suurem, mis lä
heb rahvahariduse pääle.

Sm. LUreholm, W. L. K. N. U.
Eesti sektsioonide keskbürou sekretäär tä
hendab, et ka noorte sektsioonid vähema
tähtsuse ei annud Eesti haridustegelaste
konverentsile. Sest kom. parteil ja kom.
noorte ühingul on ühesugused sihid ja püü
ded, käsikäes sammudes rajavad nad tööd.

Kooliõpetaja on asunduses olnud meie

10 liikmeline. Ettepanek võetakse ühel hää

waimliseks juhiks.

lel vastu. Presiidiumi valitakse: Pintsel,
Waino, G. Teiter, Kohver, Suija, Gern
dorf, Wallner, Linkholm, Nirk, Mölder.

soolaste ja õpetajate wahel.

Sekretariaat!: Soome, Seppa, Olesk.

komnoortest talupoegade hulgad eemale

Need on puudused, mille pääle partei
tähelepanu juhib ning mille kõrvalda
mine nii partei kui ka noorte organisat
sioonide järjekordne ülesanne olgu. Täht

komnoorte erinemisele parteitutest noortest
ja kahte osasse jagunemisele.

töös ette võtame.

Selle järele kinnitatakse ühemeelselt ka

1. W. L- K. N. Ü. ringide käskimine
ja halpimine, mis sagedasti takistavad
krmnoorte arenemist, administratiivsed
kalduvused töös, organiseerimise nor
2. Komnoorte organisatsioonide nõrkus

himõtted ja kavatsused, mida meie kooli

konverentsi päevakord. Kahe päevakorra
punkt kohta .Sotsiaalne kasvatus" ja
.Ühiskondlik ja poliithariduslik töö meie

üldist tööd segavad.

ja kinnisus kasvatuslikus töös, mis viib

tituudi valisime seepärast oma konverentsi
kohaks, et siin asub kogu meie haridustöö
keskkoht, siin töötatakse läbi kõik need põ

Auliigeteks valitakse: Krupskaja, Stalin,
Kalinin, Sinowjew, Lunatsharski.

mised:

maalsete metoodide asemel.

neid teesid, kuidas seltskonnas olla hari
dustõõ sambaks. Eesti Pedagoogllise Ins

takse langenuid leinamarsi helidel.

kõrgusele seada ja laiendada.

Partei organisatsioonidel tuleb kom
noorsoolaste töö juhtimise pääle maal
erilist tähelepanu pöörata. Eriti praegu,
kui päevakorras on nõukogutöö elusta
mine maal, kui kasvab talupoegade
poliitiline aktiivsus, kui talurahwa noor
tes on märgata püüdu silmaringi laien
damiseks, on selle tähelepanu kõwenda

.Praeguse konverentsi kokkukutsumise
põhjuseks oli: anda kooliõpetajatele seletust
Nõukogude seesmise ja välise olukorra üle,
anda neile tõuget edaspidiseks tööks, wiia
neid kurssi viimaste sündmustega, näidata

hariduslikul tööl määratu tähendus on.
Kolm aastat tagasi oli konverentsil küsi- •

asundustes," kuulatakse üldine ettekanne

konverentsil ära, kuid üksikasjaliselt wõe
takse nad arutusele sektsioonides.

Kinnitatakse ära veel järgmine töökord:

Konwrentfi töö algab hommiku kell 9
kestab 3, seejärele on lõuna vaheaeg, siis

kestab uuesti kella 6 õht. kuni kella 9.
Aruandjale kõnelemiseks 43 min., kaas
aruandjale 20 min., löpusõnaks 10 min.
Sõnavõtjatele esimest korda 15 min.,
teist korda 5 min.
Terwitused
Esimesena tervitab W. K. P. Eesti sekt
sioonide keskbüroo sekretäär sm. Pintsel.
.Üleliidulisel kooliõpetajate konverentsil

ütles sm. Sinowjew, et sl. Krupskaja
ootas seda konverentsi suure igatsusega.
Ka Wenemaa kompartei Eesti sektsioonide
keskbüroo ootas suure igatsusega seda koos

Elagu kõige lähedasem side komnoor
Sm. Nirk, Leningradi kubkomi Eesti
sektsiooni nimel tähendab, et seni läbiwn
dud konwerentsid on oma ülesannet täit
nud. Nad on kokkuvõtteid teinud, on rõu
get annud edasitöötamiseks. PääraskuS
töös lasub aga kohtade pääl. Õpetajad ou
osalt need ülesanded täitnud, mis hari
dusosakonnad ja partei organisatsioonid
annud.

Sm. Wallner, E.L.ü.juhataja kõ
neleb, et pedagoogilises töös eneses on
Viimasest konverentsist pääle suuri muutu

seid nähtavale tulnud. Kolm aastat tagasi
ei jõudnud meie weel endile selgeks teha,
mis tähendab töökool, mida tuleb töö all
koolis mõista, teiseks ei teadnud ka kuidas

omavalitsusi koolis teostada. Käesolewal
silmapilgul oleme neist raskustest üle saa

uud, meil on juba teatud praktika sellel
alal selja taga. Nüüd on meil haridustöö
põhjendatud marksistliku kasvatuse põhi
mõtetele ühes Lenini täiendustega.

Sm. G. Teiter, Leningradi kuber
mangu harosakonna Eesti büroo juhataja
tähendab, et praegusel ajal on meil tege
mist punaste õpetajatega, kellel ühine keel.

