Koigi muude töölised, uhiueye!

Ukftkuummer 8 liop.

Kuulutuste ja tellimiste binnao
Tellimine
Kuulutamine
Li linad es l kuu l rol.
esimesel lhk. 3 r. kul.
aasta U rbl.
wiimasel „ 1 „ .
Vi aa l 1 kuu 50 kov..
6 „ ..
aasta 5 rbl. 50 tov.
k-bar. asul. 20 t. . I
E Kirjast.ühisuse liikmetele ja tollekt.tellldes odawau:

rr A rvi oprau BCTOHCK. ceuniifi
J\ A°< l/i li. K. P. K. n. h Ceß.-3anaÄH.
Biopo U.K.P.K.D.
Ä>K.P.keskk.ja Pöbja-Lääne büroo Eesti setts. häälekandja.

.Itjsnarpaa, <Ponra»ua 27. Awatild kella 10—7.

telefonid: Toimetus 533-86,* UHkKoda 171-41.

8. aastakäik

LauPiirwal, 17 jaanuaril 1925

«r. 14 (2214> ,
xC

5. N. w. Liidu laewastik Bizertas.

Saffa walitsuse arwataw

Timukate Lestist.

toosseis.
Pääministriks Luther
Berliinist, 15. jaan. Arwatakje, et
Marxi walitsu«c rahaminister Luther seab
kokku une walitsuse järgmistest isikutest:
wälisasjade ministriks Streseman, sise
asjade minister rahwuslane Schiele,
tööminister, keskerakonnalüge Brauns.
Kõik nad läheksid walitsusesse kui oma era
künna esitajad. Tegewatets ministriteks la
hewad walitsusesse rahvuslased Neuhaus
ja Kanitz. Toidu ja teede ministeeriumide
pääle pole veel ministrite kandidaate leitud.
Kohtu ja okkupeeritud oblastite ministriks
saab keskerakondlane Schollen, rahami
nistriks'Baieri rahwacrakondlane Semini,
posti ja telegraafi ministriks rahwaera
crakondlane Stingel, sõjawäe ministriks
jääks demokraat Öessler. Demokraatlik
ajakirjandus kõneleb, et Lutheri walitsus
toetub parempoolsete erakondade pääle, kus

juures rahvuslastel otsustav ülekaal on.
Berliinis organiseeritakse tom
partei poolt ülisuur meele
awaldus.
Berliini st, 15 jaan. Berliini kom
partei ja komnoorsoo organisatsioonid kutsu
wad üles töörahwast meeleawaldujele am
nestia nõudmiseks türmis waewlewatele
töölistele. Meeleawaltus korraldatakse 18.
jaanuaril.
15, 16. ja 17. jaanuaril korraldatakse
kõigis Berliini raioonides Rosa Luxemburzi
ja Karl Liebkncchti mätestusõhtud. 21. jaa
nuaril viiakse aga läbi rahwuswaheline
uniting Lenini mälestamiseks.
Rahwmwahelijed wölad.
Prantsusmaa ettepanekPariisist, 15. jaan. Havasi agentuur
teatab: Omas kirjas Churchillile 10. jaan.
Prantsuse rahaminister Clemantel awaldas
Prantsuse walitsuse tahtmist, asuda kindlalt
otsekohesele rahandusküsimuste lahendami
selc, pääle hääkstegewate ja söjatagajärgede

kustutamise küsimuste. Kirjas näidatakse,
et Prantsusmaa on nõus uuesti läbiwaa
tama rahwuswahelisi liitlaste wõlge.
Kirja pääle wastates 18. jaanuaril,
Cburclnll terwitab algatust
selle küsimuse lahendamises ja awaldab loo
tust, et Inglise walitsus wastab Clemanteli
kirja pääle nii, et Prantsusmaale; wöima
luse annab esile tuua omad lõpulikud ette

Sõjamäe ladule kallaletungi
mine Valgas.

Krimmi ewakueerimise ajal wiis Wrangel minema Wene Mustamere laevastiku,
mis praegu Bizertas viibib. Ühenduses S. N. W Liidu tunnistamisega Prantsusmaa
poolt, tõsteti küsimus üles Bizertas olewa Mustamere laewa: tiku üleandmisest nou
koguwoimule. Detsembri lõpul jõudis Bizertasse nõukogude tehniline kommisjon, kes
asus laewade järelevaatusele. Kommisjon ühes Prantsuse ohwitseridega kaalus järele
ka laewade parandamise võimalusi.

8. N. w. Liidu tunnistamine Ameerika
poolt on lähedal.
Hughes tagandati ametist S- N. W
Liidu küsimuse pärastRew-B o r g i st, 15. jaan. Washing
toni sõnumisaatjad seletawad, et senaator
Bora seisukoht S. N. W. Liidu küsimuses
oli tihtsaks teguriks Hugbesi tagandamisel
ja tõendab, et S. N. W. Liidu tunnistamine
lähedal on.

järele mõtlema endise poliitika jätkamise üle.

Kas hakkab jälle mana laul?
Pariisist 15. jaan. „Humamtele"
teatatakse Londonist, et Jugo-Slaawia ja
Bullalria walitsuse madet on kirjutatud
falaKpmg Wrangeli sõjamäe organisecrimse
küsimuses S. N. W. Liidule kallaletungi,
mise sihil.
Dollari liit naelaga.
New-I orgist, 15. jaan. Inglise
panga esitajad, kes hiljuti Ameerikasse tu
lid, sõidawad täna Londoni tagasi.
Läbirääkimisi peeti äärmises saladuses
ja nendes puudutati Inglise naela (raha
üksuse) tõstmise küsimust kulla tasapinnale
ja ka Juglise-Ameerika rahanduse kawa
küsimusi, et ära hoida wõistlust Euroopa
finanseerimises Inglismaa ja Ameerika poolt.

töosöderatsiooni esimees Green waikib edasi

S. N. W Liidu tunnistamise asjus.
Tema asetäitja Wull, Gompersi lähem
sabarakk, awaldas aga täna teadaande fode
ratsiooni juhtiwate ringide mmcl tunnista
mise wastu, milles awaldab lootust, et vre
sident Coolivge oma endist seisukohta ei
vn lnda.

Isegi parempoolsed annawad
järeleNew-Porgist, 15.jaan. Isegiwana
meelsete lehed hakkawad tõendama S. N. W.

Liidu tunnistamise tarwisust.
Ajaleht ~Tribune" teatab, et nüüd wöib
S. N. W. Liidu tunnistamise pääle enam
optimistlikult waadata, ja kinnitab, et S. R.
W. Liit peab täitma neid tingimisi, mida
Hughes üles seadis.

Pnuwilla kuningad sattusid ärc
wusse
New-Aorg ist, 15. jaan. Teate saa
misei, et nõukogude walitsus keelab puu
willa sissewedu Ameerikast ilma ametliku
tunnistustta, et puuwill on puhas bäwita
jäte külgehakkawusest, seletab kaubanduse ja
põllumajanduse departement, et sarnaste tun

mõtuste wäljaandmine on wõimata ja et
see on lihtsalt Ameerika puuwilla sisseweo
keeld Nõukcgudo Liitu.

wõimatustega.

Pärnu ..tööstus"
Pärnu „tööstus" kujutab enesest ware
meid. Omal ajal, kui riigi rahakraanid
lahti olid, ehitasid mitmed nupukad ette
wötjad ka siia mõned „wabrikud". Nii
tekkis M. Jaaksoni, Sepp'a j. t. saeweski
„Lennuk". See ettewõte töötas ainult nii
kaua, kui riigilt laenu sai. Kui laenukraa
uid kinni keerati, müüdi kõik palgi, laudade
ja isegi saepuru tagavarad maha ja nüüd
„wabrik" seisab.
Samasugune lugu on ka Sindi tellis
kiwi wabrikuga. See on isegi sarnases sei
sukorras, et puudub katuski!
Ka Lauseni lauawabrik, mis 1919—20
a. riigile töötas, seisab.
Kõik need rusud olewat nüüd wõlgade
katteks walitsuse kätte langenud. Hinnatud
olewat nad 400.000 kuldrubla pääle, kuid
tegelikult olewat wäärtus 4—5 korda wä
hem.

Lähemal ajal tulewat walitsuses kaalu
misele, mis selle seisma „tööstusega" õige
pääle hakam.
LiidmiilimW AsPiistami-Wckße fnubotrpinriu
Tiksuni kohtuasjast.
aöiif'3.

panekud.

Piiale liitlaste rahanduskon
werentst.
Enneaegne rööm.
Pariisist, 15. jaan. Rahvuslik aja
ku andus wälja arwatud, kogu Prantsuse
maa ajakirjandus maldab rõõmu rabwus
wahelisc rahanduse konwerentsi tagajärgede
üle. Ajalehtede enamus terwitab „liitlaste
ühise wäcrinna uuesti loomist" ja näitab,
et see tingimata sunnib Saksamaad tõsiselt

KokkulePPelased on wihased
New-B o r g i st, 15. jaan. Ameerika

Walga linn söjnwäe Poolt sisse
piiranud.
Teisipäewal, 13. skp. on Walgas süda
linnas olewa sõjawäe riideladu juures
tulewahetus tekkinud tunnimehe ja kellegi
tundmata kallalekippuja wahel.
Laskja on tulnud liuna serwas olewast
Purakülast, tõmmanud ladu juures olewa
aia maha ja lasknud tunnimehe pääle 3
pauku, mille pääle tunnimees 9 pauguga
wastanud, mis aga nählawasti märki ei
ole tabanud, sest kallalekippujal on korda
läinud põgeneda.
Pääle selle on politsei poolt linn kohe
kõwa walwe alla wõetud, öösel piiratud
linn sõjawäe poolt sisse, kuid siiski ei ole
korda läinud kallaletungijat tabada.
Peremees tuleb sulaseid iilewaa
tama.
Talli n n a st, 16. jaan. Homme peab
Eestimaale jõudma Ameerika parlamendi
esimehe abi James Hopp, kes reisu Balti
riikidesse selleks on ette wõtnud, et tutwu
neda nende poliitilise seisukorraga ja elu

Kabu li st, 15. jaan. 13. jaan. alga
sid Kabulis läbirääkimised AfganistaaniNõukogude kaubalepingu asjus. Awades
istangut, seletas Afganistaani kaubanduse
minister, et Afganistaani walifius foomib
seda lepingut teha ja kriipsutas alla lepingu
tähtsust mõlemate maade majandusliku lähe
nemise aial.

Torm Inglismaal.
Londonist, 15. jaan. wastu
15. jaanuari möllas Inglismaal suur torm.
Suurelt said kannatada lirimaa ja Shoii*
maa kaldamaad. On lõhutud telegraafi ja
telefoni liinid, paljudelt majadelt on katu
sed ära wiidud. lirimaa sadamad on täis
warjuotsiwatest laewadest.
Manööwrid Indias.
Lon d o n i st, 15. jaan. Delhis alga
sid sõjamäe manööwrid. Manööwritest wö
tab osa Inglise sõjawägede ülemjuhataja
lord Raulinson, samuti ka Jaapani ja
Afganistaani mägede esitajad.
Heinrich Bogdühan.
Tok i o st, 15. jaan. Ärapõgenenud
Hiina bogdõhan wöttis omale nime Hein
rich-Pu-J. Selle nime all kawatseb ta
Euroopasse elama asuda.

Omas wastuses ütles S. N. W. Liidu esi
taja sm. Stark, et alaliselt truu omas sõp
ruses Ida rahwastega, püüab nõnkoguwa
litsus juba ammu kindlustada mitte üksi
poliitilisi, maid ka majanduslikke wahekordi
Afganistaaniga. Tchtam leping peab ra
jama majandusliku aluse mõlemate riikide
sõbralikkudele wahekordadele.

Kommunistide arreteerimised
Warssawis.
Wars s a w i st, 15. iaan. Wiimastel
päewadel arreteeriti hulk kommuniste. Ar
reteerimised on ühenduses kommunistide
plaaniga wastata tööliste üldise protes
tiga maapäewa kommunistliku saadiku Lau
zuzki arreteerimise pääle.
Eitawad.
Helsingi st, 15. jaan. Ühenduses üles
kerkinud teatega, et Balti riigid on Pruut
susmaa ees esinenud märgukirjaga, S. N.
W. Liidu walitsusele Wrangli laewastiku
tagasiandmise kohta, kirjutab ajaleht „Uufi
Suomi", et tema poolt ettevõetud järelpä
rimise pääle wälisasjade ministeeriumist
on selgunud, et Soomemaa pole alla kir
jutanud mingile märgukirjale ja et Soome
walitsus ei tea sellest asjast mitte midagi.

Pariisist. 15. jaan. Pariisi kohtute
edasilaebtuste osakonnas waadati läbi Kras
sini elu kallale kippuja Maria Diksoni koh
tuasi, keda süüdistakse ainult ilma lubata
sõjariista kandmises.
Kohtus pidas Dikson end ülemal, wäga
segaselt wastates küsimustele, nõudes sil
maptlkset wabastamist jne. Lõpuks nõu
dis, et teda kohe saadetaks üle piiri wäl
jamade. Süüdistamja palus kinnitada koh
luotsust, kuid kohus suurendas karistust ja
mõistis Diksoni kuueks nädaliks arresti.
Seadusele wastuhakkamise eest.
Lond o n i st, 15. jaan. Reuter teatab
Melbournest (Austraalia), et Merki lae
wameeskond, 34 inimest, arreteeriti kuritaht
liselt seadusele vastuhakkamises. Laewa
kapten mõisteti kaheks nädalaks türmi.
Doirneni streigi järelpärimine.
P ariisist, 15. jaan. Prantsuse parla
meuti sisseantud Doirneni streigi järelpä
rimise küsimuse harutamine kutsus esile
marulised kokkupõrked parem- ja pahempool

sete parteide wahel. Jstang katkestati.
Kommunistide arreteerimised
Wilnos.
War ssawist, 14. jaan. Wilnos ur
reteeriti 28 kommunistliku organisatsiooni
liiget.
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Helsingi konverentsi pnhnl.
l6. jaanuaril algab Helsingis Poola,
Soome, Eesti ja Läti wälisasjade minist
rite järjekordne konwerenrs. Konwerentsi
tähtsamaks päewakorra punktiks on wahe
korra küsimus Nõukogude Liiduga ja Balti
riikide liidu loomine. Nõukogude Liidu
ühiskonna huwi selle naabririikide wälis
ministrite järjekordse kooswiibimise wastu
Helsingis on arusaadaw, kui silmas pi
dada, et eelseisew konverents on kindlasti
seotud nõukoguwastase bloki loomisega
Euroopas ja konwerents peab määrama
ära Balti riikide seisukorra selles küsimu
ses. Paremaks tunnistuseks, et eelseisew
konwerents kannab erilist iseloomu, kui
seda on harilikult Balti riikide ministrite
nõupidamised, näitab see närviline astel
dus, mis valitseb neis riikides. On kõige
ootamatumad ühe maa tähsate riigitege
laste nõupidamised teise maa päälinnas
ettekäände all, et korraldatakse õhtuid raske
maapagulase elu mälestamiseks. Ajakir
jandus pasundab väljamaa poliitikatege
laste ühe deklaratsiooni teise järele Balti
riikide kohta. Lehed toowad teateid. Eesti
wälisministri Pusta, Läti wälisministri
Meierowitzi, Leedu Berliini saadiku Sidzi
kowski ja Poola wälisministri Skrzynski
wäljaastumisest. Igaühe nende seletuste
järele on eelseisew Helsingi konwerents
kuidagi seotud Nõukogude Liidu wastase
ühendusega. Eriti awalikult ja iseloomu
liselt seletas isand Skrzynski, et viimased
sündmused Balkanitel ja Balti riikides on
põhjuseks nende riikide ühinemisele, niis
asuwad enamluse hädaohu all.
Balti liidu loomise katse. Poola osa
wöttel, nurjaminek 1922 a., selle järele kui
Soomemaa loobus Warssawi kokkuleppe
kinnitamisest, ei eksita nähtavasti Poola
diplomaati, kes kõige rohkem näib hoolt
kandma Balti riikide liidu loomiseks.
Kui Balti riikide loomise ajalugu järele
uurida, siis wõib kindlasti ütelda, ei see
mõte ei ole kerkinnd üles Balti riikide
eneste poolt ja ei ole ka sihialuseks nende
välispoliitikale. Ikka on selle idee taga
peidetud mõni juhtiw Lääne-Euroopa riik.
Omal ajal tõstis selle küsimuse üles Sak
samaa ja püüdis lüüa ääreriikide (Rand
staat) li.tu, sellega nagu vaheseina tehes
S. N. W. Liidu ja Lääne-Euroopa wahel.
Clemenceau ja Poincare walitsuse ajal
toetasid seda ideed Prantsuse diplomaadid,
püüdes sinna hulka tõmmata ka Rumeenia
ja Poolamaa. See oli Poincare leppimata
poliitika ajal S. N. W. Liidu suhtes, kes
püüdis Balti riikide Uitu luua ja seda
S. N. W. Liidu wastu larwitada.
Nüüd vanameelse walitsuse wõimule
pääsemise ajal võetakse Inglismaal see
idee uuesti poliitilisest kolikambrist wälja
ja elustatakse Baldwini walitsuse mõjul.
See näitab kõik selgesti, et Balti rii
kide liidu loomise plaan on sihitud täielt
Nõukogude Liidu wastu, eriti kuna sel
lesse weel Poolamaa on seotud.
Kuid selle plaani teostamine ei ole su
gugi nii kerge, sest, et selle pääosawötjate.
Poola ja Soomemaa, poliitilised sihid
on õieti lahkuminevad. Eelpool tähen
datud Warssawi kokkuleppe nurjaminek
1922 aastal näitab selgesti mõlemate
tulemaste liitlaste sisemisi vastolusid.
Ka on Soome vahekord Nõukogude Lii
duga hoopis teine kui Poolamaal.
Waatamata üksikutest wahejuhtumistest,
mis mõlemate poolte rahulolemisel lõpeb,
on vahekord Soomemaa ja S. N. W.
Liidu wahel tähtsalt paranenud. Rida
majanduslikke küsimusi on lahendatud.
Lõpulisel on korraldatud laevasõidu küsi
mus Neewa pääl, raudteede asjus on
kokku lepitud, samuti ka posti-telegraafi
küsimuses, siis weel metsaparwetamise, sa
lakaubawedajate, kalapüügi j. m. küsimu
ses. Kokkulepe nendes küsimustes andis
konkreetseid tagajärgi, mis ennast jaata
wast küljest tunda annab mõlemate riikide
majanduslikus elus.
Sootuks teine on meie vahekord Poo
lamaaga. Waatamuta sellest, et warsti
täiub neli aastat Riia rahulepingust,
waatamata sellest, et Nõukogude Liit mit
mel korral katset on teinud korraldada
majanduslikke küsimusi oma naabriga, ei
ole Poola valitsus siiski mingisugust
soowi avaldanud meile läheneda. Näh
tawasti on poliitilistel motiiwidel ülekaal
majanduslikkude üle Poola Välispoliitikas
ja selle tagajärjeks on see, et weel seni ei

mise.

