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Siijil- jil iiirteioöf rulnvlikomisslir.
(Telefomteel Moskwast).

5. N. w. Liidu kesktäidesaatwa komitee presiidiumi määrus:
1) Wabastada sm. Leo DawSdowitsh Trotski S.N.W. Liidu
soja- ja meremäe rahwakommissari kohustest ja
2) Nimetada S. N. W. Liidu, soja- ja merewägede rahma
kommissariks sm. Mihail WasM. -itsh Kruuse.
S. N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee esimees M Kalinin.
Sekretäär A Jenukidse
was, pärast aga Vladimiri kub. (JwanowoWosncssenski tehases). Kui sotsiaaldemo
kraatide partei kahte fraktsiooni jagunes,
astus sm. Frunse algusest pääle enamlaste
poole. 1905 aastal wõttis tema Moskwa
detsembrikuu ülesastumisest osa.

1907 a. arreteeriti sm. Frunse Schuja
linnas ja sattus kauemaks ajaks wangi.
Üldse oli tema sunnitööl 7l/2 aastat ja
asumisel 1 aasta.
Pääle Oktoobrirewolutsiooni oli sm. Frunse
esimeheks Jwanowo»Wosnessenõki tuber
mangu täidesaatwas komitees ja W. K. P.
kubkomis. Pääle Jaroslawi ülesastumist
nimetati sm. Frunse Jaroslawi söjawäe
ringkonna kommissariks. 1918 a. lõpul
määrati teda wäerinnale IV armee kõman
dööriks.

Mihail Wasfiljewitsh Frunse
sündis Dfhetõsuiski (end. Semirctihi) oblas
tis Turkestani wabariigis 1885 aastal,
kreisilinnas Pischpekis.

Esialgse hariduse sai sm. Frunse linna
koolis ja pärast Wernõi.gümnaasiumis.
1904 a. Peterburi Politehnilisse insti
tuuti astudes, wõttiö tema kohe osa rewo
lutsioonilisest tegewusest, töötades enne üli
õpilaste ja pärast tööliste ringides. Samal
aastal astus sm. Frunse W. T. S.-D. par
teisse. Samal ajal oli temal ka esimene
rewolutsiooniline ristimene; tema wõttis
osa nowembrikuu demonstratsioonist ja saa
deti selle eest Piiterist wälja.
1905 a. algul töötas sm. Frunse Mosk-

Selle järele nimetatakse sm. Frunse Ida
wäerinna juhataja asetäitjaks ja pärast Tur
kestani frondi juhatajaks.
1920 a. augustil määratakse sm. Frunse
Lõuna (Wrangeli) wäerinna komandööriks.
Sõjaliste teenete eest on sm. Frunsel
2 Punase Lipu ordeni ja kuid sõjariistad.
Pääle Wrangeli wäerinna rikwiderrrmlst
määratakse sm. Frunse Ukraina ja Krimmi
wägcde juhatajaks ja sõja-rewolutsioonilise
nõukogu asemikuks Ukraina Nõukogude Wa
bariiki. 1924 a. nimetatakse teda S. N.
W. Liitu söja-rew. nõukogu esimehe ase
täitjaks.
Sm. Frunse on W. K. P. keskkomitee ja
Ukraina kommunistliku partei keskkomitee
liige, samuti ka S. N. W. Liidu kesktäide
saatwa komitee liige.

saksa-PranSsuse wahelord.
Parempoolsed kiidawad Herrioti
seisukoha hääks
Pari i si st, 30. jaan. Prantsuse awa
lik arwamine terwitab Herrioti wäljaastu
mist, kus kriipsutatakse alla see hädaoht,
mis tekkib Saksamaa sõjajõududest ja Her
rioti seletust, et üldise rahu mõttes peab
kõige päält kindlustama Prantsusmaa jul
geolekut. „Oleks täitsa rumalus, ütleb pa
rempoolne ajakirjandus, meie poolt mitte
hääks kiita Hernvli wäljaastumist, kus ta
ainult kordav neid põhjendusi, mida meie
ette tõime Saksamaa kuritahtlikkuse kohta".
Kas demokraatlik Poliitika wöi
ühine blokk marurahwuslastega?
Kommunistid on ainukesed, kes selle
üldise waimustuse pääle külmalt waataWad. Nad seletawad, et see ei ole enam
demokraatlik poliitika, waid tiheda ühen-

duse loomine rahwuslastega marurahwus
luse huwides.
..Kokkuleppe poliitika lõpp'.
Berliinist, 30. jaan. Herrioti wäl
jaastumine parlamendis tekitas Sak
samaa nii parempoolses kui ka pahempool
sis ajakirjanduses suurt ärewust.
„Fossische Zeiiung" tähendab, et kõigi
maade rahwuslaste ringkonnad teostawad
koostöötamise poliitikat palju paremiut kui
kokkuleppe poliitika pooldajad".
„Berliner Tageblatt" ütleb, et Herrioti
kõne tekitas suurt pettumuse tunnet Saksa
walitsuse ringkonnas.
„Borwärts" kirjutab, et Herrioti kõne
tähendab meeleolu muutumist.
Parempoolsed ajalehed tõid Herrioti
kõne ära üldise päälkirja all: „Kotkuleppe
ajajärgu lõpp".