Soovib edu ja kordaminekut konverentsi
tööle.

istumist. Ta paneb suuri lootusi konwe
rentsi töö pääle olukorras, kus kultuur-

Sl. L e e t s m au, L. T. Kom. ülikooli
Eesti sektori juhataja puudutades meie

teatud kohal ülesse Võtsime ja enne kui
meie tagasi saime, koli ju teine otsus teh
tud. .Eesti klubi Wene harmaja osaks
tunnistada, maja, milles klubi asub. tlu
bile maksuta tarwitada kinnitada". Nüüd

2) Teaatriring, sm. Werneri ja Miisna
juhatusel, liikmeid 18. Esineb iga kuu
2—3 näidendiga.
3) Lauluring, juht Mahkats ja Mägi,
liikmeid praegu 33. Harjutusi 2 korda
nädalas. Esinevad pidudel.
4) Muusikaring, liikmeid 13. Juht
Mahkats. Harjutus 2 korda nädalas.
Esinevad pidudel.
5) Naisring, juht sl. Mägi A., liik
meid 16. Käsitöö ja loengud. Esinevad

Võis juhatus ju kergemalt hinge tõmmata,
üürimaksust olime wabad.
Ringide töö hakkas ikka enam laienema
ja ruumid selleaegses plaanis ei Vastanud

sugugi oma nõuetele: oli tarwis Vaate
saali ja näitelawa ruumi saada, sest see
oleks ju klubile sissetulekuallikaks olnud.
Selleks oli tarwis neli kivist Vaheseina
Välja lõhkuda, et saali ruumi saada. Seinte

wäljalõhkumise luba saadi, töö Võis al
gada, aga et tühja koti juures meistrit
Võimata oli palgata, siis Võttis slm.
Miitus nimetatud töö, niisama ka väite
lawa ehituse ja hädalise remondi enda
pääle, ning klubi liigete kaasaaitamisel
Viidi nimetatud töö kollektiivselt läbi.
23. okt. 1923 aastal Võis klubi pidu
likult enda tegewust suurendatud ruumides
alustada. Ühtlasi hakkas klubi ennast nüüd

sest Pääle Harmajaks nimetama. Sellest
pääle Võib ringide töös silmanähtavalt
edu märdata, mis kuni tänini on kestnud.
1924 aasta suwel viidi täielik remont
läbi, Värviti klubi ruumid, uksed ja aknad
ära, tehti uued talwe ruumid jne. Töö
süwenes, aga siiski oli puudust märgata,
sest puudus laulukoor, ja nimelt juhi
puudusel, alles kui 1924 a. sügisel slm.
Mahkats Leningradist, kui laulu ja muu
sikajuht, siia klubi juhatajaks määrati,
saadi sellest raskusest üle. Slm. Mahkatsi
ettevõttel .asutati laulukoor ja ka muusika

rahvapidul käsitöö wäljanäitusega.

6) Kirjandusring, juht sm. Wink, sekr.
Miisna, liikmeid 10. Kirjanduse laiali
laotus. Seinalehe Väljaandmine.
7) Malering, juht Mäe A.
Juhatus seisab praegu koos 7 liikmest:
Mahkats, Wink, Miisna A., Wanamois,
Mägi L., Mägi S. ja Werner.
Kui Vaatame klubi tegewust ja wõrd
leme endiste aastatega, siis peame ütlema

et Harmaja raiub kindlat teed wäliskooli.
põllul, endale ikka enam ja enam poole
hoidu Võites, ikka enam ja enam rahwasse

tungides, neid enda ümber koondades.
Warsti loodame puhkpillide kooriga Hat.
kama saama, see Võidab osaVõttu weel
enam.

Kuigi weel mõned noored klubi tööst
eemale hoiawad, kuigi weel mõned noored

klubi tööst enda isikliku kasu pärast osa
tahawad Võtta, et aga maksuta pidupiletid
saada, aga kui seda ei saa, siis tõmbawad

ninakesed kärsu. Aga tuleb aeg, mil need
uinujad klubi töö tõsidusest aru saawad ja
ka enda käed töö külge panewad.

Jubilaarile soowin aga ka tulewikus

et maja saaks klubile maksuta tarwitada
antud, siis tuli wälja, et Eesti klubi on
likwideerituks tunnistatud. Selle .Saalo

ring, millest meil senini puudus oli.
Kui Vaatame Harmaja tööd praegu,
siin töötawad: 1) Töölis-talupoegade
poliit-kirjaoskuse kool slm. Mahkatsi juha
tusel. Praegu on see enda tegewuse lõpe

mõni" otsusega ei jäänud juhatus muidugi

tanud, sest et programm JaroslawSki järele

klubi 6. Verstaposti astudes. Maha

rahule ning andsime asja ülemuse poole.
tuli minul ja sm. Rebasel ameti
asjus Leningradi sõita, kus selle asja ka

läbi mindi. Osawõtjaid oli alalisi 13,

tuimus ja ükskõiksus uinujate noorte hulgas!

tagajärjel klubi tõsises töös seisak oli. Ja
kui 1923 a. klubi juhatus nõudma hakkas,

kõrwalt päältkuulajaid keskmiselt 11.
Kokku kooli aja jooksu! 320 inimest.

niisamasuguseid edusammusid teha ja kõiki

raskusi mehiselt teelt körwale veeretada,
nii kui ta seda tänini on teinud.
edu ja energiat /tktiiwsetele tegelastele üle

Nagu proletaarne teadus ja kunst!
Maamees.

Kesknädalal, 27 nutil 1925 a. Nr. 118
saavutusi kooli omavalitsuse küsimustes,
kõneleb, et konverentsil seisab ees läbiaru

tada, kuidas tööd teha pioneeride organi
satsioonis. Edasi teatab, et kom. ülikool
annab tänavu aasta uue lennu partei
töölisi kohtade pääle, kes haridustegelastele

appi wlewad.
Sl. M õ l d e r i, pioneeride esitaja välja
astumine toob esile elavust koosolejate
keskel. Ta tervitab selgel kõlaval häälel
punaseid pedagooge, kellega ühiselt tööta-

Ivad pioneerid. «Teie siht on ka meie
siht! Elagu punane kaswaws, mis viib
kommunismile"!

Sm. Laine tervitab 37. Eesti laste
maja ja Lenini nim. töökooli nimel ning
soovib jõudu tööle.