Smiigrcii Mtrmnp %. S. f.
ofliimfflr tUliste nõupiiiimint
Sl. «nwelt poliitharivttSlikuft tööst.
Hariduslik tasapind oli asunikkudel, kes
Wenemaale waretnini siSserändasid kõrgem,

kuid nüüd on nad tuntawalt maha jää
nud. Kohalikud elanikud ei awalda min
gisugust initsiatiiwi poliitharidusliku töö
alal. Poliit-hariduslikkude asutuste wörk,
võrreldes minewaaastaga, wähenes 100%
Sarnane armuline wähenemine ei toonud
aga tööle tahju.
Eestlastel on 33 klubi (lugemisetoad
ja punased nurgad). Kirjaoskamatuse lik
wideerimise punkte on 7, partei koole
8, kus õpiwad 2000 inimest.
Lätlastel on organiseeritud 4 uut luge
misetuba. Töö keskpunktiks veab olema
põllumajanduslik propaganda, kuid selle
töö jaoks on wähe punkte. Puuduwad
agronoomilised jõud. Osa sellest tööst on
antud wastawate kooliõpetajate kätte ja
energilisemad neist awaldawad sel alal
initsiatiiwi. Pahasti töötawad näite- ja
lauluringid, millistes puudub wastaw sisu.
Kõige suuremat tähelpanu tuleb pöörata
põllumajanduse töö pääle. Talupoegade
keskel on märgata huwi.
Poliitkirjaoskuse likwideerimine on töö
liste puuduse tõttu ainult paberil. Põllu
majanduse kultuuri tõstmiseks wiidi labi
hoogtöö Soome tehnikumi juures.
Kunsti töö ala seisab wastawate töö»
liste puuduse ja aineliste tingimuste tõttu.
Kehaliste kultuuri töö areneb.
Valitakse kommisjon praktiliste küsi
muste wäljatöötamiseks, kuhu lähewad
Anwelt, Vink ja Paju.
Sm. Rammus tööst noorsoo hulgas.
Kuni 10. kubermangu W.L. K. N. U. kon
werentsini ei olnud peaaegu mingisugust juh
timist maa noorte töös. Päüle kongressi
muutus olukord paremuse poole. Tööd ju
hitakse läbi kreisi ja raiooni komiteede.
Sm. Rammus esineb nõupidamisel or
ganisatsiooniliste põhilausetega, mida pa
ragrahwide järele ette loeb.
~Kõik ühingu üldorganisatsioonid on
seni wähe tähelpanu pööranud töö pääle
rahwuswähemuste noorsoo hulkades.
Noorte pioneeride rühmade organiseeri
miseks olid ka takistused, sest sarnaseid on
wõimalik organiseerida ainult jääl, kus
kohtadel olemas W. L. K. N. U. ringid.
Viimasel tuleb pioneeride tööd otsekohe
juhtida. Puudub kirjandus Tööd maal
tehtakse, kuid see töö sündis senini ilma
mingisuguse kindla plaanita.

ole ellu wiidud posti-telegraafi konwent
sioon, mis 1923 aastal tehtud.
Nii on tulewasel liidul, mis Inglise
diplomaadi sõnade järele Helsingis sün
dima peab, juba idanemisel oma suured
wastolud, millede körwaldamine õige suuri
raskusi nõuab.
Kuid mis ka ei sünniks. Nõukogude Liit
näeb selgesti temale waenulist liim, milles
kõrgete diplomaatide arwates Balti rii
kide ühendus Poolaga suurt osa peab
mängima. Balti riikide liit peab olema
tööriistaks wõõrastele wõimudele nõuko
dude walitsuse wastu.
Praegu on raske ette näha kõiki neid
häwitawaid tagajärgi Balti riikidele, mis
toob enesega kaasa see wõõraste käsutuste
järele mängimine. Kellegile ei ole see sa
laduseks, et rahulise koostöötamise taga
järjed Nõukogude Liiduga teewad wälja
õige suure summa nende riiklikus eelarwes.
Endise seisukorra rikkumine awaldab en
nast muidugi kõige päält sellel alal, kuid
ka kõigi tüliküsimuste lahendamine S. N.
W. Liidu ja nimetud riikide wahel saab
selle tõttu tuntawalt pikendatud ja läheb
tarwis uusi tähtaegu häänaabri wahekorra
loomiseks. Häänaabri wahekorra loomine
on aga hädatarwiline küsimus, sest ainult
ühise loowa tööga, aga mitte Balti riikide
meile waenulise liitu tõmbamisega, lähen
datakse wastastikune wahekord Balti rii
kide ja S. N. W. Liidu wahel. Wastas
tikuse hää wahekorra loomine veaks aga
meie arwates seisma nii S. N. W. Liidu
kui ka Balti riikide huwides. N.

(Järg).

Algawad elawad läbirääkimised, kus
toonitatakse, et löö noorte hulgas on pea
aegu surnud punktil seisnud, oy puudu
nud wastaw juhatus, ja töö arwelptda
mine, samuti on töötakistajaks olnud ka
wastawate jõudude puudus.
Töö naisterahvaste keskel, sl. Aertula.
Töö on üldiselt nõrk olnud. Meil eraldi
aparaati rahvusvähemuste naisterahvaste
hulgas töötamiseks ei ole. Kogu töö sün
nib üldiste organisatsioonide kaudu. Partei
organisatsioonidel tuleks aga suuremat rõhku

panna selle töö paale. Maal on tarwilik
praktiseerida naisiaadikute wäljaeraldamist,
korraldada talunaist? päiwi. Rahwuswähe
muste nciste juure tuleb minna ettewaat
likult, silmas pidades, et neis rahvuslik tunne.

Lugemisribade juure on tarwilik orga
niseerida naisnurgad, käsitööringid, ning
nende kaudu tõmmata naisterahwaid üldise
ühiskondliku kultuu-i tööde 'juure. Tarwis
on eraldi korraldada naistekoosolekuid, kin
nitada neid kooperatiivide jt. asutuste
juure, kus nad aktiivselt võiksid töötada
ühiskondliku töö alal. Naistepäevadel on
tarwis koosolekutel sarnased küsimused pä
wakorda võtta, mis naisterahwaid enam
huvitavad ja ligitõmbavad, on tarwilik
korraldada loenguid: tervishoiust, majapi»
damisest jne. Ühiselt läbi viia ajalehtede
lugemisi/Seinalehtedes on soovitav avada
naiste nurk. Klubi töödesse, kus suu
remalt osalt töötawad meesterahvad, tuleb
tõmmata aktiivsele tööle tütarlapsi.
Mitmesuguste agithoogtööde läbiwiimis
tel tuleb naisterahwaid tõmmata agithoog
tööde läbiviimise kommisjonidesse.

Töö edukaks juhtimiseks peab olema
kindel arvepidamine. Nii näit.: W. K. P.
ja W. L. K. N. Ü. kollektiivides tulevad kõik
naisseltsilised arvele võtta, tuleb arvele
võtta nende osavõttu poliitringidcst, klubi
töödest, kooperatiivi juhatustest, pölluma
janduie ringidest. Palju kirjasaatjaid jne.
Sarnase töö arvepidamise tagajärjel on
võimalik ära näha, kuidas töötawad
naisterahvad, ning see võimaldab töö juh
timist edaspidi.

Pääle aruannete võtab nõupidamine
vastu resolutsioonid.
Pääle töö teeb sm. Tamm kokkuvõtte
nõupidamise tööst ja soovib kõigile energiat,
et järgmine kord kokkutulles võiksime näha
oma tehtud töö tagajärgi.
Lõpuks kõlab vägev ühine „Internat
sionaal". Lexi.

Nõukogude maalt.
Nafta saaduSte wäljawedu.
Nafta sündikaat kirjutas Bakust saadud
teadetel alla Londonis lepingule
miljoni puuda masuuti müümiseks.
Kesk-elektrijaam Noworossiiskis
Tahetakse linnas ehitada kesk-elektrijaa
ma. Selleks loodakse osaühisus. Ehituse
tagajärjel sulutakse kõik praegu töötawad
wäikesed elektrijaamad. Ehitusetööd läheksid

maksma 1.700.0<>0 rubla.
Amnestia Kirgiisi naisterah
wastele.
Ulewenemaaline kcsltäidesaatew komitee
kinnitas Kirgiisi wabariigi kesktäidesaatwa
komitee otsuse, et anda naisterahwastele
amnestia, neljandal Kalõmi (pruudi wäl
jaostmine) kaotamise aastapäewal. Kõik
naisterahwad, kes Kirgiisi wabariigi koh
tute poolt kuni 1. jaan. 1925 a. sunni
töödele on mõistetud, ehk mangi mitte
üle 3 aasta, wabastatakse karistusest.
Uus nafta Purtskaew
Bakust teatatakse, et Balahani nafta
puurkaew nr. 1 algas purtskamist.
Wiätka tulitikud Mongoolias.
Wjätka kaubanduse osakond müüs Mon
gooliasse esimese saadetuse proowi tuletik
küsid.

Sm. Tshitsherin ja RakowSkL Jean
Herbette juures.
Tunaeila käisid wälisasjade kommissar
sm. Tshltsherin ja S. N. W. Liidu Lon
doni saadik sm. Rakowski Prantsusmaa
erakorralise saadiku Jean Herbette juures

Pensioonid rahwakooliöpetajatele
Liidu rahwakommissaride nõukogu wõl
tis wastu W. S F. N. W. rahwakom
missaride nõukogu kawa kooliõpetajate pen
siooni kohta, ning kohustas sellekohast eri
kommisjoni kiirelt wastawaid parandusi
läbi viima ja sm. Rõkowile allakirjutanu,
seks ette panna.
Sm- Mühsam tänab töörahwast
toetuse eestBaieri (Saksamaa) türmist wabastatud
sm. Erich Mühsam saatis Wjätka löörah
wale ja punasewäelastele (wiimsed on
Baieri türmide Mopri hoolekandjad) tä
nukirja selle ainelise ja waimlise toetuse
eest, mis nad ülesnäitasid temale wangis
olemisel.

Uus saatkond Mongoolias.
Irkutskist teatatakse, et Uljasutnes
(Mongoolias) awati esimest korda pääle
ainuvalitsuse kukutamist S. N. W. Liidu
saatkond. Konsul, sm. Bubnowski wõen
pidulikult wastu Mongoolia wõimude ja
rahwa poolt.
ÕhuühenduS Afganistani ja Hiina
wahel.
Wene-Jda kaubapalati juures olnud eri
lisel nõupidamisel tõsteti üles küsimus
moodustada öhuühendus Termes—Kabuli
(Afganistan) ja Pischnek—Alma—Ata—
Dsharlendi Horgos Kuldsha (Hiina)
wahel.
Usbeki keeles
1. jaan. wiidi Usbekistanis kohalik wa
litsuse aparaat üle emakeelde. Kõik raa
matud, aruandmised ja kirjawahetus toi
metatakse Usbeki keeles. Teatud juhtumis
tel tarwitatakse ainult wenekeelde tõlkimist.
Turkestaaui wabariigi likwideern
mineTaschkendist teatatakse, et ühenduses
Kesk-Aasia wabariikide piiride kindlaks
määramisega likwideeritakse Turkestani
wabariigi asutused. Likvideerimise kommis
jon lõpetas oma töö. Poolikud asjaajami
sed anti üle Usbeki rewolutsiooni komi
teele.