Meksiko ja Inglismaa.

Rumeenia walitsus rekwireerib

New-J o r g i st, 29. jaan. Meksiko
president Kulles teatas, et Meksiko ei
mõtle kunagi selle Pääle, et wõtta Jng
lismaaga diplomaatilise ühenduse uuesti
loomise initsialiiw oma pääle. Nii kui
teada, katkestati läbikäimised Mõskma ja
Inglismaa wahel juba Mac-Donaldi wa
litsuse ajal. Inglise konsuli Meksikost wäl
jasaatmise pärast, kes ignoreeris Meksiko

wilja talupoegadelt.

walitsust.

Miinist, 29. jaan. Rumeenias wa
litsew teraw wiljapuudus ei wähene.
Alguses otsustas walitsus kindlapiiri
lised hinnad määrata jwilja pääle ning
ära keelata tema wäliawedu üksikutest
Rumeenia raioonidest. Rüüd asub wa
litsus talupoegadelt wiljaülejääkide kon
fiskeerimisele.

Prswokaator Linkhorstile armu antud.
Tallinna st, 30. jaan. Provokaator
Juhan Linkhorst, sm. Kingissepa ära
andja, keda omal ajal eluks ajaks sun
nitoöle mõisteti, andis palvekirja valit
susele, kus ta omale armuandmist palus,
sest ta olewat Eesti salapolitseile suurt

kasu toonud kommunistlikkude orgauisat
sioonide ülesandmisega. Nüüd on walit
sus oma teenrile wastu tulnud ja Link
horsti sunnitöö aega lühendanud 10-ne
aasta pääle.

Massini Mõskma jõudmine.

jllevtnemalise mtillhisiiste ktskiiil

Sm. Krassin, kes tunaeila Prantsus
maalt tagasi jõudis ja kelle otsekoheseks
ülesandeks oli korda seada diplomaatilised
wahekorrad, luua kaubanduslikud wahe
korrad, teotas ajakirjanduse esitajatele, et
see ülesanne on teatud mõttes täidetud.
Saatkonna kantselei töötab täielikult. Prant
suie kodanluse päünõudmiseks oli. et meie
tunnistaksime tsaariwalitsuse wõlgasid, eest
kätt tunnistaksime riiklikkude, kindlustatud,
raudteede ja linnade laenusid.
Meie muidugi tsaari wõlgasid tunnis
tada ei wõinud, ning ma näitasin tarwi
likkuse pääle küsimust lahendada wastas

ksgil vastus koSajtleKteliiatfiomlile

tikuse kokkuleppe järele.

Igatahes, kui Prantsusmaa wõtaks oma
pääle kohustuse, anda meile enam ehk wä
hem tähtsaid pikaajalisi laenusid, siis oleks
nõukogude walitsus igatahes nõus tunnis
lama osa tsaariwölgasid wäiksematele wõ
lausaldajatele.

Meie kauba esitus algas tööd. Meil on
alust loota, et mõlemi maa wahel hakkab
kaubandus arenema kiirelt ja märksalt.
Edasi on meil alust loota, et loome Prant
kindla ja kau^egse.kokkuleppe.
Osa Pariisis asuwaid emigrante paluwad
luba Wenemaale sõita, kuna teine osa
peab nõukogude wastu marulist kihutus
tööd, mõteldes wälja jaburaid muinas
jutte.
Kokkulepe prantsuse pankadega.
Sm. Krassiniga sõitis Pariisist tagasi
meie väliskaubanduse panga juhatuse esi
mees sm. Tatnsow, kes teatas, et nõuko
gude saatkonnal läks korda S. N. W.
Liidu wäliskaubanduse pangale muretseda
mitmest Prantsuse pangast suuremaid lae
nüsid. Laenude kindlustuseks anname wastu
oma allkirja. Meil läks korda kokkuleppida
mõne suurema pangaga, et Prantsusmaal
awada segapank S. R. W. Liidu kauban
duse finanseerimiseks.