Sm. Olesk tänab koosolejate nimel
tervitajaid ja tähendab, nemad õpetajad
on püüdnud alatt neid otsuseid teostada,
mida partei ja komnoorsoo ühing teinud
ning püüavad seda ka edaspidi teha.
Otsustatakse saam tervitustelegrammid

Eestimaa ja Venemaa komparteidele ja
rahvahariduse rahvakomissariaadile.
Selle järele asutakse esimese päevakorra
punkti.

Nõukogude walitsuse sise- ja wälise
olukorra
kuulamisele.

Ettekandjana esineb sm. Isa k.
Praegune olukord.
Praegust olukorda iseloomustavad järg
mised punktid: 1) Nõukogude valitsuse
süsteem on niihästi poliitiliselt kui ka ma
sunduslikult kindlustatud, 2) üle maailma
on kapitalism püsima jäänud stabilisee
rinud. Kodanlusel on korda läinud seda
haava, mis ilmasõda lõi, ajutiselt paran
dada ja on tundemärke, et ta edasi areneb.

Arenemise käik läheb murdjooueSSellest nähwsest teevad kõiksugu kõhk

lejad, oportunistid järeldust, revolutsioon
on otsas, sest enamlased ütlesid sõja algul,
et kapitalismi enam ülesehitada ei saa ning

ilma revolutsioon on paratamatu.
Milline on siis olukord, sest seda on
tarvis teada, muidu ei oska seisukohta
võtta.
Edasi toob sm. Jsak ette näituste va
ral, kuidas üldse revolutsioon arenes Ve
nemaal ja skuidas ta areneb väljamaal.
Arenemise käik ei lähe edasi mitte õiges
sihis, vaid murdjoonena, on tõususid ja
on langemist.

Praegu elame langemise ajajärku revo
lutsioonilises liikumises, kus kapitalismil
on korda läinud seda tõusu alla suruda ja
lagunemise protsessi kinni panna.

Eeldused stabiliseerimiseks.
Missugused eeldused olid stabiliseeri
miseks?

On olemas järgmised eeldused:
1) Kapitalistlistel eesrinna riikidel Amee

rikal, Prantsusmaal ja Inglismaal läks
korda ajutiselt Saksa küsimust lahendada
ja oma vahel kokkuleppida.
2) Hiina turgude ekspluateerimise suhtes
lepiti kokku.

3) Lepiti kokku ka asumaade küsimuses.
Neil läks korda asumaade revolutsioonilist

liikumist alla suruda ning oma vahel kok
kuleppida mitte segada üksteise töö vahele.
4) Jlmariigid on kokkuleppinudNõukogude

riigi vasw.
O« need tingimised ka kindlad?
Kui meie nüüd teame, kui kindlad ja
tugevad need 4 tingimust on, siis teame
ka kui pikk iga on üldse stabiliseerimisel.
Esimene tingimine Saksamaa küsimus.
See ei ole kuigi kindel, sest kokkulepe tehti

ilma Saksa töörahvata. Saksa kultuuri
line töölisteklass ei lepi kunagi Dawesi
ja oma kodanluse kahekordse kurnamisega.

Hmdenburgi presidendiks valimine on
tagurline nähtus, kuid ta näitab, et Saksa
rahvas otsib wäljapääsuteed instiktiiwselt
tekkinud olukorrast.

Seepärast võime Saksamaa küsimuse
lahendamist warsti oodata.

Teine tingimine, kokkuleppimine Hiina
küsimuses Ameerika ja Jaapani vahel.
Ka siin lepiti kokku ilma peremeheta, ilma

Hiina rahvata. Kuid Hiina revolutsiooni
liikumine on praegu käimas. See tähen
dab palju. Teiseltpoolt aga valmistavad
Ameerika ja Jaapan ise sõja vastu üks
teise vastu. Selle tõenduseks on mõlemate
riikide merelaevastikkude manöövrid.

Kolmas tingimine on samal nõrgal alu
sel. Lepiti küll kokku, et üks teise asjadesse
ei sega, kuid kapitalistlikus korras eneses

asuvad põhjused, mis ei lase neid kokku-
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leppes elada, waid sunnivad neid turgusid
ahnitsema, mida tuleb aga üksteiselt võtta
ja seda saab ainult sõdade teel.
Neljas tingimine, kokkulepe Nõukogude

Liidu wastu. Varemalt lootis kapitalism,
et Nõukogude Liit sureb pikapääle välja.
Elab oma tagavarad läbi ja otsas. Praegu
peavad nad aga ise wnnistama, et Nõu
kogude Liit läheb päew-päewaga tugeva
maks, et ka Nõukogude Liit st abi l i seerib.
Edasi peatab sm. Jsak üksikasjalisemalt,

kuidas kapitalistid praegusel korral püüa
wad ühist wäerinda Nõukogude Liidu
wastu teostada.
Kas läheb korda kodanlusel meie pääle
tungida ?

Niisugust aSja maakeral olla ei
wöi
Meil ou tugev liitlane ja see on nende
maade töölisteklass ja asumaade rahvad.

Kuigi ei ole praegu maailmas rewolut
siooni tõusu, siis ei suuda kod2nlus just
oma töörahva tõttu otsekohe meile kallale

asuda, kuigi nad seda ihaldaks. Sõda
Nõukogude valitsuse vastu
on sõda nende endi kodumaal.
Iga wäike wött meil, on üleilmse
tähtsusega wõit.
See kõik näitab, et stabiliseerimise tin
gimised on ajutised ja need likvideeritakse

warsti.
Nende stabiliseerimine ei ole nii häda
ohtlik, just meie oma stabiliseerimise tõtw.

Küsimus on siin üleval: Kes keda. Iga
väike võit meie elus on võit üleilmlikuS
ulatuses.

Edasi puudutab sm. Jsak meie riigi
seesmist olukorda. Et sellest aga meie
«Edasi" veergudel, erisi viimase' nõuko
gude kongressi töö kirjelduste sees on seda

käsitatud, siis ei peaw selle juures pike
malt.