Streik kullakaewandustes
Tomskist teatatakse, Birikuli kullakaewan
dustes, mis on ühe eraetlewõtja käes ren
dil, kuulutati wälja tööliste poolt Itaalia
streik. Põhjuseks on peremeeste katse alla
suruda tööpalku. Üksmeelsuse näitamiseks
jätsid töö seisma ka ümberkaudsed talu
pojad, kes kaewandusse puid wedasid.
Nelja päewa pärast oli ettewõtja sunni
tud alla andma Selle aja jooksul organi
seerisid töölised oma elu ülewalpidamiseks
puhkepäiwiku, mille sissetulek läks koope
ratiiwi asutamiseks.
Suure tehase käimapanek
Seitse aastat tegewuseta seisnud Har
kowi suur end. Birkenheimi sawi ümber
töötamise tehas pannakse käima. Tehases
töötas enne sõda umbes 1000 inimest.
Uus kiwisöe wäljatöötuse masin.
Luganskist teatatakse, et Dolshanski kae
wandustes. söekaewaja sm. Simonow lei
dis üles uue konstruktsiooniga kiwisöe wäl
jatöõtuse masina. Masina hää omadus
seisab tema kerguses (8 naela endise 3
puuda asemel) ja sisseseade lihtsuses. Ma
sina abil wõib kiwisöelatte kerge waewaga
tükkideks lõigata. Selle tõttu kergendab
masin kiwisöe saamist.
Niisama leidis sm. Simonow labida,
mis korraga edasi annab 40 puuda kiwi
sütt. Päewane labida tööwiljakus on 5000
puuda. Simonomi ülesleidusi tarwitatakse
eduga kaewanduste töös.
Leningrad Euroopa ja Aasia
kestsidetoht
1924 aastal Leningradi peatelegraasi
walitsus andis edasi Daani telegraasi
kontori kaabeli kaudu 5 miljoni telegram
mi mitmest Euroopa riigist mitmele poole
Aasiasse ja Ameerikasse. Kõige rohkem
antt telegramme edasi Prantsusmaalt,
inglismaalt ja Saksamaalt.
~Punase söjawäe" silla jalulesead
mine.
KoljaUto rueoaSjanbujc osafond sõlmis
nigi masinaehituse tehasega lepingu „Pu
nase sõjamäe" silla jaluleseadmiseks Pihk
®illa laj-.b õhku Jubenitshi walge
kaardltkub rööwsalgad.
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Kas siin ei ole tööliste diktatuuri teos abita ei näe meie kuskil, waid otse
selle wastu sotsialistlik rewolutsioon
tus liidus kehwtalupojaga.
Trotskismi alused ja leninism.
Trotskismi poolt ettenähtud vastu weel enam nõuab sidet tööliste ja talu
revolutsiooniline talupoeg muutub dif poegade vahel, weel tugevamini nõuab
]. Palwadre.
(Järg).
ferentseerimise tagajärjel töölisteklassi sotsialistlik i evolutsioon liituda maa
Lenin kirjatöös «Kooperatsioonist» aasta algul wõimu juures ei ole, siis liitlaseks sotsialistlikus revolutsioonis kehvikutega. See oa ju leninism.
Kas Lääne-Euroopa töölisklass kahek
loomulikult ei oleks wõinud ka Wene ning ettenähtud Lääne-Euroopa tööliste
kirjutab:
riiklik
toetus
jääb
ära.
Kas
siis
ok
sandal
sotsialistliku rewolutsiooni elu
rewolutsiooni
olla.
«Tegelikult on kõikide suurwal
toobris teostus trotskismi ehk leninismi aastal on suutnud sotsialistlikku riik
mistuse abinõude pääl riigivõim,
C) Kas ajalooline arene
teooria ? Siin lahkuminekut ega kaht likku abi meile anda? Otse vastuoksa:
riigivõim on tööliste käes, proleta
mine õigustas trotskismi
lust olla ei või. Teostus leninismi
Wenemaa rewolutsioon on annud, an
riaadi liit paljumiljoniliste wä keste
permanentse rewolutsiooni
teooria täiel määral: tööliste diktatuur nat» abi Lääne tööliste klassile ning
ja pisikeste talupoegadega on ole
ehk leninismi teooriat?
liidus kehwtalupoegadega ning ilma Wene sot ialistliku rewolutsiooni sün
mas, töölLte juht'mine talupoegade
Lääne-Euroopa tööliste riikliku toetuseta. nitatud Nõuk igude Liit on LääneLenin
tähendab:
«Proletariaadi
ja
jne. suhtes on kindlustatud, kas
talupoegade koalitsioon teostu* küm
Söjawäelise kommunismi ajajärk. Trots Euroopa ja kogu ilma rewolutsiooni
see ei ole kõik, mis selleks tarvis,
ned
ja
saja
korrad
õige
>
mitmeke
kism,
nähes Lääne-Eurtopa rewolut lähtekohaks ja toetuspunktiks. Kas
et kooperatsioonist. mida meie
sistes värvides, vaatamata selle siooni ning kartes «wasturewolutsioo see ei ole leninism?
enne sõimasime, kui kaubitsemist,
pääle, ilma ühegi tugeva talupoe nilist» talupoega, peksab ise vastu
Kas Lääne-Euroopa revolutsiooni
mida meie ka umpi ajajärgul sa
gade parteita...»
revolutsiooni talupoegadega ja töölis lise liikumise mahasurumiseks ja Sak
muti teeme, kas see ei ole »>õik,
«Mispärast läheb elu kümned tega. Punane armee —on ju sõjaline samaa okkupeerimiseks ei ole tarvi
mis tingimata tarwili* sotsialist
aastat Trotski ilusast teooriast liit tööliste ja talupoegade vahel. Et tatud nende riikide poolt «värvilisi»
liku ühiskonna loomiseks. See ei
mööda?»
maa kodanlust objestada, nagu seda talupoegi, kas asumaad ei etenda siin
ole weel mii te sotsialisliku ühis
Proletariaadi ja talupoegade koalit leninism ette nägi luuakse vaeste oma o*a revolutsioon ikäigus? Kas
konna loomine, waid see on kõik,
mis tingimata tarvilik ja küllalt siooni teostus, kas tööliste ja soldatite komiteed külakehwikutest, kes aitavad Lääne-Euroopa töölisteklass saab revo
saadikute nõukogu kaudu, raudteelaste teostada tööliste diktatuuri.
lutsiooni otsustada iseseisvalt, kui ta
selleks.»
streigi
komitee
kaudu
ehk
talupoegade
Uue majanduspoliitika ajajärk. Trots ei liitu asumaade ning oma talupoega
Leninismi järele oleme asunud sot
saadikute
nõukogu
kandu.
1905
a.
oli
kism
tahab ka siin suurtööstuse dikta dega. Juba Marx ütles: «Ükski rah
sialistliku ühiskonna ülesehitusele ning
talupoegade
ühisus,
1906
aastal
töö
tuuri
teostada ehk diktatuuri kogu was ri saa vabaks, kes teisi rõhub
läheme selles sihis edasi vaatamata
erakond
jne.
talupoegade
üle, kuid leninism läheb kumab.» Lääne-Euroopa proletariaadi
selle pääle, kas Euroopas on sotsialist
Proletariaadi
ja
talupoegade
ühise
siin
tööliste
ja
talupoegade liiduga weel rewolutsioon on tihedalt seotud asu
lik revolutsioon ehk ei.
tegevuse eraldas elu ise wälja, vaata kaugemale. Sotrialistliku majapida
maade revolutsiooniga. See on ju ka
Kui nüüd küsida, mis vahe on trots mata selle pääle, kas seda keegi soo mise ülesehitusele tõmmatakse mitte leninism
kismi ja leninismi vahel, siis võime vis ehk ei.
ainult kehvik kui proletariaadi liit
Trotskisin nägi ja näeb, et Wene
julgelt ütelda, et trotskism eitab sot
1905 a. töölised ja talupojad kirju lane, waid ka «kesktalupoeg» võetakse maa ei saa asuda sotsialistliku maja
sialistliku ja üldse rewolutsiooni wõi tasid alla ühisele manifestile, mis üles
pidamise ülesehitusele ilma Euroopa
liitu. Weel kord näitas ajalookäik
malust üksikus maas, kuna leninism kutsus maksusid mitte maksma, panka
leninismi teooria elulikkust ning trots revolutsioonita. Euroopa rewolutsiooni
ütleb, et see wõimalik on. Kui trots dest raha wälja võtma jne.
kismi kõlbmatust. Weel kord kriipsu ei oie, aga Nõukogude Liit püsib ja
kism ütleb Wenemaa kohta, et siin
1906 a. pääle 1. riigivolikogu laiali tas ajalookäik alla trotskismi fraase muutub aast aastalt tugevamaks. Mitte
sotsialistliku e ülesehitusele võimata saatmist avaldati kolm üleskutset
üksi ei ole meie ainult asunud sotsi >likku st, eluiust ning absurdsust.
on asuda ilma Euroopa revolutsioonita, vastuhakkamisele: 1-ne sõjaväe ja
Kui nüüd sotsialistliku rewolu siooni listlikule majanduslikule ülesehitusele,
siis leninism vastab, et meie oleme mereväele, 2-ne talupoegadele ja 3-s kaheksandal eluaastal külida, kastrots
waid meie majandus kõweneb aast
juba selle juure asunud ning teeme kogu rahvale.
kism ehk leninism, siis peame alla aastalt. Meie teeme juba edusamme.
edusamme. Trotskismi järele oleks
Esimesele üleskutsele kirjutasid alla kriipsutama, et troLkismi puhttöölisliku Ka see on leninism.
üldse rewolutsioon Wenemaal võimata, riigivolikogu sotsiaal - demokraatlik rewolutsiooni jõudu ilma teiste kihtide
(Järgneb.)
aga ta on.
fraktsioon ja tööerakond (tööliste ja
Trotskism sai ainult üks kord oma talupoegade esitajad). Teisele üleskut
teooriat Wene rewolutsiooni praktikas sele kirjutasid alla W. S.-D. T. Partei
Eestlased S. N. W. Liidus.
tarvitada ja seegi kord õige õnnetult. keskkomitee, sots.-rewolutsionäärid, üle
See on, Bresti rahutegemise ajal Bresti venemaaline talupoegade ühLus, üle
rahuküsimu-es tuli nähtavale kolm maaline raudteelaste ja õpetajate ühi
seisukohta: 1) «pahempoolsed» kõmmu sused. Kolmanda üleskutse all pääle Leningrad.
Jõulu esimesel pühal oli tublisti rah
vistid, kes nõudsid revolutsioonilist celpoo'toodud allkirjade oli weel Poola
wast
kiriku juure kokku tulnud, kõik tões
Rahwapidufid ettewalmistawa
sõda kõige ilma imperialismi wastu; sotsialistliku partei ja Bundi allkirjad.
ja maimus jumalat paluma. Selleks, er
kommisjoni koosolek
2) trotskistid «ei sõda ega rahu»,
Kas need üleskutsed ei ole ühine peeti ära neljapäewal, 15. skp. Aruandega palwed ja ohked ärdamalt wälja tuleks,
leninistid rahu.
proletariaadi ja talupoegade ning väike senise töö kohta esines sm. Teiter, tähen oli mõni patune omale enne tubli kilgi
Mis tähendab siin trotskismi ««' kodanluse tegevus tsarismi ja kodan dades, et laulupidu kowmisjon on seni oma pähe wõtnud. Ja kui papile ka omad
sõda ega raku?» See tähendab seda luse wastu? Kas see ei ole tunnuseks istangutel otsustanud kõige päält, et tä wiimased kopikad kõik oled ära ohwerda
sama, mis «pahempoolsete» kommunis tööliste ja talupoegade diktatuurist?
nawu suwel ei tule mitte laulupidusid, nud, siis hõiskab ta kantslist suure hää
1907 ja 1908 a. 2. ning 3. riigi
tide omagi «ievolutsioonilist sõda»
waid rahwapidusid toime panna, töötati lega: „Poeg, su patud on sulle andeks
•hk pahemal korral passiivset vaatle volikogus tööliste ja talupoegade esi wälja eeskätt laulude nimestik, mida rah antud". Tasem ütleb ta aga: Too teine
mist: las' tulla, mis tuleb, küll Lääne- tused tihtigi hääletasid ühiselt. See wapidudel ette kanda wõiks ning asuti kord rohkem, siis kordan Me sedasama.
Tehtakse aga kooli hääks korjandust, siis
Euroopa rewolutsioon meid päästab, oli ajajärk, kus võitlus läks liberaa täieliku programmi wäljatöötamisele. Lau
sest ilma Lääne-Euroopa revolutsioo lide ja tööliste vahel talupoegade pä lude programm on walmis, näitemängude on kõik ~waesed" ja koolimaja ei ole kui
nita Wene rewolutsioon nii-kui-nii rast. Kodanlus Stolõpini läbi hakkas küsimust ei ole seni suudetud weel lähen dagi wõimalik korda seadida.
Domkinlased, et teie lastel hää tulewik
toetama külakulakaid, et sellega talu dada. Edasi otsustas kommisjon rahwa
kängub.
Trotski ütles: «Euroopa ja Amee pojahulkasid kabjutaks teha revolut pidu läbi wiia: 1) StrugstKrasnajas, 2) oleks, seadige kool kõige esimese plaani
rika proletaarne rewolutsioon puh sioonilisel võitlusel, kuid Stolõpini Kikerinos, 3) Oudowa kr. Soowitaw pääle. Pange ühiselt oma jõud kokku, siis
keb lahti päev varem ehk hiljem reform ei suutnud siiski kodanlasele oleks, et ka maa jõud rahwapidul esineksid. näete, et see teil nii wäga raske polegi,
abiwäze anda ning ta upojad jäid
Sm. Wink Oudowast: Oudowa kr. on nagu ta alguses näitab olewat.
ja toob päästmise mitte üksi Ukrai
endiselt
töölisklassi
liitlasteks.
W õ r u.
paremaks rahwapidu läbiwiimiseks Oudowa
nale, Poola-, Leedu-, Kuura- ja
1917
aasta
weebruari
rewolutsioon.
linn,
kus
kena
suweteaater
kohase
aiaga.
Soomemaadelc, waid kogu kannata
Liigub ja ei liigu
Läbirääkimistes otsustati: rahwapidu
vale inim-oole.. .> («Oktoobrist Tekkisid tööliste, so'daüte ning talu
(Simiititsa asund., Kingissepa kr.).
poegade saadikute nõukogud. Kogu läbiwiimiseks tuleb kohtadele saata täielik
Brestini»).
Meie klubile andsid jõulud ja uusaasta
Trotski Brestis ei teinud rahu Saksa töölist klass ja talupoegade mass on programm ühes seletustega 15. weebrua
riks.
nende
nõukogude
seljataga.
Ainukene
terwe
rea pidusid õige mitmesuguseid sisu
imperialismiga, waid täitis oma loosungi:
Rahwapidu alamkommisjoni liikmetel liselt ja wormiliselt. Wiimane läks isegi
«ei sõda ega rahu», ning demobiliseeris jõud on nõukogud. Ilma nõukogulise
juba isedemobiliseeriwat sõjaväge. võimuta ei ole midagi. Mis nõukogud kohtadel tuleb keskkohta teatada, millal paljale tantsule üle. Muu seas korraldasid
Selle järeldusena Saksa imperialism tahavad, seda tehakse. Kas see ei ühes ehk teises kohas oleks otstarbekohane linna õppurid ühes maa noortega sideme
õhtu, mis taunis hästi wälja kukkus.
võttis Riia, Eestimaa, Pihkwa, aitas olegi tööliste ja talupoegade demokraat pidu läbiwiimise aeg.
On soowitaw, et klubid rahwapidul oma
Paa sõna ringidest. Näitering on ikka
Soome walgekaardil walitsuse juure lik diktatuur? See ta on. Ajutine va
litsus
ehk
kodanlik
diktatuur
sai
pü
klubi,
ringide
jne.
tegewust
diagrammidega
sama
Simiititsa näitering, kes kardab
tulla ning ähwardas Peterburi. Ainult
walgustaksid. L e x i.
grimmi näole tõmmata ja ei suuda ene
leninistliku keskkomitee otsusel tehti sida ainult niipalju, kuipalju nõukogud
ses korralikku kodukorda jalule seada. Teine
viimaks rahu, et alles hoida Wene toetasid, kuipalju nõukogud seda hääks
Meeletuletuseks
asi on spordiring. Punktipäälsemaid ja
rewolutsiooni. Wene rewolutsioon jäi arvasid. Nõukogud jagasid wabataht
Homme, puhkepäewal, 18. jaan. on
võitjaks ning Lääne-Euroopa kui ka likult oma diktatuuri kodanluse dikta wiimane tähtaeg Haridusmaja teaatri tublimaid poisse Simiitsas polegi. Muust
karing magab magusat „suwiöö und".
Ameerika sotsialistlikud rewolutsioonid tuuriga.
Kus on siin trotskismi tööliste /dik poolt korraldatud häälepanemise Lauluring töötab, edeneb. Tal oleks ainult
tänapäewani pole tulnud abiks, ei ole
kursusele sissekirjutamiseks, edaspidi
päästnud et Poolat. Leedut, Eestit ega tatuur Wene rewolutsioonis. kus on ei wõeta enam wastu uusi osawõtjaid, rohkem tähelpanu pöörata noortele laulja
siin
sotsialistlik
revolutsioon?
See
on
Soomet, ainult Wene rewolutsioon
sest see takistaks kursuse tööd. Kõik meie tele ning ajakohasele repertuaarile. Seks
ju
leninismi
poolt
ettenähtud
demo
tuleb noote muretseda.
päästis Ukraina.
näitelawa tegelased ja oraatorid wajawad
Klubil, eriti aga kirjandusringil tuleks
Trotskismi teooria tegelik teostus kraatlik rewolutsioon, mis teostas töö seda kursust ja see on andeksandmata üle
oleks tähendanud Wene rewolutsiooni liste ja talupoegade diktatuuri nõuko kohus enese wastu, sellest kursusest eemale raamatukogule erilist rõhku panna, wälja
rookida wana kõnts ja puru ja uut kraami
hukkumist ehk paremal korral wastu gude näol, kuid missugune diktatuur
jääda. S a r t o.
muretseda. Lugemislaud ses suhtes on
rewolutsioolise kodanliku wõitu. Ok wõimu wabatahtlikolt jagas kodanliku
edenenud Kirjandussõprade ring (kuulu
Leningradi kub.
toobrit tol korral järele ei oleks jää diktatuuriga.
Oktoobrirewolutsioon.
Kas
see
ei
ole
jutu
järele on ta olemas) peaks enesest
ud. Üldse algul tarvitades trots
Wanast tuleb lahti ütelda
walima alalise kirjasaatja „Edasile", kes
kismi teooriat, ei oleks Wene rewo töölLteklassi poolt ühes kehwtalupojaga
sDomkino asundus, Tompi kr.)
igast tähtsamast sündmusest lühidalt ja
lutsiooni üldse olla wõinud, sest trots kodanliku rewolutsiooni lõpuline iäbi
Pühakiri ja samagonn kaiwad käsikäes.
asjaliselt on kohustatud ajalehte informeeri
kismi järele Wene rewolutsiooni «ees wiimine ning üleminek sotsialistlikule
Suurem hulk domkinlastest käiwad ikka ma. Poliitring ja õhtukool et sure ega ela,
seisis tagnrline Euroopa, seljataga rewolutrioonile. Sotsialistlik rewolut
õigemini liiguwad küll, ja ei liigu
wasturewolutsioon» ning ainult «Lääne- sioon oli alganud ning proletariaadi oma wana rada, ega ei suuda sellest kui
siiski.
dagi
ära
loobuda,
seepääle
waatamam,
et
liitlaseks
ka
seekord
on
kehw
talupoeg,
Euroopa proletariaadi sotsialistlik riik
Majandusmehed lööwad ägedaid jonni
lik jõud» oleks Wene rewolutsiooni see hobuseta ja ühehobusega majapi kõik see on kahjulik.
Pühakiri ja samogonn käiwad neil käsi lahinguid wana weski pärast, piima wastu
läbiminekut wõinud aidata. Et Lääne- daja, kuid puudub Lääne-Euroopa pro
käes.
wõtu koha pärast jne. Isegi asunduse
Euroopa proletariaat weel praegu 1925 letariaadi sotsialistliku riigi jõu toetus.
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elektofitseerimine kerkis pücwakorda, mida
aga tagurlased oma sopa ja hirwitusega

Kesti asuniku haiil Kesti koitau

sumbulasid.