Küsimuse kohta võeti vastu järgmine
resolutsioon.
Ärakuulates sm. Jsaki aruannet seesmise

ja välimise olukorra kohta, 3. üleliiduline
Eesti õpetajate ja haridustööliste konwe
rents leiab, et nii poliitiline kui ka ma
janduslik arenemise käik on kindlustanud
Nõukogude Liidus Oktoobrirevolutsiooni
saavutusi. Vaatamata kapitalistlikkude
maade ajutise stabiliseerimise pääle, läheb

ta paratamatult oma sisus pesitsevate
vastolude tõttu uutele kapitalistliku süsteemi

katastroofidele vasw.

Selle vastu aga kõweueb ja kindlustab
end rahvusvahelise töölisklassi ja talu
poegade pääkants Nõukogude Liit,
mille poliitiline ja majanduslik tõnS tõm
bab laialised, miljonilised tööliste ja talu
poegade hulgad veel energilisemale üles
ehitavale tööle.

Eestlased S. N. W. Liidus.

wöitllls rahwa pimestusega.
Papil ei ole tähtis „hingeõnmstus", waid raha.
Papp on 1. mai pühitsemise wastu.
Usuõpetus ei kauna teaduse arvustust välja.
Antonowka asunikud muutsid kiriku tooliks.
Kuid, et seni suurem hulk veel usu kam
.ÕnutStust" wõib raha eest saada(Serepetta asand., Trotski kr., Leningr. kub.)

Papp keelas „leerilaste!" osavõtu 1. mai
pidutsemisest ara.

3. mail võeti meie asunduse kirikus
«leerilapsi" «lauale". Nende seas oli mS
nigi, kes selle vasw oli, aga ei tohttnud
vanematele vastu panna.
Papp keelas ära leerilaste! 1. mai pidus
tusest osa võtta, ähvardades «armulauast"

ilma jätta. Nõnda pidid paljudki noored
1. mail kodu jääma.
Karjasel ou kõik lambad ühesugused, aga

«hingekarjasel" mitte. Ühed pidid terve
nädal käima kuulama papi vanu muinas
jutte ja tuupima «katekismust", aga oli
paar rikkamat talulast, kes leeritundidel ei
käinud ja lunastasid oma «patud" rahaga.

See ainult tõendab, et papil ei ole täh
tis anda «hingeõnniswft", vaid saada raha.

Lastevanemad, ärge pange lapsi vägisi
leeri. Talunaine.
uuendaja' piiskop AutouiuS
ToropetsiS18. ja 19. mail peatas ringsõidul Toro
petfis piiskop Antonius ja pidas kats ava
likku loengut: «Kiriku päästmine" ja «Kas
on jumal olemas".

Kallid? piletite pääle vaatamata oli ruu
mikaö kino-teaater «Kommunaar" rahvast
puupüsti täis. Esimeses loengus paljastas

piiskop patriark Tihoni ja tema poolehoid
jäte kõlvatusi, möödaminnes «elava kiriku"
pappidest, kui bandiittdest kiriku kuues ja
peatas pikemalt oma kõdunema kiriku kohen
damiste ja paikamiste juures.

Teises loengus näitas piiskop, et taeva
riiki ei tule pilvede taga õhuruumist ega
põrgut maaalusest koopast otsida, vaid ini

mese hingest siin maa pääl. Ka jumal pi
dawat mitte metsas ega vees, ei kõrgetel

mägedel ega laevas asuma, vaid inimese
südames, kuid end inimese südamewnnistu
ses ja kombluses avaldab.

Piiskop pidas end hariliku papina üle
wal, kes teadust oma kasuks püüdis wõlt
fida ja targuwste, nalja ja segaste vastus
tega asjalistest küsimustest kõrvale põikles.

Siiski ei läinud tal korda arst Sokolowski
ja sm. Maksimowi väiteid valeteatega üm
ber lükata ning temas tuli osav kelm ava
likvks.

Loengute tagajärje! loobus rohke arv

Siin seisab punase õpetaja töö ja pää
ülesanne tõsta rahvahulkade vaimliku
ja kulwurilist tasapinda, et võimaldada
neile aktiivset osavõttu igakülgses üles
ehitavas töös.
Meie, Eesti kooliõpetajad ja hariduse

inimesi kiriku kütkest, kes seni veel pappide
kelmuse üle kahklefid ja nende usulist jamp
fimist ei märganud, sest piiskopi waleõpetus

tegelased, püüame omas edaspidises töös

põrgupiinaga hirmutas ja paradiisiga mee
litas.

kõik teha, et kindlustada Nõukogude Liiw
ja meie hüüdsõnaks olgu:

Nõukogude valitsusega ja
V. K. P-ga käsikäes edasi!

jumala olemaSolemisest oli kõigile arusaa

jatele käega katsutav. Jumala viimase
inimese hinge wabadikuks kolimisega ei fuut
nud isegi usklikud leppida, kuigi piiskop neid

Et Toropetfis viimaseid usumürgi jäti
seid hävitada, palus kohalik agitprop piis
kop Aatoniust warsti jälle Toropetfi vaid
lema tulla, sest sarnased waielused agiteeri

fid kõige paremini usu vasw.
Nõukogude maalt.
31. mail algab talupoegade laeuu
väljaloosimine.
S. N. W. Liidu rahanduse rahwakommis
sariaat määras lõpulikult talupoegade laenu

väljaloosimise päeva kindlaks 31. maiks.
Väljaloosimine kestab kuni 10. juunini
MinSki linnas.
SidetSSliStel ühesugused õigused
tSVStuStõõliStega
Ülevenemaaline ametiühjsuste kesknõu

kogu avaldas ringkirja, mille järele on
posti, telegraafi, - telefoni ja raadio-tele
graafi töölistel, kes töötavad tööstuses ja

Kord oli waielustel eeskujulik, kuigi waie
lused ühtejärgi kumbki 5 tundi kestsid.

Huvitav on, et 23 Toropetfi kiriku vai
mulikku ja usklikku sõnagi lausuda ei jul
genud, endid lõpulikult surmale vaikisid,
isegi redusse pugesid. Ainult paar uudis
himulist pappi nähti esimesel loengul, kes
waielusteks häbelikult ära kadusid.
Endine püha Toropets on usuhullustusest

ärkamas. Kes tahaks viimasena suikuma
jääda, et mitte teaduse valgusele rutata.
Selleks jõudu ja edu. Kosta.
Toropetsi kirikuwürst redus.
Puhkepäeval, 17. mai! korraldas Eesti
klubi usuvastane ring loengu: «Usk, kui
teaduse kammits" ja ühes sellega waielused

usu ja teaduse üle. Waielusest paluti ka

keda saadetakse kurortidesse, puhkemajadesse

kohalist pappi Oberschneiderit ja usklikke
osa võtma, usku ja kirikut kaitsema. Oodati

ja arstimise asutustesse, ühesugused õigu

vastaseid üle tunni aja kannatlikult. . Wii

sed tööstustöölistega. Postitöölistel on

maks peeti loeng läbirääkimistega ilma papi
ja usklikkudeta ära.

ühesugused õigused teenijatega, kes tööta
wad kantseleides, ringkonna valitsustes ja
kantseleilistes ettevõtetes.

Warsti tuli ilmsiks, et see väljakutse
papi O. oti nii ära kohutanud, et järje
kordne papilaat ära muudeti ja papp O.
Holmi kreisi redusse puges.

mitsas viibivad, pool ehk veerand usklikud

on, korraldab usuvastane ring klubis tule
vikus papi pühal, pääle kirikut kohe usu
ja teaduse üle waielused. Kui papp ja usk
likud klubisse tulla ei taha, on usuvastane
ring valmis nende poole minema, kui nad
selleks oma nõusolemist kas avaliku vastu

sega või vaikimisega 1. juuliks s. a. (une
kalendri järele) avaldavad. Uskm a t a.
Kirik - kooliks.
(Antonowka as.. Luuga kr., Leningr. kub.)
Oktoobrirevolutsioon, mis vana korra
hävitas ja suuri saavutusi nii majandusli
kul, kui ka poliitilisel alal on teinud, hak
kab enam ja enam oma mõju pimeduse
kantsi, see on kiriku pääle, avaldama. Isegi
kõige pimedamates metsanurkades leiab see

omale vaswkõla. Wäga selgesti tuli see
nähtavale Antonowka asunikkude üldkoos
olekul 10. mail, kus oli päevakorras kiriku
ruumide ülevõtmise küsimus kooli alla.
Koosoleku! algas äge võitlus kahe voolu

vahel. Osa kiriklastest ei taha oma palve
majast loobuda, wid pääle mitmewnnilist
selgitust raugeb nende võim uue ja värske
revolutsioonilise jõu ees, kes suure häälte
enamusega otsuse läbi viib, et kirikuruum,

mis kooliga ühe katuse all, kooliklassiks

võtta.
Niisuguseid otsuseid on Antonowkas juba

mitmedki korrad tehwd, kuid alati oli fee
ainult paberile jäänud. Seekord lähevad
asunikud aga tegelikult koosoleku otsust täide

viima. Avatakse kiriku uksed ja kohe asu
takse jumalikkude piltide seintelt mahavõt

mise juure. Altarilaud puhastatakse kog«
pühadusest. Kraamist tehakse pakk, mida
keegi asunik hiljem üle õla viskab ja kogu

püda kraami oma hoiu alla viib.
Nii, pooletunnilise töö järele, sai endisest

kirikust nägus ja avar ruum, kubu sügisel
koolilapsed sisse asetatakse.

Antonowka asunikud on sellega suure edu
sammu teinud, et endid pimeduse templist
vabastasid. Antonowka asuniwd hüüavad
kogu teiste Eesti asunduste poole: «Tehke
kirikud koolimajadeks, kust teile ja teie jä
reltulijatele valgust antakse."

Koosoleja.
EeStiHagiuSki asunikud, wõtke eeS
kuju autouovkalaStest.
(Eesti-Haginsrist, Kaukaasiast.)

Muudame kiriku kooliks.
Meie, Eesti-Haginski, kirik seisab mõne

aja ja hallitab.
Mõni aeg tagasi ilmus siia külasse keegi
Järv ja et mehikesel ei olnud midagi hamba
alla torgata, siis avaldas kiriklaStele soovi
köstriks hakata.

Warsti oli kella Tõnu mööda küla hin
gefid korjamas. Saadi suure vaevaga um
bcs 50 eidekest ja mõni taadikene.
Kiriku lahtitegemise eest hoolitsemise wõt

tis oma pääle kulak P. Melikov.
Proovijutlusel selgus, et köster ei oska
laulda ega orelit mängida ja seepärast lau
lavad eidekesed, kuna «õnnistada" oskas ta
väga palju. Lugemine läheb ka koperdades.

SüüeS köstri isu kasvab. Nagu kuulda,
nõudvat ta kuue kuu palka ette ja eided
ostku omal kulul talle «jumalateenistuseks"
luba.

See pani eitestd mõtlema. Nüüd aga
otsustavad nad, et parem loeme ise igaüks
järgimööda, siis pole palgamaksmist ega ka
«patendi" ostmist.

Mina kui kõrvaline ifik ütlen teile: .Teie
ausad hallid pääd, teie võite oma vanadest
harjunud kommetest küll kinni pidada, see
on lugeda ja paluda, aga selleks otstarbeks

ei maksaks nii suurt hoonet, nagu kirik,
kinni pidada. Teid on paarkümmend ini
mest ja võiksite mõnes talutoas palvet
pidada.