Ootame teateid klubi juhatuse ümber
walimise tulemustest.
Linna l a n e.

luse Mttõõile vastu.

Jõulupuu asemel köneöhtu
(Masnikowast, Luuga kr.).

Krimmi Eesti asunikkude Protest(Kontshissowa Eesti asundus).
Meie, Eesti asunikud Krimmis, awal
dame sügawat kaastundmust wõitlewale
Eesti proletariaadile nind nende hulgast
wõitluses langennd kangelastele. Tõotame
anda igal ajal oma abi kui seda peaks
tarwitama Eesti proletariaat wõitluses
oma timukate wastu.
Ühtlasi ütleme äraneedmist walgetele
Eesti timukatele ning awaldame soowi, et
see timukate terrori walltsus kiiremini kaoks.
Elagu Nõukogude Eesti! Elagu Eesti
proletariaat ning la juht kompartei!
EeSti kodanluse metsik teguwiis
tunnistab ta jõuetustMeie, Torosowi nõukogumõisa töölised
ja teenijad, austades langenuid vhwrid
püstitõusmisega, näeme selles Eesti kodan
luse metsiku kättemaksmise weretöös ta
peatset ladu.

Esimesel jõulupühal, 25. dets. oli meil
kõneõhtu, kus Leningradist siia ilmunud
õpilased astusid üles kõnedega jõulude

Leningradi teated.

Aeg oleks körwale jätta.
(Saaritsast Tompi kr.).
Jõulude ajal korraldas Saaritja pu
nane nurk Leningradi õpilaste toetusel
piduõhtu kooli toetamiseks.
Astuti wölja ka kõnedega, kus kutsuti
üles loobuma wanaaegsest jäänusest
jõulude pühitsemisest.

Kõnelejaid takistasid isikud, kes olid
jõulusid pühitsenas iamogonniga.
Loodame, et saaritslased järgmisteks
jõuludeks panewad rohkem rõhku hariduse
pääle ja jätawad kõrwale nii samogonni
kui ka manaja jäänuste mälestamise.
Päältwa a t a j a.

liigagi), mis läbi lõõmad pinew tege
wus, sugu sentimentaalsust ja hästi kuju
tatud kujud.
Haridusmaja klubi juhatuse otsuse järele
antakse nüüdsest pääle piduõhtutele rohkem
perekondlik iseloom, millega ühtlasi ka
piletite hindasid alandatakse. Klubi liikme
tel on sissepääs 35 kop., wõõrastel 50
kop. Piletist saab igal õhtul Haridusmaja
kantseleist klubi juhatuse korrapidajalt.
Sellega on küll wiimane alus ära wõetud
piletihindade kalliduse üle nurisemiseks ja
see ei tohiks enam põhjuseks olla pidult
puudumiseks. Spectator.

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Laupäewal, 17. jaanuaril
II II •
g>xtxtox
R. Voss'i draama 3 waatuses.
Näitejuht W- Rätsepp.
Kollektiiwsed mängud.
Algus kell 8 õhtul.
Pääsetähtede hinnad: liikmetel
3) kop., wöörastel 50 kop. Pääsetähti wöib eelmüügil saada

Toimetusele saadetud kirjandus.

Harmaja kantseleist.

P. Peterson. Leninism ja trots
ki sm Eesti Kirjastuse Uhiius, Lenin
grad, 1925. 60 lhk., hind 20 kop.
R. Lenin (W. J. Uljanowj, Uoar
soo kasmatamisest. Toim. P. Pe
terson. Eesti Kirjastuse Ühisus, Lenin
grad, 1925. 40 Ihk., hind 20 kop.
N. Lenin (W. J. Uljanow), Uhis'
tegewusest. Tõlkinud W. Kink. Eesti
Kirjastuse Ühisus, Leningrad, 1925. 36
lhk., hind 2'» kop.

II ll] LIHI.
Pck.-Wiihllli Dle Kesti tööliste flßii.
Laupäewal, 17. jaanuaril
= Köneöhtu =
Aine:
Zeniu ja Oktoobrirewslutkoou.
Kõneleb sm. Walguta.
Algus kell 8 õhtulSisseminek waba kõigile.

tekkimisest ja rahwuswahelisest seisukorralt.

Kõned olid arusaadawad ja huwnawao.
Mõned asunikud olid „elurõõmu" wõt
nud, mis koosolekut segas.
Ats-M a t s.
Pihkwa kub.
Kuidas meie uut aastat wastn
wötsime.
(Kiri Toropetsist).

Ühiskondlikkudele töödele saatmine
Jaanuarikuu esimesel poolel saadeti töö
börse poolt übiskondltkkudele töödele 763
inimest, neist demobiliieerituid 562 isikut.
Börse arwepidamije alla jäi weel umbes
600 demobilijeritut iödurit, kellede tööjõud
ka lähema» ajal kasutamist leiab uutel töödel.

Pühitseme ühiselt pühasid.
Paar päewa enne uut aastat kutsusid
paljud endi lunamaid wana kombe järele
„ uueks aastaks" „külla". Kohalik Eesti
klubi astus sarnastele indiwiduaalsetele
kutsetele wastu ja selle asemele kutsus la
oma liikmeid ning teisi elanikke klubisse
„uut aastal" ühiselt wastu wõtma.
Wanaaasta õhtul oli klubis lauluharju
tus. Lauljad, nagu näha, ilmusid pakikes
tega. Toodi wett, pandi määratu theemasin
hõõgama jne. Arusaadaw, taheti ühist söö
mingut toimetada, sest elanikkudel olid
leiwakotid kaasas.

Klubi töö oli wilja kannud. Sarnaseid
pakimehi ilmus palju ja wiimaks oli rah
wast pääle 50. Lauluharjutus muudeti
ettekandeks.

Pääle laule asuti lauda. Sm. K. Radik
kõneles uue aasta, jöulu ja teiste pühade
lekkimisest jne. Sellele järgnesid rahwa
mängud j. m. lõbustused. Kell 12 tiriti
„näänsikk" sisse, kes mõne mehele nii nalja
tegi, et wiimane silmaplsarates naerma
pidi.
Koosolijad lahkusid „ õhtult" hää mul
jega. Otsustati edaspidi alati pühasid ja
lähtpäewi ühiselt pühitseda.
Maha „lõbustused kodukoldes". Olgu
lerwitalud ühised „öhtud".
Algu s.
Sammume ka meie!
(Karadoki asundus, Toropetsi kr.).
Asutati lugemistuba. Liikmeteks astuti
terwetc perekondade wiisi.
4. jaan. s. a. peeti ära Karadoki ja selle
küla ümbruses elawate eestlaste koosolek.
Ta oli kohalise lugemistoa organiseerimi
tele pühendatud.

Küsimust arutati waimustusega.
Sm. A. Radik pidas kõne lugemistoa
tähtsusest. Habemikud talupojad löiwad
weel wäärtuslikke näitusi lugemistoa häist
külgedest

Ettepane! lugemistoa asutamist wõeti ühel

häälel wastu.
Ruuna lubas ajutiseks kod. Krüüner.
Liikmeteks kirjutati terweb perekonnad—
noored ja wanad.
Juhatusse waliti sm. A. Wanik, J. Crif
ja W. Krüüner.
Et lugemistuba aineliselt kindlustada,
otsustati wiibimata pidu toime panna.
Talupojad ostsid juba kirjandust ja tellisid
ajalehti. „Edasi" lirjasaatjals waliti sm.
J. Orik.
Toropetsi Eesli klubi wõttis noore lu
gemistoa oma hoolealuseks.
Loodame, et uus lugemistuba asunikkude
energilisel ettewõttel hakkab tagajärjerikkalt
tõotama. Algus.

Nahatööstuse Programmi suure
nemine
Leningradi nahatrust kuulub ..tööstus
büroosse" uue walmistusprogrammiga.
mis on suurem, kui tööstusbüroo" poolt
kinnitatud esialgne nahatööstuse programm
käesolewa aasta pääle. , Trusti poolt täien
dawalt kokkuseatud walmistusprogramm
näeb eite tõSta jalanõude walmistust kuni
3.243.000 paarini. Niimoodi 106 prots.
pääle suurendätuo programm, laieneb weel
7 2 prots. wörra.
Uus küttega waruStamise organi
satsioon.
Küttega waruõtawa kooperatiiwi „Domo
topi." üldlinnaline wo'imkkude koosolek ot
süstas kooperatiiwi liituda elumajade nhi
susega. Edaspidi kõik endise „Domotopi"
liikmed iaawad puudega warustatud elu
majade ühisuste kaudu.

Tramwaide ehitamine
Leningradi ekttrinmsina trust sai Moikwa
linna raudtee walitiuselt ettepaneku wal
mistada Moikwa raudteede jaoks 40 nelja
tcljelist 60 istmcllft tramwai wagunil ja
50 kabeteljelist 24 istmelist trumwai wa
gunit.

Kahewahetusega wabrik tööle.
Haltuurini nim. kudumise wabrikus wiidi
sisse teine wahetus. Praegu tõötawad wab
rikus 180 tuhat wärtent. Wärtnate arw
kawatsetak,e wiia kuni 225 tuhandeni.
Warssawi waksal sulgumise eelTeedekommisiariaat lubas krediiti 100
tuhat rubla, et ehitada erilist raudtee liini
Warssawi ja Balti waksasite wahel. Selle
liini walmistamisel sulutakse Warssawi
maksal reisijate wcoks. Warssawi maksal
on sisseseatud kaubajaamaks, ning wõib
ärakasutatud saada ainult kaupade weoks'
Linna tööde mehaniseerimine
Et odawamaks ja kiiremaks teha uue
beton kanalisatsiooni ehitamise töid, kom
munaalmajandns osakond otsustas laiali
selt mehaniieerida walmistust. Mehanisee
rimise masinate ehitustööde tellimised an
takse Leningradi tehastele. See küsimus
tuleb lõpulisele otsustamisele neljapäewal
15. jaanuaril tööstusbüroo istangul, mil
lele kutsutakse ka ..Punase Putilowi",
..Metalli" ja „Pneumatika" tehaste esitajad.
Teaater.
R- Bossi „Süitdi"
tireb täna õi)tul Haridusmaja teaalris
teistkordsele etendusele. Esimesel korral
sai ettekanne hää arwusluse ja tükk ruõeti
publikumi poolt hästi wastu, on ju lelles
tülis palju teatraalseid efekte (õieti ehk

Kirjawastused.
Kriuh, siin. Tooge iaklisid endiste mois
nitkude ja wolgekaardlaste wasturewolutsi
ooniliseft tegewusest, siis mahutame.
Kosta, Toropetsis. Teil on leht kaastöö
arwel käima pandud. Leht läheb „Sewpe
tshati" kandu ja wõib olla on takistused

W. K. P- Leningr. kubkomi agit.-prop.

osakonna Eesti setrsioon
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sääl.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti töSliste haridusmaja.

Hinnaalandust Toropetsi jaoks eraldi teha
on wõimata. Kasutagu lehe lugejad kollek
tiiwse tellimise wõimalusi majanduse ühi
suse kaudu. Siis teeme 15°, hinnaalandust.
„Lepa-Well", Sadorjest. Sõnum „Uks
rändaw hiiglane" jääb tarwitamata. Kir

Esmaspäewal, 19. jaanuaril
Jlõnc,
mis ettenägemata põhjustel
j.4. jaan. pidamata jäi.
Aine:
lenin ja a. reniolutfioott.
Kõneleb sm. Wallner.
Algus kell 8 õhtulSisseminek waba kõigile.
W.K.P.Leningr.kubkomi agit -prop.

jutage.

Oudowa haridusmaja. „Uue Ilma" ja
„£iberi Teataja" saadame teile wälja.
Gilane börje:
Keskkassa kohustuse? meebruariks 1003 * tsberw

„ iiiäusiiö S 9
» ~ maiks 95S < „
9iaciiterlittglD » , 30 üf.
-'' 'no 2r. "4 /4 ,
Soome margad 4 „ 85
Talupoegade !:cn 95'/2 kop.
bivotN xiycu»u 51 „ 75 „
Teadaanded.

osakonna Eesti sektsioon.

Tikopesa asunduses
wõtab„Edast", „Oraje" ja
paale tellimist wastu
Aleksander Kast.
|MP Uuendage aegsasti „Gdast" tellimist weebvnaviknn Miile.

Jr. tzriillbtrg
Puhkepäewal, 18. jaan. kell I päewal on
Haridusmaja kirjandusringi istang. Päewa
korras on referaat näitekirjanduse teooriast.
Palutakse tungiwalt kõigil ilmudaOrganisaator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhkepäewal, 18. jaanuaril
kella 1 *ll—Vai Häälepaneku kursus
„ Vsl—Vs2 Rütmika kursus.
Wast. instruktar-orgonisaator.

a nr. 2, 25-Oktobr

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wöte iga väew kella 9—12 d.m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisadinõud.
WisjrüiatckmQrß
Snguorgaanide igakAgne arstrmim,
torke-, hamba-,
kurgu-, körwa-, nina- ja jugudaigus».d.

Sifilis tripper.
Wastuwõne tunnid erialadel bom.k. 9

Täna teaatrites:
Akadeem riiklik oopcxi ja baleti teaater

kuni õh. k-9 Z.Zuuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

„lliiKOßaa aa na".

Akadeemiline riiklik draama teaater
..ILAEAXBULLÄ MVJK".

Akadeemik. riiklik wäike ooperi teaater
Riiklik suur draamateaater
aec".

Rahwamaja

„HHKO.ian II".

Punane teaater.

wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5. trt. 3. Kõbu
soolikate, südame, raswanemise, rheu

mansm, kangestus, hüsteeria, neura

steenla, balwatus, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwctt kella 5 y öbtii.
Teles. 212—31.

Kusuetski haigemaja n.f ctf^
lej. 181—52. Wastuwötm. kõikides spets,

„Toßapnm CGMIIB3BOJHHB".

professorite jo asüstcntide pooli leua

Teaater.,K)RUX 3PHTE N©H".

10 tjomm. kuni kella 10 öiu. Alalised wao
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

XoMa Cofiepa."

Muusikaline komöödia
„Mapima."

Passash

kejalgsete mss jürelmas
konsuit. zlurmuiri mri. taaitne jfl
arett Šljtlfe 806 jrjnnff teraw io
mme. <S,IUUÖ 914 kroonik.

„Oö.iajaHHeI'.

Saanmötmthõ ma*s-i° elektris., dam
baarstim. ja kunüli'

Wastutaw toimetaja: K. Treuseldt.
Väljaandja: Eesti kirjastuse Ühisus

%\l melsfcr-ämraaftnanö
H. A. Witkun • Kolpakowa uuendas
wastuwötm ist: nõuanded ja abi ras

Tiinast lehega on hinnata
f «* —U * V i * i š* d*

Tinorpa4)Hfl KoMHmepH, FocyaapcTßeHHoe H3j., EisaTepHHroipcKHänp. 87. JleHiHrpagcKHä TyõiHT 363.

hamb. Arstide kutjnm. kõvu.

kejalgsetele, sünnitajatele, naistebaizu
sed. Kella 11), homm. kuni kella 7 õhk.

Troitskaja 11, kn. 7. sissekäik pa
raadutsest.

KMei-iiMSmaiiil ÜVÄ
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistebaigused, alaline arst. A!oh-a
waja uul., nr. 18, krt. 3, sissekäik hoowist
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Põllu m e e s

sikas peab olcina rõõmsa ja erga Välja
nägemisega ja harilise raskusega. Näitu
ieks, Hollandi sugu lehmad sünnitawad wa
sikaik 90—120 naelani, Angelnid 60—80
naelani jne. Pääle selle ripub ta wasika
raskus lehma rammususest ära.
Hästi söödetud ja prisked lehmad sün
nitawad suuremaid ja terwemaid wasikaid,
kuna aga kõhnad lehmad seda wastuoksa
reewad. Wanasõna ütleb: „Parem karta
kui kahjatseda". Seda wanasõna wöib
julgesti teisel tujul wälja ütelda ja mis
umbes nii kõlaks: „ Parem staigusest hoida,
tui teda rawitseda". Ja seda ümbermoo
nustatud wanasõna wöib julgesti loomvde
taswatamise juures tarwitada. Iseäranis
veame meie seda wanasõna wasikate kas
watamise juures tähele panema ja meeles
pidama, et iga haigus mõjub looma kaswu
pääle ja seega rikub tema harilise kasu
käiku. Aga et suurem osa haigusi ripub
loomade eest halwast hoolekandmisest, seega

peame meie ka korralise hoolekandmise
pääle iseäranis suurt rõhku panema. Ise
äranis on tarwis hoolt kanda, et looma
del oleks: soe ja kuiw ruum, puhas õhk,
walgus ja igapäewased wabad liigutused,
uu suw?l kui lalwel, sest lõjaotsas kasiva
mad wasikad on nõrgad. Pääle selle on
weel tarwis, et kaswawatel noortel kasu
loomadel oleks kuiw ja puhas aluspõhk.
Kõige paremaks ja vahetamata toiduks
noortele wasikatele peab tingimata lehma
piima lugema, mida wasikas ise loomuli
kult imeb ehk mida talle jälle inimene
kunstlikult käes! annab. Kõige soowitam
oleks, kui wasikate! lastakse wabalt ema
imeda, aga et sel kombel wasitas kergesti
wõib lehma udara ära rikkuda ja teiseks
ou käest jootmine palju odawam, seepärast
on igalpool, enam wähem korralises karja
kaswatuses, ainult käest jootmine moodis
ja selleparast saan ka mina ainult käest
jootmist käsitama. Kõige esmalt pecnue
meie meeles pidama, et iga wasika - kõht
mitu korda enam piima enesesse wõib
mahutada, kui ta seda ära jaksab seedida.
Seepärast ei wõi ka kunagi wasikale nii
palju piima anda kuipalju ta joob, waid
ainult teataw norm, muidu wõib seedimine

Nr. 2

rikke minna, mis omalt poolt muidugi oma
mõju wasika kaswu pääle ei jäta awalda
mata. Ka ci wöi anda wasikale külma
ehk liiga kuuma piima, waid piim peab
umbes 40" ümber soe olema. Pääle selle
peab antaw piim olema täiesti puhas ja
wärske, ilma mingisuguse seguta. Joogi
panged ehk muud nõud, kus seest wasikat
joodetakse, peawad olema laitmata puhtad ja

iga kord pääle tarwitamist jälle hoolikalt
ära pestud saama, aga ei mitte pesematalt
karjalaudas wedelema, nagu see igal pool
meie taludes moodiks on. Wasikaid on
tarwis kolm korda päewas joota, see on:
igal hommikul, lõunal ja õhtul. Joota
peab nii katsuma, et joogi waheajad wõi
malikult ühepikused oleksid Kõige lühem aeg,

kus wasikaid ainult emapiimaga peab joot
ma, on 7 8 päcwa, aga kus see wvima
lik on, siis oleks wäga soowitaw, et ema
piimaga jootmine kauem kestaks. Umbes
kahe nädala jooksul peab iga wasikas
saama ema piima 2—7 pudelit päewas.
Jootma peab hakkama wasikat umbes
2 pudelist, nii et see arw teise nädala lõ
pul kuni 7-me pudelini tõuseks. Päewane
piima osa, mis wasikale anda, ripub wa
sika raskusest ära. Praktika on näidanud,
et kõige paremini arenewad wasikad kui
lehmwaülale antakse ll&—jagu tema
raskusest, aga härgwasikatele V5—1/«.
Kolmandal nädalal saab wasikas um
bes 10 pudelit, esmalt muidugi wähem,
aga kolmanda nädala lõpul wöib piima
andi kuni 12 pudeli pääle suurendada.
Kolmandast nädalast kuni aasta lõpuni
wöib anda igale wasikale häid heinu wa
balt nii palju kui ta sööb. Kui majapida
mises on kooritud piima, siis wöib seda
wahetada wärske piimaga, lehmwaükatel
neljandamal nädalal, aga härg wasika tel
nädalal. Aga niisugustel juh
lumistel, kui härgwasikas on hiäd sugu,
siis on soowitaw, et teda wärske piimaga
kuni kuue Hädaliseni joodetakse. Wärske
piimaga wasikate jootmisest peab kooritud
piima ja kaerajahu kördile järgmiselt üle
minema: Näituseks, ütleme wasikas sai kol
manda nädala kõpul lO—12 pudelit wärs
ket piima, siis peab la saama neljanda
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omaoust, kuidas tema oskab maja pidada
jne. Peab selle üle otsusele jõudma, kas
tema on Võimas küsitawat laenu tagasi
maksma. Ja kui see kõik selgeks saanud,
tuleb laenu anda.
Waranduse puudumine kchwikul ci tohi
olla takistuseks. Tarbekorral wöiö tema
eest Vastutada wastastiku abiandmise ko
mitee, s. o. talupoegade ühiskondlik organi
satsioon, mille juhümine ka keiktalupoegade
ja kekwikute käes, keö üksteist hästi tun
newad.

Sc! otstarbel otiustas kongress, et talu
poegadele laenuandmist ei tohi arwata ainult
osamaksude suuruse järele.

Need abinõud, kui ta see, et otsustati
laenude Väljaandmisel wormitäitmift Või
malikult ühtsaks teha, kergendab talupoega
del laenusaamist oma majapidamise tõstmi
seks laenuasutustest.

Samasuguse lihtsustuse Viis läbi kongress
ka laenu- ja põllumajanduse ühisuste laenu-
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saamisel kubermangu ja oblasti pankadest.
Kubermangu pankadele teeb kongress kõbu
seks laenuandmine juures tähele panna, kas
töötab ühisus hästi, kas on ustawad ini
mejed ühisuse juhatuses, kas neil arwe- ja
raamatupidamine õige, kas nemad õiglaselt
laenusid jagawad. Kui need tingimised kõik
wastawad, siis Võib ühisusele laenu anda
ka Übt allkirjade wastu. Põllumjanduslik
laenuühisus Võib sarnastel tingimistel wa
baneda nöutawatest kindlustustest, wastu
tustest ja teistest wormaalsustest, mis asja
keerulisemaks teewad.

See kõik kergendab põllumajanduslikku
de! ühisustel laenuandmist talupoegadele.
Nii lähcwad need summad, mida nõukogude
Valitsus annab põllumajinduslikuks laenuks,
kergemini ja kiiremini, ilma peatusteta
talupoegade kätte ja ailawad teda oma maja
pidamist korda seada ja edendada.
P. S.

Põllumeeste kirjad.
sipelga pesad alnspikhuks.
on kariapidaiatel aluspõhust suur
puudus. Harilik aluspõhk, rukki õled, ei
löö wastu. turwaft ega sammalt pole
oma hooletuse ja saamatuse tõttu suude
tud muretseda, weetakse metsast koormate
wiisi tooreid kuuseoksi, raiutakse peeneks
ja aetakse loomadele alla Kuid kuuse
oksad on just k.uge halwem aluspõhk.
Nad ei ime wirtsa sisse, loomade asemed
on alati märjad, teemad sõnuikuhulga
asjata suureks, a awad põllud oksatönge
täis ja rikuwad seega põllupinda.
Kui pole turwast, maja tuuseokstest
midagi paremat a.lapanemiscks muretseda.
Selleks kõlbamad wäga hästi suured ja
tuimad sipelga pesad. Need sisaldamad
vääle tuimade okste palgl pccut puru,
tuima mulda ja prahti, mis imewad
wirtsa sis e ja ei riku põllupinda. Olen
wedanud täuawu sügisel koormate wiisi
sipelga pesi lauta. Kabest suurest pesast

jätkub küllalt, et 4 lehma ja 3 sea ase
med paar nädalat tuimad seisamad. Pesa
puru pääle veab ikkagi õlgi vanema, siis
ei määri loomad ennast puruga kokku.
K. ige kohasem on pesasid wäikse paka
sega wedada, siis on sipelgad sügamale
mulla sisse pugenud ja pesad neist vea
aegu tühjad. Kui sipelgad ühes pesaga
lauta wedada, halkamad nad loomi tü
litama. A f u ll i k.
Mispärast on kontroll ühisused karjaPidamises tarwililud.
Mõnes kohas on põllmnehed-asunikud
wiimasel ajal juba arusaamisele jõudnud,
et ainult ühistegewuse abil karjapidami
sest täielikku kasu wmb saada ja seepärast
ka ühistegewuse edenemiseks toole asu
nud. Meil töötab juba nii mmigi ühis
piimatalitus, kuna kontroll-ühisuji kogum
wähe. Kontroll-ühisusel on aga karjapi
damises suur tähtsus ja nende abil on
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põllumees peab püi dma oma majapidamist
kultuuraliste nõuetele wastawalt sisse
seada. Meie karjalaudad on kõige päält
külmad. See pahe tuleb eestkätt körwal
dada.

Laut peab talwel soe olema, mingil
tingimisel mitte alla B—lo° K. järele.
Kes wähegi on koomadega ümber käinud,
peab tunnistama, et külmas laudas loom
sööb rohkem kui soojas, aga piimaand on
Wäiksem Järeldus: osa toitu kaob ilma
otstarbeta, sest see osa toitu, mis läheks
piimaanni pääle, minema looma keha
soojendamiseks.

Kuidas praktiliselt lauta soojaks teha,
seda wist teab iga põllupidaja. Ainult
tähendan, et loom külmas laudas talwe
jooksul sööb 20—30 puuda heinu rohkem
ja piimaand oa wäiksem kai soojas laudas.
Teisest küljest peab oga hoolitsema, et
õhk ülearu soe ei olels, sest liig soe
laut hellitab loomi, nad muutuwad liig
õrnaks, jääwad kergesti haigeks ja wähen
dawad piimaandi.
Laut peab olema walge. Walge laut on
igapidi mõnusam ja otstarbekohasem töö
läbiwiimises loomade toitmise ja puhasta
mise juures ning teisest küljest on see looma
terwislikust seijuiohast wäljaminnes tarwi
lik. Akna raami tegemine ja seina sisse
augu raiumine ei nõua kuigi suurt kapi
kaali ning sellest saab üle igaüks, kellel
wähegi tahtmist on lauda eest hoolitseda.
Laut ja loomad laudas peab ho'duia
puhtuses. Puhtus laudas ja loomade juu
res on üks tähtsam nõue piimakarja pida
inises. Kahjuks panewad selle pääle meie
karjapidajad wähe rõhku.
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Mitte ainult kopsu läbi et hinga loom,
waid ka naha läbi. Nahahingamise läbi
vabaneb looma organstm kahjulikkudest
ollustest ning mida puhtam nahk, seda
hõlpsam on naha hingamine. Pääle selle
mustuses hoitud lehmadelt ei saa kunagi
puhast pijma, sest lüpsmise ajal sattub
lüpsikusse igasugune mustus looma karwa
dest. Selle ärahoidmiseks peab loom ise ja
tema ase kuiw ja puhas olema.
5- Joota tuleb kalwel piimakarja puhta ja
B—lo traadi N järele sooja weega, sest
külma weega jootmine nõuab looma orga
nismilt palju soojust, mille tagajärjel loom
rohkem lohu tarvitab.
Igasugune toores ja metsik ümberkäi
mine pnmaloomaga wähendab piimaandi
ning ühes sellega saab ka ritut-d piima
karja pidamise põhimõte kasutada loomale
söödetud toitu maksimaalse arwu piima
saamiseks.

Piimakarja toitmine talwel peab saama
'läbi wlidud toidu kaalumisega ja söölmi
seda wastawalt piimaannile ja looma
eluskaalule.'
Et toit saaks kasutatud otstarbekohaselt,
wastawalt piimaannile ja eluskaalule, on
tarwis kõige wähem kolm korda kuus läbi
wiia proow lüps, kus piimasaak ja sööde
tud toit üles märgitakse, ei loomale toidu
normi otstarbekohaselt kokku seadida.
Need oleks lühikesed näpunäited karja
pidamiseks talwel ja nendest peaks iga
põllupidaja kinni pidama, et oma piima
karja pidamist wähegi enam wastawalt
korraldada.
Agronoom J. U u d a m.
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kommisjonides ei sünni õigel ajal- on mär
gata luurel arvul läbiwaaianiata kaebtusi,
mis kuust kuuni edasi lal cwad.
Selle kinnituseks on keskkohast saadetawate

kaebtuste paale tarwisolewate wastuste äär
mine kinnipidamine kohaliste zrgaanite
poolt. Harilikult saadetakie need kaebtused
koolade pääle ettepanekuga koguta tarvilisi
puuduvaid andmeid ja anda rahandus
orgaani otsusega kreisi esik kubermangu
maksukommisjoni läbivaatamiseks. Kaeb
tuste täitmiseks antakse harilikult 2 3 nä
dalaline tähtaeg, f. o. küllalt pikk aeg lelleks,
et koguda tarvilisi teateid ja läbi iraadata
kaebtusi. Kuid selle juures, iiegi keskkoha
kolmekordse meeletuletuse järele, tulemad
rabandusorgaanideit tihti vastused, milledes
tähendatakse, et järelpärimine on saadetud
kreisi radandusosakonta ja asja siiulijest et
sustamij st teatatakse eraldi.
Sarnased nähtused ei wõi üritamata
jätta maksumaksjate hullasid. Seepärast tu
leb nende nähtuste likvideerimiseks kõige
otsustavamaid abinõusid tarvitada. Ra
handuskommissarioat paneb kõige wastu
tuse kaebtuste ja teadaannete õigeajalise
läbiwaalamise suhtes kubermangudes kub.
rahandusosakonna maksude roaüstiste juha
taja pääle ja kreisides kreisi rahandusosa
konna maksude alamosakonna juhataja
pääle.
Konkreetsete abinõudena soowitame omalt

poolt: 1) Rahandusaparaadil pöörata walla
täidesaatvale komiteede järjekindla revi
deerimise puhul kõige tõsisemat tähelpanu
maksu maksjate kaebtuste wasiuwõlmije
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ja edasisaatmiste pääle kõrgematesse jär
kudesse.

2) Maksumaksjate kaebtusi ja teadaan
deid peawad walla täidesaalwad komiteed
takistamata wastu wölma, wälja arwatud
need, kus kaebaja nõudmise põhjendama
tus silmaga nähtaw on j" mis ei käi 7.
juuni 24 a. juhatuskirja § 230 alla.
3) Kubermangude ja kreiside maksude
kommisjonides tuleb sisse sääda kindlad
päewad maksukommisjo ide erakorralisteks
koosolekuteks, mis täieliselt pühendatud
kaebtuste läbiwaatamstele ja lahendusele.
4) Iga sisseantud ja läbiwaad.itud tea
daaude pääle tuleb anda tnjalik wastus,
mida ära antakse teadaandja sisseandjale
walla läidesaatwa komitee kaudu allkirja
wastu.
Ülaltähendatud abinõude järjekindel
läbiwiimine ja kub. rahandusaparaadi
kontroll selles suhtes kreisi rahaudusapa
raadi iile, annab meie arvates tagatise
kaebuste plaauikindlaks ja takistamata läbi
waatamiseks.

Uhes käesolewa ringkirja kättesaamise
tcadega, teatage ka oma arwamised kohta
del ära autud kaebtuste nõrga läbivaaia
mise suhtes kui ka põhjuste suhtes, mis
weuilawad wasluste saamist keskkohast saa
detud kaebtuste pääle ja teatage ka teie
poolt tarwitusele wõ»tud abinõudest määr
nähtuste kõrwaldamistks.
Teie w.siust ootame 20. jaanuariks
1 925 aastal.
Nahanduskommissari abi Kewin
Maksude walitsuse ülem
Vcter Fcdorow

Talupoegade osawött kinnituse asjast.
Asunikud» saatke,. Põllumehele" kaastööd.

Niikiiku kinnituse walitsus on oma kolme
aastase kesinnne ajal järjest vähendanud
kinuitu?mak?u, kiirendanud kinnitussummade

Esinege asjalikkude juhatuste ja näpunäidetega pöllutööstuse tõstmise ja maa
elu ümberloomise alal.

wäljaiuaksiuisi ja neid suurendanuo.
?!üüd on tarvis teda järgmine samm
peab tõmbama tinmtusaeja juure talupoegi
kohtadelt. Selles asjas ettenähtud kawat-

sined kinnitatakse nähtawasti nõukogude
wöimu poolt. See kawatsus oleks lühidalt
järgmine (muidugi on siin weel mõuejugu
sed muutlned wõimalikud):
Iga kü'akogu walib ühe isiku, kes on
kiniutusasja wolinikuts. See isik veab
olema igas asjas elanikkude esitaja riikliku
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takse tarust wälja. Ema muneb kahesngu
seid mune, sogutatud ja sugutamata mune
Wäikestesse kärjetoopidesse muneb ta su
gutatud munad, neist kaswawad wälja
töötegijad mesilased ja ka emad, sest ema
ei ole midagi muud kui peenema ja parema
toiduga kaswatatud tööline, kuna töölised
ise sugu poolest emased loomad on, kes
aga oma puuduliste ja kängujäänud sugu
orgaonide pärast iialgi ei wõi tiineks saa
da. Sugutamata munad muneb ema suur
resie kärjetoopidesse, millest lesed wälja
kaswatatakse.