Koputage oma poegadele südame pääle,
et nad kirikust kooli teeks, mis väga palju

kulu ei võtaks. Uus kool läheks palju kal
limaks. Mõtelge ise, kui suur tarvidus on
asunduses kooli järele, sest iga aasta tuleb
aga kaks kooliruumi rentida."
Selle küsimuse üle mõtelgu kõik asunikud

järele. «Asunik."
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Noored, wSitlusele rahwa
pimestajatega!
(Kontshi-Schawwa as., Krimmis).
Vapp on ühiskondliku töö waStu.

Kõigile.Edast" tellijatele maal, kirjasaatjatele, tellimiste
wastuwõtjatele, ajalehe sõprade ringidele teatab talitus, et

kiriku kinniolekut ja kel südamest kahju oli
tallekestest", hakkas hämbliku

viisil „nende" püüdmise jaoks võrku ku
duma. See kudumine läks temal ka kah
juks korda, selle tõttu, et oli külas tema

waid „ Edasi" maksab endiselt maal 30 kop. ja linnades 1 rbl. Need „ Edasi"
tellijad aga, kes 1. juulist tahawad saada maksawad selle eest
iga kuu 10 kop. eraldi.
Kõigile tellijatele, kes 1. juuliks „ Põllumeest" eraldi ei telli, jäetakse
saatmine sellest ajast pääle seisma. Kuna ~Põllumeest" piiratud
arwul trükitakse, siis tuleb tellimised nende pääle aegsasti ära saata, et wahe
päälsed numbrid mitte kaotsi ei läheks.

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

sõpru. Need võtsid tõik oma

mõistuse raasukese kokku, et aga avada

kirikut.

Luba kätte saades, tehti kirikule imekii
res tempos remont. (Aga koolimaja, mis
sääl läheduses ja palju haledamas seisu
korras on, vaatas seda kole suure kade
dusega päält). Pandi toime kiriku põranda
pesemise talgud, kus kahjuks, aktiivselt osa

võttis ka kohaliku kultuur-hariduse seltsi
esimees, (kes ka kirikus üks esimestest pal
wetajatest oli).

Jõudis kätte puhkepäev, mil ajal pidi
sõitma mustronk Hõrschelmann pidama oma

„wõidupidu".
Omas jutluses manitses ja noomis, tegi
valitsuse kohta märkusi, hirmutas koledate
põrgupiinadega neid, kes näitemängudest

osa võtavad.
Lõpuks pööras ta suurt tähelepanu hin
gede pääle, kes on läinud ära tema karja
hulgast", neid üles kutsudes pattu kahet
sema ja tema „sikukarja" hulka astuma.
Kuid Kontshi-Schawwa ärksamad noo
red avaldavad sügavat ja lõpmata põlg
tust papi Hörsechlmanni üleskutse vastu,
teades, et papid kui ämblikud tsaari kind
ralite ja tshinownikutega käsi-käes, on usu
abil nende esivanemate verd imenud.
Üles kõik Kontshi-Schawwa noored!

Aeg on juba ammugi lahti ütelda ui
mastawast usu mädamülkast.

Asuge kindlamalt kultuur-hariduslikule
tööle. Teadke, et sellest tööst energiliselt
osavõtmine on enese arendamine, mis teile

nimelt tarvilik on. Noo r.

partei elu.
partei konwerentfi
otsuste tundmaõppimisele.
Üldliidulise 14. partei konverentsi
otsustel on määratu tähtsus meie par
teilise ja nõukogulise edaspidises ülesehi
tuses.

Need otsused on ühenduses ning järg
newad sellest murrangu silmapilgust,
milles viibib meie nõukoguline sotsialist
lik ülesehitus, kui ka sellest muutunud
rahvusvahelisest olukorrast, milles are
neb praegu meie ja kogu rahvusvahe
lise proletariaadi võitlus üleilmse kapi
taaliga.
14. partei konverentsi otsustega teeme

meie uue määratu sammu sotsialismi
edaspidises ehituses Nõukogude Liidus
rahvusvahelise proletaarse revolutsiooni
viibimise tingimustes.

Tarvis on, et konverentsi otsused
kõigil selged oleksid. Igasugune Arusaa
matus, igasugune „ma arvan" partei
konverentsi resolutsioonidest toob mää
ratut kahju. Eriti tuleb seda maa kohta
alla kriipsutada. Sääl võib see resolut
sioonide mittemõistmine määratut kahju
tuua. Siit järgneb ka, et kõik partei
organisatsioonid kohtadel äärmise tõsi
Eriti tuleb õieti seletada konverentsi

«Edafis" nr. 88 ilmus „Ringi liikme"
poolt märkus, et klubi tööd takistab juhti
vate jõudude puudus. Täiesti õige pääl
kiri, kuid mis kirjatükisse enesesse puutub,

siis jätab see paljugi soovida. Kõige päält
tähendab Ringi liige, et klubis töötavad
mitmesugused ringid ja kaunis edukalt,
pääle spordi ja näiteringi, milledel õiged

johid puuduvad.

Esiteks jääb minule ja ka kõigi teistele
sm. Wasari nim. klubi liikmetele arusaa

matus, missugused on need teised ringid,

kes hästi töötavad? Pääle spordiringi ja
näiteringi on olemas klubi juures nais
ring, millest esimene kord osa võttis 30
kuni 35 inimest, kuid nüüd vaevalt 10
ehk alla seda koos käib, jääb üle veel
.ajalehe sõprade ring," kes rahuloldavalt
töötab. .Mopri" ring ei ole suutnud isegi
pidu toime panna, sest klubi on aineliselt
kitsikuses.

Mis puutub sellesse, et näiteringi juht
ei anna seletust näitlejatele, selle pääle
pean vastama, et näiteringi juht on näi
teringi poolt valitud eneste keskelt ja on
annud niipalju seletust, kui ta suudab ja
seni ajani on mängud kaunis edukalt ette

kantud ja kui „Bttngi liige" kaebab selle
üle, et 10 korda harjutustel tuleb käia,

selle pääle peab esiteks vastama, et kolme

ehk neljawaatuslise tüki ettekandmiseks
on 10 harjutust isegi vähe ning seniajani
on näitering kõige edukamalt töötanud.