Koi u püewa pärast munemist tuleb mu
nast Väike tõugnke wätja, seda toidetakse
kolm päewa peenema toiduga, nõndani
metatud piimaga, ja pärast UUetolmu
ja meega pudidega. Emaks kaswawat
tõuku toidetakse kogu tõugu ajal peene
toiduga —' piimaga. Kinni kaanetatud
olekus kaswawad tõugule tiiwad, karmad
j. m. Uhe sõnagai tõuk walmismb ennast
kinnikaauetud olekus täieliseks mesilaseks.
Märgin kõigi kolme sugu mesilaste kas
wuaja, munemise ajast kuni toobist wälja
tulemiseni järjekorras üles.
Muna, millest ema kaswab, on 3 päewa
muna, 5 päewa tõuk, 8 päewa kaane all.
Ema kaswamiseks kulub 16 päewa ära.
Tööline on 3 päewa munas, 6 päewa
tõuk, 11 päewa kaane all. Töölise kaswa
mi>eks kulub 20 päewa. Lesk on 3
päewa munas, 6 päewa tõuk ja 15 päewa
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kaane all. Lese kaswamine tarwitab 24
päeiva. Ema lendab 3-4 päewa pärast
kaane alt wäljatulemist tarust wälja
pulma lennule— sugutamisele. See sünnib
ilusal ilmal enamasti ülla 11 ajal e. I.
Kui ema pulmnlcnuult tagasi tuleb, ripub
temal taguvooiel paari m m pistme walge
kui niidi otsakene, see on märgiks, et ta
vn lesega ennast paariiannd. Paaritamiseks
on ainult ühte leske tarwis, kes ka sel
korral ise ära sureb, sest et tema kõik oma
seemnewara korraga enesest emale annab.
Ema saab ainult kord oma elueal tii
neks ja muneb ühest korrast tiineks saadud
seemneiagawaraga terwe oma eluea, mis
kolm kuni h aastat kestab. Kolm kuni neli
päewa pärast tiinekssaamist hakkab ema
munema.

Kui aga nestsi esimesel korral tiineks ei
saa, s. o. kui tema isase mesilasega kokku ei
juhtu, lendas tema weel teistel järgmistel
päewadel wätja. Kui neitsi tiineks ei laa,
mis hiliste sügiseste ilmadega mõnikord
ette ti-leb, et leski enam ei ole, kaob mõne
aja pärast sugutuse iha temal ära ja ta
hakkab sel korral ilma tiineks saamata
munema, siis saab temast wale- e m a,
sest tema munadest, mis sngutamata on,
ei tule muud wälja kui isased mesilased.
Sellest pikemalt kirjutada ei maksa, see
pärast, ei pea igas mesilaste kaswatuse
õpetuse raamatus sellest pikalt ja laialt
kirjutatud on. (Järgneb).

Haljatoidu kaswatamine kesal.
On harilik, et maa, mis kesaks jäetud,
meil terme aasta kasutamata seisab. Kuid
kultuurmaades, kus põllumaad mähe ja
põllukultuur kõrgel, ci lepita enam ühe saa
znga, maid mõetakse titti iibelt maalapilt
kaks saaki aastas. Oleks meilgi wiimane
aeg kesal baljastoitu kaswatama hakata.
Sest loomatoidust on igal pool iuur puudus.
Kergel Uimasel kesapõUul on palju pann:
rohelist karjatoitu kasmatada, kui raskel
sawijel maal. Luwas:l kergel pinnal kas
wab wili rutem, pind on kerge harida ja

Põld saab palju marem ruki jaoks wabaks.
Raskel sami põllul on põhjalik harimine
raskem, wilja kasw p kaldasem, ja kõik need
olud mõjuwad jeewõrra kaasa, .et järgnew
rrkkiiaak selle all kannatab.
Liiwasel keiapõllul on baljastcidu kas
watamine weel seepärast kasulik, et mustalt
kesalt, kus wilja ei kaswa, lämmastiku lah
kumist sõnniku mädenemisel kuidagi takis
tada ei saa. Mitmekordsed katsed on tõen
danud, et põld, kus wilja ei kaswa, mitte
õhust lämmastikku ei kogu, küll aga seda
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sõnniku ja kõrte mädanemisel õhku saadab.
Seepärast on iuur kahju, kui põld pärast
w'lja koristamist kauemaks ajaks tundmata
jääb. Kui haljastoiduks niisuguseid wilju
külmata, mis õdust lämmastikku koguwad,
nagu näit: erned, wlkld, peiu chkad, siis on
sell st mitmekordne kasu, 1) pöllupinnast ci
aura lämmastikku õhku, 2) kauuwiljad
koguwad õhust lämmastikku ja rikastawad
sellega põllupinda, 3) saab loomadele ja
sigadele hääd ja wäänus'ikku toitu.
Et aga kesal kaswatatud wUjasaak mõni
kord seemet ega tööd ära ei tasu, siis löö
wad need käega, kellel teadmata kaunwil
jadt õlmst lämmastiku kogumine, et ei tüh
jaga maisa jannata, et ei see tasii waewa.
Ku»d sarnased waated peame teadlikult üm
ber lükkama. Peaks taludes esialgu niigi palju

kesal haliastoitn kasmatama hakatama, et
talwel sigadele sööta oleks. Nnüd söödetakse
sigu tihti i>egi hobuse sõnnikuga, mis min
giiugu eid toitwaid olluseid enam ci sisalda,
ehk jälle kallite jahutoiduga, mille järel
tulel Uha omal kalliks maksma läneb. Kuid
kõige otstarbekohasem on ncid sööta haljalt
(enne õitsemist) niidetud segatese ja her
nestega, mis hästi kuiwatatud ja hcksliteks
lõigatud ja tulise wecga läbi kupatatud.
Nii kulub paiiu jahu.
Mida kuiwem ja kergem põld, seda roh
kem kaswatatagu sääi kaunwilja. Nad kogu
wad õhust lämmastikku ja ajawad oma
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juured sügvwale maa sisse. Kõige sügawa
nul: ajab oma juure sinine lupin. See
parast tarwitakse kuiwal 'liiwamaal balsaks
wäetuieks enamasti ainult lupini. Ta muu
dab liiwase maa oma juurte läbi kindla
maks ja niiskemaks.
Ernes on küll kõige parem lämmastiku
koguja, kuid sügama .uureline pole ta mitte.
Lupini j "reie annawad teised wiljad liiwasel
maal just seetõttu paremat saak:, et nad
omad juured lupini juurte mööda mgawale
aluspinda saamad ajada, kust rohkem niis
kust ja mineraalaineid kätte saamad.
Karjapidamisele üteminnes peab ka põllu
kultuur ja wiljate wahetus põhjalikult
muutuma. Si>s, ei saa ioomi jumel üksi
enam karjamaal söötes ül l peetud, waid
peab r.eile ka käest andma. Selleks peab ka
haljast tcitit hakkama kaswatama.
Alalist 'öödapõldu mõib järgmiselt sisse
sääda: ma'kuu lõpul ehk juuni algul küli
takte hästi haritud ja wäetatud maale
jaaniruki, wiki, erne, kaera ja odra segu.
Augustikuu algusest paale söödetakse kõik see

segawili haljastolduna ära, tuna järgmise
aasta maikuul rukis wäga hää esimese
rohelise toidu annab. Pärasi lõikust wõe
tatakse ja küntakse põld jälle kohe üles
ning kütitakse samasugune w'ljade segu hal
jaks toiduks pä.lle. Selwiisil on Võimalik
ühe harimtjega taks hääd rohelise toidu
lõikust saada. Ainetel P. L.

Põllutööriistad talupoegadele.
Häesolewal 1025 a. saab küla pöllutöömasinaid pool sõjaeelsest normist
Masinaid antakse järelmaksu Pääle kuni 4 aastani. Selleks annab kestpöllu
pant 17 miljoni 250 tuhat rubla. Tarwis juba praegu hakata põllutöö
masinaid muretsema.
Enne sõda laotati aastas põllulõömasi
naid laiali rohkem kui 100 miljoni rubla
Väärtuses. Sõja ja iseäranis rewolutsiooni
ajal langes talupoegade Varustamine põl
lutöömasinatega mitmekordselt. 1919 a
püüle hakkas seisukord paranema ja 1324
a. oli juba muugil põlluiöömasinaid ja
-riistu 23 miljoni rbl. Väärtuses.

On orusaadaw, et kui mitmed aastad
järgimööda ei saadud põllutõõmasiuaid
uueudada, siis on nende järele suur tar
widus.
Klutb talupoeg ei fuuba weel muretseda
tarwihffu armu põHutöömasinaib ja meie
Vabrikud ei suuda ka nii ruttu neid wal
mistada. Nõukoguwalusus on aga hnwi-
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latud põllutööstuse edenemise mõttes, ta
tupoegade warustamisest masinatega.

Seepärast, näituseks, alandati rahwa
kommismride nõukogu määruse põhjal 11.
jaanuarist 1924 a. põllutöömasinate ja
-riistade hindasid ja müüdi neid järelmaksu
pääle 3—4 aastani. Selle tagajärje! tek
kis talupoegade poolt suur nõudmine põl
lutöömasinaie ja isegi sarnaste körgehin
naliste pääle, nagu külwi, koristamise ja
rehepeksu masinad.

Kogu S. N. W. Liidu ulatuses on ma
sinate nõudmise asjus sisse antud teateid
umbes 72 miljoni rubla suuruses. Tõuseb
küsimus, kas suudetakse kõiki nõudmisi ra
huldada 1924—25 a. sooksul walmista
wad meie tehased masinaid 38 miljoni
rbl. wüärtuses, kuna wäljamaalt weetakse
sisse 16 miljoni rbl. suuruses. Nõnda tu
leb >925 a. müügile põllutöömasiuaid ja
riistu 54 miljoni rbl. wüärtuses.
Sellest järgneb, et käesolewa! aastal ci
suudeta rahuldada kõiki nõudmisi. Ka käes
olewal aaasial ci saa kõik ostjad krediiti,
sest keskpõllupank annab selleks laenu ai
nult 17.250 tuh. rubla suuruses, kuna
aga masinate müük suureneb üle kahe
korra. Seepärast seabli nõukoguwalitsus
oma ette kaks ülesannet: alandada põllu
töõmasinate ja -riistade hindasid ja jao
tada neid sarnaselt ära, et nad tooks kõige
suuremat kasu kawakindlas põllutööstuse
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Küsimuse lõpulik otsustamine sünnib lähe
matel päewadel.

Masinate laialilaotamine sünnib põllu
majanduse kommissariaadi juhtnööride järele.

Igasse raiooni saadetakse teatud kindel rrw
põllutöömasinad ja -riistu. Põllumajandus
likkude masinate ja riistade laialilaotamine
sünnib aiuult põllutöömasinate ja riistade
ehituse sündikaadi, riikliku põllutöömasinate
ladu ja põllumajandusliku kooperatsiooni
kaudu. Kootadel peab põllutöö masinate
laialilaotamine olema põllumajanduslikkude
kooperatiiwide käes.

Käcsolewal aastal on põllumajanduslikud
masinad ja riistad paremad kui warem
nõuawad kõik nendega kauplewad or
gaiwatsioonid.

Põllutöömasinate laialilaotamise kord
jääb käesolwal aastal näbtawasti endiseks.
Algkoeperatiiwid saawad kas otstkobe tar
wiliku" masinad ja tööriistad oma liitudelt
(kõrgemal seisvatelt koomratiiwi orgaanidelt)
ebk jälle saawad kobalikkudelt pöllumajan
duslikkudelt krediitühisustelt raha masinate
muretsemiseks.

Kergendatud tingimustel saawad põllu
töömasinaid ja -riistu krediiti eestkätt kol
bktiiwid iskommunad, artellid, masinatar
witajate ülüiused) ja pääle sille saawad juba
edasipüüdwad kekwemad ja keskralupojad.
Laenu taiumise täbteeg on 1 kuni 3 aasat,

tõstmises.

waadates selle järele, missugust masinat oste

Hindade alandamise küsimus praegu ei
ole weel lõpulikult otsustatud. Tööstus
vrgaanid seletawad, et nad wõiwad ilma
kavjuta müüa ipöllmöömasinaid siis, kui
sõjaeelsele hinnale panna 9 prots. juure.
Kui sinna juure lisada weel weo jja teised
kulud, siis tõuiewad põllutöömasinate müügi
hinnad wörreldes sõjaeelsetega 30 prots.
rvõrra. wastu on põllumajanduse ja
rabanduse kommisiariaadid, kes nõuawad, et
wabnku hind teeks wälja 98 prots. soja
eelsest hinnast s. o. oleks natuke odawamad

takse. Ainult keeruliste masinate, mida kol
lektiiwsilt tarwitatakie, ostmise juures pikcn
datakse järelmaksu tähtaega kuni 4 aastani.

kui enne sõda.

Protsente kawatsetakse wõtta lühikeseajaliste

laenude päält 8 prots., pikaajaliste
päält 12 prots.
On tarwis, et juba praegu esineks talu
pojad külanõukogudesse sa kohalikkudesse
kooperatiividesse nõudmistega masinate saa
miseks. Siis on lootus kukkuda saajate
bulka ja kewadeks töö Ho vaiaks neid kätte
saada. Agronoom J. O.
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Kihutussöötmiseks on munadest walmis
takud söök üks parematest. Wöetagu kaks
toorest kana muna, ühe weerand naela
paksu suhkrusiirupi kohta. Munad lüüakse
puhta kausi sees hästi segamini, nii et
munawalget ja -kollast enam tunda ei ole
ja kallatakse suhkrusiirupile juure ja an
rakse kohe parasjagu mesilastele kätte.
Munasööki ei pea iialgi tagawaraks wal
mistama.

Ka rõõsast piimast walmistatud söök on
üks parematest kihutajatest kewadel. Wõe
rakse I—21—2 osa suhkrut ja 3 osa piima,
keedetakse niisama kui suhkrusiirup. An
lakse pärast jahtumist parasjagu mesilas
tele kätte. Ka 'eda ei pea palju tagawa
raks walmistama.
Ka suhkrupääst saetud ühe sentim. pak
sufed rattakesed pannakse mesilaste söötmi
seks mesilaste pesa kohta raamide pääle.
Neid peab koid nädalas weega niisutama.
Ei wõi ka nimetamara jätta linnase
mesket, mis oma odawuse poolest
kõik teised söögid üle lööb. Seda wal
mistatakse järgmiselt: 10 toopi linnase
jahu pääle wõetakse 25 toopi wett, mis
25° R. soe olgu, segatakse ja lastakse tükk
aega seista; siis pannakse see kõik katla ja
aetakse pisikese tule pääl sagedasti ümber
liigutades keema. Siis kurnatakse wedelik
wälja ja aetakse (puhas) selge meske weel
kord katlas keema, pannakse suhkrut ja
natuke soola juure, riisuiakse waht ära,
lastakse jahtuda ja antakse mesilastele
kätte. Meskega söötes anname mesilastele
magusat, jahu, wett, soola, mida kõike
neile kewadel tarwis läheb. Linnased,
millest mesket walmistad, olgu hoolega ja
hästi kaswatatud, nii et nad walmistamisel
kuidagi halwaks, ei sumbuma ega halli
lama ei ole läinud.
Mesilasi söödetakse ka kuiwa jahuga,
aga ainult liÜetolmu puudusel kcwadel.
Selleks kõlbawad nisu, herne ja kaera peen
jahu. Jahu wõib mesilasse kastiga ehk tal
drikuga panna. Oige wilul ajal wõib jahu
kärje toopidesse õõruda ja mesilastele ta
rnsse pesa kõrwale panna.
Mesilasi kaugemale saatmiseks pannakse
neile toiduks juure suhkru pud r u. Ka
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emale pannakse seda ärasaatmisel ehk kiu
uiolemisel toiduks ligi. Selle wal
mistamiseks tambitakse ja õõrutakse suhkur
õige peenikeseks tolmuks ja segatakse seda
tolmu meele niipalju sekka, kuni paks tai
nas saab. (Uhe naela mee sekka tuleb 2Va
naela suhkurt segada, on paras) Sarnase
tarnaga wõib ka mesilasi talwel sööta.
Selleks pannakse tainale marle ümber, pis
tetakse peened pulgad läbi, litiutakse laiaks
ja pannakse mesilaste pesa kohta raamide
pääle. Ilma pulkadeta wajuks tainas kär
gede wahelt läbi põranda pääle, kus ta
wilul ajal mesilastele kätte saamataks
jääks.

Mina olen kõige rohkem oma mesilasi
suhkrusiirupiga ja meskega söötnud. Olen
mitu korda, mitu peret ilma meeta,
ainult suhkrusiirupiga söötes hästi ületalwe
hoidnud ja kewadel pärast esimest puhas
tusc wäljalendu kuni meesaagini neid mes
kega söötes nälja eest hoidnud. Mina ei
pane neid laitusi mitre tähele, mis mõned
„targad" mesinikud meske kohta kirjuta
wad.
Ko! masteistk ii mnes kir i.
Mesilaste sugudestIga laps kes, koolis on käinud,
reab, et ühes peres on sugu poolest kolme
liiki mesilasi:
]) Ema, 2) töömesilasid ja 3) lesed
wõi isased mesilased. Terwes peres on ai
milt üks ema ja tema ainsam amet on
munemine. Töötegijate arw ühes peres on
määramata, mida tugewam pere, seda roh
kem töötegijaid ja nende amet on kõige
tegemine, mis iialgi tarus teha tuleb, nii
kui kärgede ehitus, wanade kärgede puhas
tamine, poegade söötmine kuni kinnikaa
netamiseni, mee ja linnuleiwa (liUe
tolmu) korjamine ja walmistamine, maja
pidamine ja oma waranduse hoidmine.
Isaste mesilaste wõi leskede amet on endi
toiimine töötegijate waewast ja päewal
ilusa ilmaga wälza lennata, et noori ema
sid neitsid üles otsida ja nendega en
nast paarituda. Kui noored emad on tii
neks saanud, tapetakse sügisepoolel suwe!
lesed kui ilma asjata söödikud ära ja kan-
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seerinud meega sööta, peab mesi enne kla
suurilud katlasse panema; kui talwisi toi
dust walmistada, siis wõib wiienda jao wett
juure lisada, kui kihutussöötmisels, siis>
pooleks weega, ehk kaks osa wett ja üks
osa mett üles sulatama, kuni keemiseni,
waht päält ära riisuda.
Ikka ja alati wõib mesilasi julgestü
suhkrust walmistatud söökidega sööta. Pee
nikene suhkur on mesilaste söötmiseks pa-rem kui kõma pääsuhkur, sest pääsuhkur on
ainetega segatud ja wärwitud, mis mesi
lastele kahjulised on. Kõige enam on
mesilaste söötmiseks suhkrust walmistatud
siirup pruugitaw. Selle walmistamine
ongi kõige lihtsam i hädasöögiks 4 osa
suhkrut, 3 osa wett, kihmussöögiks 2 osa
suhkrut, 3 osa wett. Pannakse katla ja
aetakse ümberliigutades keema. Wahi rii
sutakse ära. Kihutase söögile lisatagu,
natuke soola juure.
Suhkrust walmistatakse meel jää komPwekki. WõeLaise wiis osa suhk
rut ja üks osa wett ja aetakse pisikese tule
pääl ümberliigutades keema. Kästakse
natukene tsilrouihapet maitseaineks juure
mesilaste pesa kohale pannakse. Kõmast suhk
panna. Keetma peab niikaua, kui see enam
rust rattakest peab kord nätalas weega nii lusika otsast ei tilgu, maid wenima hakkab
sutama. Mina hakkasin kord talwel jaanua siis pannakse üks taru pesaraam lapit.
rikuul üht nõrka peret kummuli klaasiga laua pääle, märjaks tehtud walge paber
raamide päält suhkrusiirupiga toitmn kuni sinna sisse ja walatalse kõik see keedw
kewadeni, pere tuli ilusasti kewadel talwest raami sisse, lastakse anguda ja antakse
wälja. Kui palju ühel mesilase perel tal mesilastele kätte. Kui tahad kompmekiga
wlseks ajaks toidust tarwis läheb? 20 naela raamide päält sööta, selleks lastakse komp
toiiutagawaragr tulewad nad ilusasti ta>we mekid laia taldriku pääl pooletolli paksu
läbi. See ei ulata mitte küll uue mee selt anguda ja pannakse mesilastele kätte
saagini, iseäranis neis kohtades, kus kewa saamiseks pesa kohta raamide pääle. Nn
del maikuul mesilastel midagi saada wäijast sugust kompweki kiidetakse iseäranis talwel
ei ole, sääl peab kewadel neile weel liia söötmiseks wäga hääks.
andma. Kewadel on söötmine palju odawam.
Siis on kewadisiks söötmiseks kiidetud'
Kewadel wõib ühe toobi wee pääle ainult
2 naela suhkrut sulatada. Wõib ka hä?a s ahukompwek. <s.elle malmistami
korral meskega läbi ajada, mis kõige oda seks wõetakse üks osa mett ja 4 osa suhk
wam on, mida sügisel üldse anda ei wõi.— rut ja pool osa jahu. Niisama keeta, tur
jääkompwek. Kui suhkur ära sulanud, sns
lastakse jahu sisse, hoolega liigutades, et
Kaksteist kümnes kiri.
jahu tompu ei jää. Jahukompwet
Mill-ga wöib mesilasi sööta?
on ainult kewadiseks söötmiseks wäga soo
Kõige loomulikum loidus on mesilastel mitaw, iseäranis siis, kui mäljast lille»
mesi Kui oga mett ei ole, sus peab tolmu mesilaste! saada ei ole.
muude asetoitudega läbi ajama. Kristalli-

mis talweks neile kätte jääwad, sätau ta
russe, ka wahelaua wõtan söötmise ajaks
wälja. Siis panen taru tühja ruumi molli
ehk ka paraja kausiga neile sööki ette. Sü
gisesel söötmisel ei ole mitte wäga karta,
et mesilased söögiwoldi ära upuwad, ke
wadel ja suwel, nälja korral peab olema
söögi pääl, kas aukline laud ehk pilpad
pandud, et mesilased sisse ära ei upuks.
Köige parem talwine toidus on mesilas
tel mesi, kui mett omal ei ole,
ostetud wõcras mesi on kahtlane, sääl wõib
mõnesuguseid tõbede idusid sees 011. Niisu
gusel korral on parem ja julgem neile
suhkrust walmistatud sööki anda. Mina ei
ole iial seda näinud, ct sulkruga sügisel
söödetud pered oleksid kewadel kõhutõbes
olnud. 4 naela sukkurt 3 naela weega kokku
keeta, s. o. 10 minutit keeta, waht päält
ära riisuda ja söök ongi walm s, mida
pääle jahtumist mesilastele anda. Tatwcl !
on kõige kergem kummuli klaasiga raamide l
päält neid sööta. Talwe söötmiseks kiide
takie ka bääks, kui sudkrupääst poolttolli
paksuied suhtru rattakesed wälja saetakse ja
neid näljas olewale perele raamide pääle
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Tissetulekumaks külas.
Need kaks seletust on oluliselt õieti üks,
mis annab selles küsimuses täie selguse.
Selle instruktsiooni määruse alla käiwad
29. nowembril kinnitas rahanduse rah esimeses järjekorras käsi- ja kodutöölised
wakommissariaat ja kuulutas wälja 16. kes elawad külas ja teewad põllutööd, kes
detsembril .Westnik uue inst
isiklikult ehk perekonna liigete abil ehk ühe
ruktsiooni 29. oktoobri seaduse muntmi mõi kahe õpilasega reetvad' mõnda tööd
ses sissetulekumaksu kohta. Selles uues põllutööst wabal ajal, ilma oma põlluma
instruktsioonis on rida punkte, milledel jandusest eemale jäädes, s. v. oma elukohast
suur tähtsus sissetulekumaksu maksjatele lahkumata, mehaanilist mootori tarwita
ja neile kodanikkudele, kes sellest mabasta mata, ilma asutust pidamata, mis nõuab
rud küla kohas.
erilist warustust ja ilma palgatööliste tar
29. oktoobri seaduses öeldakse (š 2) et Mitamata käsitöös ehk põllumajanduses.
Maksu alla ei käi isikud, kes saamad
Siis käiwad selle kergenduse alla meel
sissetulekuid põllumajanduse kõrwaltöõst,
talupojad,
kes wäljaspool linna isiklikul:
mis käiwad ühise Põllumajanduse maksu
ehk Perekonnaliikmete wõi kahe õpilase abil
alla".
teewad käsitööd, millel on ainult kõrwal
Edasi näidatakse (§ 2, märkus 2), et see
tähtsus põllutööle, kuigi neil selleks on eri
määrus
lised töötoad, «kudumise töökojad ia sepi
..käib ka nende talupoegade kohta, kes
j kojad).
põllutöö kõrwal tegutsewad kapõlluma
Mis puutub kvdukäsitöõlistesse, kelledel
janduse kürwaltööga, kui see ei ole kaup
töö ei ole ainult kõrwaltööks põllumajau
lemine, ja mis on toetuseks nende ma
dusele, waid on põhi- ja suuremaks sisse
japidamises".
Nahanduskommissariaadi seadus seletab tuleku hallikaks, siis maksawad nee sisse
rulekumaksu. kuigi nad maksawad põllu
seda lähemalt:
Märkus 2, § 5 instruktsioonist, mis käib majanduse maksu. Siia hulka käiwad kodu
ja käsitöölised, kes ei rööta ülemalnimeta
seaduse 8 2 kergenduste kohta,
..see määrus käib ka nende külas ela tud tingimistel.
Samuti käiwad sissetulekumaksu aUa
mate ja põllumajanduse maksu makswate
isikute kohta, kes põllutöö kõrwal tööta ilma erandita tööstusettewõtete omanikud
wad meel külas käsitöö alal, ei maksa (telliskiwiwabrikute. meskite. wõi tehaste
tööstuse maksu ega ole neis patente j. t.) ja need kodukäsitövlised, kes oma
oma isikliku ettewõtte pääle, kui see töö saadusi müüwad wäljaspool kodu ehk
töö on neile kürwaliseks tegewuseks töökoda, wäljawedades ehk turule. Nende
põllutöös, mis käib ühise põllumajau poolt makseraw põllumajanduse maks ei
wabasta neid sissetulekumaksust. Maksta
õusc maksu alla".
tuleb neil isegi siis, kui nende sissetulek ks
Instruktsiooni § 78 lausub aga :
.Sissetulekumaksu alla ei käi külas õige wäike on.
Seaduse 2 ia 0 $§ järele on wabasia
elawad käsitöölised ja kodutöölised, kes
on wabastatud tööstusmaksust ja ei tud sissetulekumaksust pääle kodukäsitöö
ole neil patenti, kui nende tööstus on liste weel kodanikud, kes isiklikult tööta
abitööks põllumajandusele, mis käib wad mitmesugustes wäiketööstuse ettewõ
tetes. nagu meoasjandnses selle tindini
ühise põllumajanduse maksu alla".

ÄcS maksab külas nssctulekumaksu ja
kes on sellest wabastatud
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sega, kui nemad põllumajanduse maksu
maksawad.

Et kõrwaldada mõnesugused arusaama
tused, mis wana seadus tekitas, seletab
»rns instruktsioon (§ 5, märkus 3):
.Isikud, kes elawad linnas, ja saa
wad sissetulekuid põllumajanduse töös
tusest, mida toimetaw .d maa pääl, mis
kuuluwad linna piiridesse ja knber
mangu täidesaatwa komitee (ehk selle
wastawate vrgaanide) poolt tunnista
tud mitte ühise põllumai ndnse maksu
alla, maksawad sissetulekumakm üldts
tel alustel."
Õige tähtis külale on ka järgmine inst
aktsiooni punkt (§ 78, märkus 6):
öö. walmistuse ja w stutawa töö
artellide liikmed, kui nemad pääle töö
palga saawad faktiliselt osa artelli tu
ludest: artelli alustel töötawate wes
kite talupojad-omanikud, mida peetakse
tööstuslikul sihil, kui ka kodanikud, kes
tõötawad isiklikult kaubanduse ja töös
tuse ettewötet.s, mis on nende sugu
laste omad ja ei saa kindlat tööpaika,
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maksaw d maksu grupe 6, kategooria
B järele",
s. o. maksawad maksu 8 rbl. 40 kop. suu
ruselt kiila kohas (4. wöö).
Instruktsioon (tz 80) räägib weel, et isi
knd, keda wabastatakse sissetnlekumaksust,
kui töölised ja teenijad, makstavad maksu
kui ma iapere mehed

..linnas kui ka wäljaspool linna sel
juhusel, kui nende maiad eksploateeri
takse üksikute korterite wäljaüerimise
teel eraisikutele ehk kauplus-asutustele.
Üksikuteks korteriteks loetakse sarna
seid korterist, mil ei ole sisemist ühen
dust teiste korteritega ehk neil on eri
lised oma ette köögid".
Siin ei räägita midagi kortenmaksust.
Tähendab, iga linna ehk kiila majaomanik,
kes üürib wälja ruumid elamiseks ehk
kauplusele, maksab maksu waatamata sellest,

kui suur on tema voolt saadud korteri
üür.
Tarwis on neid uusi määrusi tähele
panna, kui tahetakse ära hoida eksiarwa
mistest, mida wfiib tekitada uue seadme
elluwiimine.

Ainus põllumajanduslik maks.
Äacbtustcst ainsa põllumajanduslik» maksu suhtes.
W. S. F. N. W rahwa rahanduse kommissariaadi maksude walitsusc ringkiri
kõigile autonoomsete wabariitide rahandustommissaridele, rahanduskomm»Ssari
wolinikludele, W S. K. R W. kubermangude ja oblastite rahaudusosakondadc
juhatajatele.
31 dets. 1924 Nr. 44225312 191 Ärakiri kub. prokurööridele
Otsustades rabandusorgaanide aruannete,

jutuajamiste talupoegade asjalahendajatega
ja ja „Zdrestjänskaja Gaseta"
toimetustesse saadetud kirjade järele, pais
tab, et kaebtuste suhtes ei ole kohtade pääl
Mk mitte korras.
Tuleb märkida juhtumist, kui kaebtus,

mis sisse antud septembris—oktoobris, saab
lahendamise kuu pooleteisc-paari pärast ja
mõningatel üksikutel juhtumistel kaowad
täiesti ära, kui ka seda, et maksjate täiesti
seaduslikke kaeblusi ci wõta waUa täidesaat
wad komiteed edaspidiseks asjaajamiseks.

Kaebtuste järelwaataminc kreisi maksude-
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fiirjfli) Metsapere Peetrile mesilaste kasmatusest.
Mesinik J. Ratas.
Kümnes kiri.
Mesil-rste kihltussöötmisest.
Mesilasi söödetakse I) seepärast, et neid
rohkem tegewusele kihutada klhutus
söötmine, 2) toidu puuduse korral hä
daiöölmiue. Eittets räägin kihutussöönni
sest Kihutada wõib mesilasi, kui neile
põranda pääle selletarwis tehtud mollile
sega sööki antakse, ehk ka ülennlt raamide
päält söödetakse Alt põranda päätt sööt
mine kihutab rohkem ja on sellepärast ka
täbaram ja kardetawam. Anna õhtul pö
randa pääle molliga neile sööki, kui siis
teisel päewal wilu ilm tuleb, lendawad
mesilased külma pääle waaiamata wälja,
sest nende arwahs on maailm mett täis,
muud kui wälja seda ära tooma. Parem
ja kindlam on raamide päätt söötmine,
jee ei kihuta mitte mesilasi nii kangesti
wälja lendama. Wõta theeklaas täida see
selleks walmistatuo söögiga ja pane klaasi
suu õreda riidega kiuni, pane siis käsi
klaasi suu pääle ja keera ruttu klaas kum
muli. Kui klaasi loodis kummuli hoiad siis
.ei jookse siialt tilkagi wälja. Nöudawiisi
kummuli tuleb klaas mesilaste pesa kohta
raamide pääle pauna, kust mesilased läbi
riide klaasist tõlk wedeliku ära imewad ja
tänuawad. Raamide päält söötmise tarwis
rehtalfe toru padja kui ka wahariide sisse,
mis raamide pääl on auk, kuhu söödaÜaasi suu parajasti sisse mahub. On me
sitased loidu kandmisega ja söötmisega
ametis, siis ei seisa ta ema mitte, ta teeb
ka oina tööd tema muneb. Minule
näitab kihntussöötmine kummuli klaasiga
raamide päält tõige kergem talitada ole
wat. Sööti tuleb ikka õhtu mesilastele
katte anda ööseks, iialgi mitte päewaks.
Ält pörauda päält söötes peab tingimata
hommikul ülejäänud söök ära wõtma, sest
päewal wõiks see wargatele awatlemiseks
saada. Raamide pääle wõib söögi etteand
mise riist ka päewal jääda, siis kui see
päält hästi kinnikatetud on. Hoitagu ka
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sööli tarule ligidale maha pillamast, kui
seda kuidagi juhtub, siis tuleb seda kõige
hoolega ära kaotada, mullaga ehk liiwaga
tuleb seda kohta kinni katta, muidu wõiks
see wöõraid mesilasi wargile awateleda.—
Kui mesilasi söötmisega kihutad, siis waata
hoolega ka seda, et sa neid nälga ei ki
huta. Mida rohkem sa kihutad, seda tuki
sem on ema munema, seda rohkem kulu
tawad mesilased oma toidutagawara ära.
Neis kohtades, kus wara kewadel meesaaki
saadakse, jääl ei maksa söötmisega kihu
tada. Niiiugustes kohtades, kus kewadel
meesaaki sugugi ei saada, ei saada kuidagi
mesilaste peresid ilina kihutussöötmiseta
pää meesaagi ajaks täis lugemusele.
Iga mesinik pidagu meeles: tugewad
pered üksi annawad kasu, nõr
kadest ei sua muud kui kahju Üksainus
tugew pere on enam wäärt, kui kümme
nõrka.