Mis puutub spordiringisse, siis peab
ütlema, et siin jällegi midagi pahempidi
tõmmata tahetakse. Spordiringi juht kulu

otsusi kauba ringjooksu arendamise kohta

maal, palgajõu palkamise õiguste laien
damise kohta, maa rentimise õiguste
pikendamise kohta ja kergenduste kohta
maa käsitööstusele.

Kas on kõigis *neis abinõudes eesõi
guse andmine kulakule, nagu seda välja
maa walgekaardlased alla kriipsutavad
või on siin tegemist meie sotsialistliku
ülesehituse töö kiirendamisega. Resolut
sioonide tundmaõppimise juures tuleb
nende küsimuste valgustamise pääle eri
list rõhku panna.

Konverentsi resolutsioonide tundma
õppimise kõrwal ringides tuleb neid
otsuji valgustada ka laiemate parteitute
hulkade koosolekutel.

Tutwunedes nende otsustega näevad
laiemad tööliste-talupoegade hulgad, et
partei töötab ia võitleb Lenini poolt
antud juhtnööride alustel. Nad näevad,
et W. K. P. on töölisteklassi partei,
kes proletariaadi diktatuuri teostamist
jatkab.

Ühes sellega näevad talupoegade hul
gad selle konverentsi otsustest, et meie
mitte sõnades, vaid tegudes püüame
talupoegade majandust tõsta.

Konverentsi resolutsioonid kõnelevad,
et meie kindlustame tööliste ja talupoe
gade liitu mitte talupoegade kurnamise,
vaid toetuse alusel. Ja see toetus on
sarnane, mida anda võib ainult võit
nud töölisteklass. T.

tab kõike oma energiat, et asja paremusele

viia. Kui tema tõesti seda ei suuda, siis
on see temale andeks antav, sest tema on

liht tööline ja ei ole sellel alal „eriteadUrne." Spordiring koosneb 21 liikmest,

Teaater.

ja spordi naisgrupil ei ole harjutustest
kunagi puudus olnud ja meesgrupile on
ringi juht alati soovitanud kollektiivselt
tööle hakata. Nii siis tuleb Ringi liikmele
jällegi kord ütelda veergudel, „kus
näed viga laita, seal tule ja aita."
A. Männik.

Suurem draamateaater Ameerikas.

kuhu kuuluvad 10 meester. ja 11 naister.

Ruumi puudusel selle õienduse awalda
mine wiibis.

Kudumise vabrikud tõstsid valmistust
98 protsendi võrra. Willatööstuses kar
walõngade valmistus 78 protsendi võrra,
valmissaadusi 79 prots., tööjõud 13 prots.

Tulevaseks aastaks vajab meie tööstus
poomwilla kuni 15 miljoni puuda, wäl
jamaalt tuleb sissewedada kuni 6 miljoni
puuda.
Kõrgema rahvamajanduse nõukogu juure
on moodustatud kommisjon, kes saab lähen

dama küsimusi, kuhu parem on ehitada
uusi kiutööstuse vabrikuid. Wõib oletada,
et vabrikuid ei ehitata Turkestaani nagu
mõned seltsimehed arvasid, vaid S.N. W.
Liidu tööstuse keskkohtadesse.

asuksid.

Wastns „ Ringi liikmele."*)

Ki või «««stilõa tllltklihjllsiõ.
Mõned kinnituse harud edenevad õige

dusega resolutsioonide tundmaõppimisele

(Wruuda asundusest, Kingissepa kreisist).

Riidekaupa odawama hinnaga.
Kiutööstus kasvab alatasa.
1923—24 poolaastal oli väljatöötus
1 miljon 600 tuhat puuda lõnga, aga
1924—25 a. poolaastal juba 4 miljoni
500 tuhat puuda.

„GVafi" tellimishindu ei kõrgendata,

Siiaajani oli meie küla üks edukamatest.

Kirik oli kinni. Kultuur-hariduslik töö läks
ka rahuloldavalt.
Kuid õnnetus ei maga. Papp Hörschel
mann, kes kuidagi ära seedida ei võinud
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Am eerika näitles ate ühing „ Equity Players "

otsustas asutada New-Borki draamateaatri,
mis oma suuruse ja kunstikõrgusega wõiks
seista „Metropolitain Operi" kõrwal. Näite

juhi kandidaatideks loeti üles Max Reiu
hardt (Berliinist), Stanislawski (Moskwast)

ja Germie (Pariisist). Pääle pikemat aru
tust jäi walik Max Reinhardti pääle kindlaks.

visalt, päämiselt seepärast, et elanikkude

laiem kiht vähe tuttav on sellekohaste
määrustega, tariifidega jne.
Üheks sarnaseks haruks on koduse maja
kraami kinnitamine.

Waatamata milline tähtsus on sellel
kinnituse harul oma varanduse ärakinni
tamiseks tulekahjude vastu, edeneb kinni

tamine sellel alal õige visalt. Seda tuleb
täielikult selle arve panna, et elanikud
sellega vähe tuttavad on.
Leningradis juhtub tulekahjusid õige
sagedasti. Mitte keegi ei ole selle eest kind

lustatud, et tema enese ehk naabri ette
vaatamatuse tõttu tulekahju võib juhtuda,

mis röövida võib paljude aastate jooksul
kogutud varanduse natukese. Ainult kin
nitades oma varandust võid julge olla
homse päeva eest: riikliku kinnituse poolt

wäljamaksetaw kinnitusraha võimaldab
ärapõlenuid asju uuesti osta.
Selle kinnituse haru maksud ei käi ühelgi

töölisel ega teenijal ülejõu. Iga 100 rbl.
kinnituse summa eest tuleb maksta 16 kop.

Seni oleme töötanud nõnda, et riide
kauba puudust on kõrvaldatud ja hinnad
alandatud. Aasta jooksul on alandatud
49 prots. ja 1. maiks 1925 a. alandasime
veel 10 protsenti.

95 Protsenti lapsi koolides
See aasta õppis Leningradi koolis kuni
90 protsenti kõigist kooliealistest lastest.

Kubermangu majanduse nõupidamine
pooldas kooli võrgu laiendamist. Klasside
arv kasvas 1925—26 a. 454. Uutesse
klassidesse võetakse 18,100 last. Koolid
koondavad oma alla kuni 95 protsenti
kogu Leningradi laste arvust.
Klasside üldine arv ulatab kuni 3,908.
Klassid asuvad I ja II astme koolides.
(3020 kuni 3387 pääle) Niisama ka ala
ealiste koolides (333 kuni 409.) Kesk
koolides saab 11 klassi rohkem.

Kirjawastused.
A. Reiuol, Sulevis. Kunstwäetist
võib osta Riiklikust põllutöö lodust (Gos
seljsklad) ja Seljskosojusi kohalikkudest osa

ja rohkem (selle järele, kas kinnitatud va
randus puu ehk kivi majas on). Pääle

kandadest, mis iga kubermangu ja isegi

selle tehtakse ametiühisuse liikmetele j. t.
20 prots. hinnaalandust. Kinnitades seega

Põllumees nr. 9 (18).
Hinnad: superfossat (12 pr.) 80—85
kop. pupd, fosfori jahu 25—30 kop. puud,
30 prots. kalisool 80 kop. kuni 1 rbl. pd.,

oma varandust 1000—2000 rubla eest,
tuleb aastas ainult mõni rubla kinnituse
maksu maksta, mis kellegile ülejõu ei wõiks
olla.
Kinnituse toimetamine on iseenesest lihtne

ning tuleb täita ainult eriline kuulutus,
kus tähendatakse ärakinnitatud varanduse

väärtus ja summa, mille eest seda kinni
tatakse. Selle põhjal arvatakse kinnituse
maksu summa välja, mille äramaksmise
puhul varandus kinnitatuks arvatakse.

On olemas veel eriti lihtsustatud kin
uitamine, mille järele kinnitatud waran
duse üldine summa ei tohi ulatada üle
200 rubla, millele lisaks veel 150 rubla
iga perekonna liikme ja 75 rubla iga lapse

mõnedes kreisi linnades olemas on. Maata

kondijahu 70—80 kop. pd., tschiilisalpeeter

2 rbl. 50 kop. kuni 3 rbl. puud.
ArakaS. Teie naistepüha sõnum vana--

nes meile kätte jõudes. Kirjutage.
Nõges. Sõnumi .Sammume ajaga ühes"
andsime .Sädele."

Täna kraatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
1) „ErnueTCKHa 2) „2KH3ajib".
Akadeemiline riiklik draama teaater
„MacKapaa"

Akadeemik riiklik wäikeooperi teaater.
AA-BaHTKipiICT"

pääle (s—lo aastani).

Teaater .JfÖKbix 3PHTOJI©H".

Tulekahju korral maksetakse asjade väär

CKaneua.

tus kinnitatud summa piirides välja.
Kui varandust rohkem on, võib seda
harilikus korras lasta veel kinnitada. Kol
lektiiwsete kinnituste juures on võimalda
tud veel hinnaalandus 5 prots. ulatuses.

Muusikaline komöödia

Kinnituse maksu äramaksmine ise sünnib

Wastntav toimetaja: K. Treufeldt.
Waljaandja: EeSti Kirjastuse ÜhisuS

kahel tähtajal.

Nagu näeme, on koduste asjade kinni

aMapnua."

Riikl. Tanria aed.

.IloAsazna JlyitpeijHH".

tamine töörahvale täiesti kättesaadav. Et

viimasel ajal selles kinnituse harus ope
ratsioonid tõusevad, siis näitab see, et
töörahvas selle kinnituse tähtsusest aru
saab. Tarvis meeles pidada, et koduse
sisseseade kinnitamine tule vastu on töö
rahvale üheks kindlustamise abinõuks.

M. H.
Leningradi teated.

MitMkja/SS'
r..p amba>|

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
SVaSwwõtte tunnid erialadel hom.k. 8

kuni öh.k.9 3. Juuli lend. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

KssuetsKL haizemaja
lef. 180-52. WastuwStm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kelle
10 honnn. luni kella lOõht. Alalised woo

Talupojad kubermangu täidesaatva
komitee liikmed linna töösid
koutrolleerimaS
Kubermangu täidesaatwa komikee liikmed

talupojad seltsimehed Smirnow ja Ser
gejew on kommunaalmajanduse osakonna
juure komandeeritud linna tööde alalisteks
järelvaatajateks. Mõlemad olid kaua aega
ehituse töölisteks mug nüüd said määratud

spetsiaalsuse järele: sm. Smirnow teede

did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras'

AV Kamitkl mt. «-w-f'
Ä Sifli* 55! tripper &!"
SiiwüiwhiS&lT'»
hamd. Arstide kutsum. kodu.

ItWtpÄŽ:
8 nr. 2,25-Oktobri
prosp. nurgal, teles. 562-37 Wasw
wöte iga päew kella 9—12 hvM. a kella

ehitamise inspektoriks ja sm. Sergejev ka
nalisatsiooni ja sildade inspektoriks. Kuber
mangu täidesaatvas komitees on sm. Smir

4—6 õhtul; naisterahvastele eraldi.

nov ja Sergejev Oudowa kreisi esitajad.

Snguorgaanide igakülgne arstimine

T*NORF»SH3 KOKSHTSPH, rocygapcraeEHoa »ZA., Efcarjps2:o<J>CKrf ep. 87. FyÕjiiT Jft 11255.

PraeguSaja arStimiSabinöud.

Wisk^i°tchmQ?S.