Kanna hoolt, et su vered rukki õitse
algusel kõik oleksid täies lugemuses, et
wõiwad peret heita ja ka mett korjata.
Tugew Pere ei karda waenlasi, jõuab ka
mõnesugustele haigustele wastu panna.
Nõrgad pered on haiguste soetajad lamad.
Üksteist kümnes kiri.
Hädasöötmisest
Hädasöötmist wõib tulla iga aasta ajal
ette, ka talwel. Kui mesilaste! toit otsas,
on neil näljasurm tõesti käes, kui mesinik
söötmisega neile appi ei tule. Kui sü
gisel näed, et mõnel perel on wähe toi
dust, siis on kohe parem sügisel neile talwe
jagu toidust kütte anda, sest talwine sööt
mine on tülikas ja waewane ning nõuab
suurt hoolt ja osawust.
Sügisel tarwis talwe toidus neile kor
raga kälte sööta, seda teen mina nõnda.
Panen augustikuul selle pere, mida söötma
pean paraja ruumi pääle, köit ülearu
kärjed wõtan wälja, ainult need kärjed.
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kinnitust Valitsuses, eriti weel kohaliku kiu
uitust agendi ees. See wolinik peab selle
järele waiwama, et. liht talupoja-kinnttaja
buwid kaitstud oleks: et tema warandust
õieti hinnatakse, et õnnetuse korral summa
õigel ajal wälja makstakse jne. Pääle selle
peab wolinik walwama ahjude ja korstnate
korrasoleku järele, et pääle tulekahju majad
ehitatakse ülestähendatud kohta. Tema peab
talupoega üles wirgutama selleks, et need
hoiaksid korras tulekahju wastu wõitlcmisc
abinõud, mis külas olemas, aitaks kaasa
uute tulekaitse riistade ostmisele jne.
Et kohtade pääl asuwad kinnituse asja
wolinikud saaksid omawahel nõu pidada oma
edude ja puuduste üle, kawatietakst kokku
kutsuda walla nõupidamised. Nendel koos
olekute! peab kinnitust agent seletust ja aru
andma kõigis küsimustes, mis wolinikkusid
huwttab.

Wäljaminekud, mis sellest uuest organi
iatfioonlft rektiwad, wõtab riifUf kinnituse
walitsus oma kanda. Kuid rahalise makiu
astmel kawatseb riiklik kinnituse walttms
reiset teel taluda: igal wolinikul kinnita
takse tema ametikohuste täitmise ajal hin-
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nata tema ehitused, kodune liitüw waran
duS, põllud ja ka tema ise surma juhusel.
Teine elanikkude asjasse tõmbamine abi
nõu on agendi juure luua kinnitust
asja nõukogu. Sinna nõukogusse tüuluwad
walla täideiaatwa komitee, wastastiku abi
andmise komitee esitajad, küla wolinik, tule
kaitse ühisuse esimees, agronoom ja weteri
naar (kui nemad siäl elawad) neil on
teatud kergendused kinnitusmaksude asjus ja

nemad waatawad tulekahju wastu wöitle
mise abinõude järele; neniad awaldawad
oma arwamisi kinnituse asjus ja kuulawad
agendi aruandest.

Et talupoegade osawõtt kinnirust asjast
peab minema alt ülesse, siis kawatsttakst
kottu kutsuda ka kubermangu kinnituse nõu
pidamisel) iga kubermangu kinnituse kontori
juures. See nõupidamine arutab ka kinni
tuse küsimusi, kuid kubermangu ulatuses.
Lõpuks otsustatakse wabaritgi keskkohtades
rabanduse rahwakomnnssariaatste juures
olewatele kejknöupidamistele saata üks liige
talupoegade wastastikust abiandmise ühi
süste kejkkomiteeft.

Sarnasel korraldusel peab kinnitust asi
talupoegadele lähemale saama. W. T.

31. jaanuaril on wiimane tahtaey kiunitusmakludc maksmi
seks ilma juurematfuta.
Tasuge oma tinnitusmaksud.

Laenuandmist talupoegadele lihtsustatakse.
Laen talupoegadele peab olema mitte
ainult odaw, waid ka lihtne oma kätteiaa
mise poolest. Zgaiugune ülearune paberi
määrimine tuleb körwaldada ja wormitäit
mine wõimalikull lihtsaks tehtama,
nane oli ülemaalise kongressi otsus põllu
majandust laenu asjus.
Köigepäält otsustas kongress laenuand
mift talupojale lähendada. Selleks on tar
mis suurendada põllumajanduslikkude laenu-

übisuste wõrku, uil et ühe laenuühisuse
pääle tilkeks umbes tubat talupidamist.
Edasi wõttis kongress rea määruseid wastu,

mis kergendawad laenusaamist laenuühijus
test kejklalupojal ja kehwikul. Neil ei ole
sagedasti mingisugust warandust, mis kind
tusaks la uu. Ka sarnasel juhusel ei ole
laenuübi'usel õigus cehwtkule laenu andmata
jätta. Ü vtjuõ peab siis hoolikalt uurima
tema tarbel, õppima tundma tema isiklikku
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riädala esimesest päewast alates järgmiselt
joodetud:

wärsket naela
piima koorit. piima taera j.
1 päetv 10 p.p. 2 p.p. !/.>. k. j.
L . 8 4 „ -J, „
3 rt ti 0 n 1 f,
4 tr 4 „ 8 „ 11/l1/- „
* r, -2 „ 10 „ 1-/:. „
„ 0 „ 12 „ 2
4 li 14
n V2M ff n
Üleüldse ei maksa kooritud piima lehmVasikatele üle 12 p, aga härgwaukatele
üle 14 p. piima neljandal nädalal anda.
Niisugune ülewal ettetoodud joogi normid
wõiwad jääda kuni 8-ma nädalani. Koo
ritud piimajoogist jahu joogile ülemi
nek on järgmine:
1 päew 8 nad. 14 p. k. p. 2 n. k. j.
2 „ 12 p. k. p. 2p. wctt ?Mc j.
* „ 10 „ 4 „ 2»/? „
4 * 8 „ „ 2a c „
5,0„8„„
4 10 „ Zb/e
7*-„ W „ 3
8„".14 „ 3 „
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West segatakse piimaga ja kaerajahuga.
Kui majapldamises ei ole tarwiliktul
arwul kooritud piima, siis wõib pääle
4—5 nädalat kooritud piima asemel kaera
jahu jooki umbes 3—4 n. ülikoolide lisa
ga päervas tarwitada. Nelja kuu algusest
pääle wõib juba joogilt ainult kuiwale
toidule üle minna, kaerajahu on tarwis
anda leotatud õlehekslitega, aga ei mitte
joota jahu kördiga edasi nagu see meil
taludes hariliselt moodis on. Kuima söö
giga kaswatatud wasikad on terivemad ja
kõwema kondiga kui joogiga üleskaswa
tamd wasikad Mis puutub aga weesse ja
heintesse, siis on tarwis anda seda mää
ramata arwul. Ja nii on tarwis jatkata
wasikate toitmist kuni aasta wanaduseni.
Kui wasikad on juba üle aasta wanad,
siis on tarwis õlikookide and seisma jätta
ja anda ainult pääle heinte 2 naela kaera
jahu weega. Ainult niisugusel kombel kas
watatud loomadest, nagu ülewal juhata
tud, wõime meie ainult häid ja täiesti
terweid loomi oodata. Seepärast on iga
loomapidaja kohus, kes soowib enesel hääd
ja nägusat karja soetada, teraselt kõiki nä
punaiteid karjakaswatamise juures tähele
panna.

Piimakarja eest hoolitsemine taltvel.
Tenvise olleshoidmiseks ja produktiiw
suse tõstmiseks nõuab piimakari, nagu kõik
loomad, waslawat toitu, soojust, walgust,
puhast õhku ja kehalisi liigutusi.
Kui puudub puhas õhk, soojus ja wal
gus, siis tuleb ta kõige parema toitmise
juures karja hulgas tihti-pääle haigeks
jäämist ette, ka nende tingimuste puudus
mõjub tuutawalt piimaanui pääle, mis
muidugi piimakarja pidamist sissetulekute
suhtes halwab. Ainult terwed loomad
rasuwad kõige paremini toidu ära ja wõi
maldawud tenvet järeltulewat sugu. See
pärast peab iga põllumees kõik temast ole
uewad abinõud tarwilamiiele wõtma, et
piimakari saaks peetud tingimustes, mis
wastawad täieliselt piimakarja terwislikku
dele elunõutcle.

Suwel, kui kari karjamaal wabalt liigub,
pole tarwis muretseda õhu, walguse,
just ja kehaliste liigutuste eest. Teine asi
on takwel, kus loom laudas wiibib ja
nende tarwilikkude tingimuste pääle juure
malt jaolt rõhku ei panda. Meie laudad
on talmel pimedad, mustad, kitsad ühe
sõnaga mittewastawad piimakarja pidamise
nõuetele.

Suurem osa aastast, Sise- ja Põhja-We
nemaal, saadawad koomad laudas mööda
ja just seda arwesse mõttes, peaks põllu
mees eriti tähelpanu pöörama lauda was
tawa sisseseadmise pääle.

Igasugune lohakus ja hoolimatus lau
das toob enesega kaasa suured kahjud eriti
meil, kus piimakarja pidamine tähtsam haru
talupoja majanduses, kus iga arusaaja
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põllumehed siial, kus niisugused ühisused
olemas on, näit. Daanimaal, karjapida
mijes wäga palju edasi jõutud. Meie
asunikud tahawad haiilikult ikka kmgis
asjus wäga odawalt läbi saada, sellest
siis ka tulebki, et ettewõte tihti kiratsema
jääb, sest odawa palgaga as.atundjat
juhatajat ei saa. Nõuda ta siin. K.ige
suuremais takistuseks kontroll-ühisuse te
gewuses on kontroll-assisteudi as-atuud
matus. Seepärast ei tohi meie p> llumehed
ko.troll-ühisuste asutamise juures pää
rõhku mi.te assistendi odawuse, waid
osawuse pääle pauna. Assistent sõidab
talusid mööda ümber, annab juhatust
loomade toitmises, kaswatamises, arsti
mises, waitab loomade puhtuse ja ter
vise järele, paneb iga kuu korralikud
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proowilüpsid toime ja peab raamatuid,
et näha saada, kas toob karjapidamine
kasu wõi kahiu. Ta peab ka suguraama
tut, ilma milleta hääde suguloomade kas
watamine wõimata on, anurb nõu, kui
das saadusid kõige kasulikumalt ära saab
müüa jne.
Sellest näeme siis, kui kasulikud on
kontroll-ühisused kar apidamises la viima
talituses ia iua panen asunikkudele-põl
lup da atele südame pääle, et kui nad
tahawad karjapidamist õitsewale läriele
tõsta, siis hakaku nad kontroll-ühisuse
asutamise mõt est agarasti kiuni ja wiigu
see ülesanne tegelikult läbi. Siis näete,
et teie kariapidamiue teile rohkem kasu
hakkab to.ma kui seniajani.
J. K il k f

Põllmnecs

Ilmub kaks korda kuus.

Teine aastakäikNr. 2 (10)

Laupaewal 17. jaanuaril

Miljon punda seemnctagawara.
21. detsembril 1922 a. anti rahwakom
missaride nõukogu ja kosktäidesaatwa ko
mitee poolt dekreet kohtade pääl seemne
tagawnrade loomiseks. Praeguse! ajal on
seemuetagawarade üldine summa üks mil
ion puuda.
Nende tagawarade suurendamiseks paneb
Põllumajanduse rahwakommissariaat ette
sellele töö.e tõmmata ka talupoegade was
tastiku abian.mise komiteesid ja põlluma
janduse kooveratiiwistd. Selleks antakse
wälja rida seadusandlikke eelnõusid.
Lurm wiljahäwitajatele.
Praegusel ajal on kõweuoatud tööd wõit
luse eeltööks wiljahäwitajatega 1925 a.
Põllumajanduse rahwakommissoriaat tegi
lepingu „.vimugoliga", et see annaks 15.
aprilliks 8200 puuda wedelat kloori. Wäl
jamaolt tuli 34 tuhat puuda wääm.isüsi
nikku ja üle 3 tuhande puuda formaliini.
Praegusel ajal saadab põllumajanduse rah
wakomiuissarjaat ueed kihwtio laiali, pää
asjalikult Ukrainasse ja lõuna-idasse.
Abinõud wöitluseks wiljahäwitajatega
aedades ja wiinaiuarja istanduste) muret
seb p.iäasjaliknlr põllumajanduse koopera-

tiiw-ühendus. Sisemaalt ja Inglismaalt
oste.i üle 20 tuhande puuda silmakiwi.
Itaaliast osteti üle 40 tuhande puuda
w äwlit, Saksamaalt 5 tuhat puuda ars
seniknt.

Pääle selle sai põllumajanduse koopera
tiimide ühendus Saksamaalt 1500 wääw
lipuhumise aparaati ja umbes 500 suurt
pritsi. Ostmised kestawad edasi.
Kuidas kaupleb kooperatsioon põllutöö
inwcntaariga.
PSllumajantuslikkttde koopcratiiwide kelk
liit ostab praegu suurel mõõdul kewadeks
ja suweks kokku püllutöömasinaid ja -riistu.
Ostetakse 120.000 sal ka, 6000 kälwimasi
nat. 17.000 niidumasiuat, 750 traktori,
25.000 aket, kultiwaatori jne.
Keskliidu suurmüügi hinnad on samad,
mis läinud aasta aprillis makswad olid.
Nendele lisatakse 10 protsenti juure.
Masinaid antakse kergendatud tingimustel
krediiti. Kõige pikem laenu tähtaeg on
3 aastat.
Wastutaw toimetaja: W Kirik.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus.
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Wasikate kaswatamine.
Agronoom M. K ä s e b i er.
Üheks karjakaswatuse tähtsamais haruks
wõib julgesti wasikate kaewatamist luge a,
sest i>ma korralise wasikate kaswatamiieta
ei wõi olla ka korralist karjakaSwatamist.
Seeparast, kui meie soowime, et meil tu>e
wikus saaks bää piimaandja kari ol.ma,
siis peame ka juba aegsasti plle eest hoolt
kandma.

Põllumajanduslik kroonika.

„Edasi" -----põllumajanduslik lisa.

Wasikate kaswatamise juures on juba
aegsasti tarwis silmas pidada, mis otstar
beks üks fu* teine wasikas on määratud,
see on, kas piima-, liba- ehk tööloomaks,
sest iga ülewaipoot nimetatud kainloom tar
witab üleliigset toitu, mis tal Eha ü>cwal
pidamisest üle jääb, isemoodi. Näituieks,
piimaloom muudab üleliigse toidu pinnaks,
lihaloom libaks jne.
Kõige paremini tarwitab loom toitained
ära, kui teda juba maasEmadatast saadik
ett.määratud otstarbeks toltctakje. Secpä
rast teeb õigesti see loomapidaja, k.s juba
algusest saadik kasulocma määratud otstar
bet söödab. Ja et noored loomad iicärauis
hõlpsasti igasuguste muudatuste alla allu
wad, siis on ka juba igat loomapidajal kobe
tarwis igat tooma ettemääratud otstarbe
kohaselt sööla.

Lebma poegimisel on tingimata inimese
juuresolek tarwUik, et tarnilnet korral aii
anda. H ääle wasika sünnitamise tõu eb
lehm kobe üles ja pöörab enese wasika poele

ning teega katkeb ka kol e nab.wars. Soe
witaw clets aga, et inimene nabawarre
tcrawa noaga un.bes 22l/2 wereict' pi
knselt lehma kõhu juurest kalki lõikaks.
Pääle seda on koõe tarwis nabawars kar
botiwlega puhtaks pesta ja kui karboliwett

igakord käepärast pole, siis wõib ka selleks
pubast keedetud wett tarwitada, muidugi on
tarwis Eedenid wclt külmalt tarwitada.
Pääle sünnitamist lakub harilikult lehm wa
sika ise puhtaks, aga wahel juhtub ka, et
lehm mõnedel juhtumistel seda ei Ee, ise
äranis ju tub teda tihti noorte lehmadega,
siis on wasikas hoolikat nartsudega tarwis
kuiwoks pühkida, sest muidu wõib wasikas
talwel ära külmetada ja-haigeks jääda.
Iseäranis on õrn külma wastu noor wasi
kas, sest noor organismus li kannata iu
gugi kuima. Soojas laudas pole wasika
eraldamine ise ruumi sugugi tarwilik, waid
wasikas tarwis ainult puuri panna ja kui
wvimalik. siis ukStest ja ak.ndest kaugemale,

sest wasikas kardab kang sti läbitõmbawat
tuult. Kui aga laut jälle nii külm on, et
i'egt sõnnik ära külmetab, siis on wasikas
tingimata tarwis eraldi sooja ruumi üle
w>ia, kui aga seda jälle woimatik pole teba,
siis on tarwis wasikas soojasse riidesse nõe
luda, nii et jalad ja pää ainult wäljas on.
Muidugi mõista, ei pea see riie wasika
wabaid liigutusi takistama.
Svguloomaks peab muidugi saama jäe
tud hääst ja täiesti te,west piimalehmast
wasikas. Muidugi peab ka suu bärja pääle
suurt rõhku panema, sest lehm kui ka bärg
ann.wad üitemoodi omad heäd ja balwad
omadused tulewale feele edasi. Ja pääle
selle, kui on muidugi wöimalus, on soorvi
taw, et sugnloomakö saaks sügisene wasikas
jäetud, sest sügisene wasikas on alati wastu
pitawam kui kewadine. J eäranis on kasu
loomate waliku juures tähelpanckut tarwis
nende seisukorra pääle pöörata, see on wa-