Ameerika pangad, milledega meie samuti
lepinguid sõlmisime, waatawad kokkuleppe
pääle kui Ameerika rahailma meie majan
dusliku korra tunnistamist.
Kes on järgmine.
Be r l ii n i st, 29. jaan. Barmat-Kutis
keri kohtuasja uurimine toob ilmsiks uusi
kõmulisi sakte. Otsustati ülekuulata en
dist riigikantsler Bauerit, end. siseministri
Seweringi (mõlemad sotsiaaldemokraadid)
ja tema abilist Maizeni. See teade sünni
tas Berliini ringkondades suurt kõmu.
Kandidaat saadikuks S. N. W.
Liitu.
Toki ost, 28. jaan. Jaapani walitsus
kawatseb oma Poola saadiku Sado mää
rata Jaapani saadikuks S. N. W. Liitu.
Sado kutsuti Tokiosse.
Uued polluwiljade liigid.
Parii s i st , 29. jaan. Pasteuri
instituudi taimebioloogia sektsiooni juha
taja prof. Blaringeril, pääle kahekümne
aastaseid katseid, läks korda saada uusi
põlluwiljade liike. Uued liigid on rohkem
wastupidawamad külmadele, mis wõimal
dab põhjapool lõunawilja sortide kaswa
tamist.

Peeti ära ülewenemaalse ametühisuste
kesknõukogu presiidiumi laiendatud istang,
millest osa wõtsid kõigi ametühisuste kesk
komitee esitajad. Wöeti wastu järgmine
resolutsioon vastuseks rahwuswaheliseamet
ühisuste föderatsioonile:
Ulewenemaalise ametühisuste kesknõukogu

arutades teie kirja 5-st detsembrist, ei saa
warjata oma imestust selle kirja suhtes,
mis meie arwamise järele on kas lihtsalt
arusaamatuseks, ehk meie täiesti selgete
kirjade kuritahtliseks targutusteks.
Teie kiri näitab seda, kui paneks meie
teile ette ühinemise läbiwiimiseks, kõigi
ametühisuste organisatsioonide kongressi
kokkukutsumist. Muu seas, mil meie luge
des omalt poolt kogu aeg selle ettewõtte
läbiwiimist täiesti õigeks rahwuswahelise
tööliste liikumise ühinemisel, lükkame wälja
praktiliseks sammuks sellel alal teie ühen
duse ja ülewenemaalise ametühisuste esi
tajate ühise nõupidamise. See ja ainult
see on meie praktiliseks ettepanekuks teile
khesolewcsllst.lmapilgul. ... ......
Mitte iee, ega ka mõni teine pool ei
tohi seotud saada selle esialgse sammuga
muumoodi, kui tõsise tahtmisega luua lii
kumise ühendus. Kui see üldine aluspind
on leitud sellel ühisel nõupidamisel, kõik
teised küsimused on kergemad.

Seepärast näitab meile, et esimene samm
sellel alal wõib tehtud saada konwerentsi
kokkukutsumise kaudu, millest meie juba
kõnelesime ja ette paneme ka teie nõukogule
harutamiseks.

Kuidas eiawnd Saksamaal
tööinwaliiSid.
Preisi parlamendi istangutel selgus
kajakalt endise sotsiaaldemokraadi Otto
Brauni walitsuse tegewuse peensused.
Tuli ilmsiks, et tööinwaliidid said Preisi
maal kuni 45 pfeningi (umbes 20 kop.)
päevas, kuna samal ajal politseikoerte
ülespidamine ühel päewal maksis 55 p.
Laste suremuse wastu wõitlemiseks anti
wälja kõigist 500.000 marka samal ajal,
kui hobuste wõidusõidu pääle 32 mil
joni. Kiriku „tarbeteks" (mis ilma selleta
rikas) walitsus sotsiaaldemokraatide osa
wõtul andis 52 miljoni.
Preisimaa sakslaste katastroofiline ker
justamine awaldab mõju enesetapmiste
ülisuures järjekindlas kaswus: 1922—23
aastani oli 80.000 juhtumist ja 1923 a.
kuni 1924 a. 220.000.
Fascistlittude jõudude üleluge
mine.
Roomast, 29. jaan. „Slampa" tea
dete järele on rahwusliku fascistliku mii
litsa teenistuses praegusel korral 147 tuHat Püssi, 250 kuulipritsi, 4 wäljasuur
tükki ja 11 soomusautod. Sõjavarustust
on fascistidel tarwilisel hulgal.
Tünamiidi ladu.
Tallinnast, 29. janu. Kogemata juh
tumisel tehti awalikuks Tallinnas Diako
nissi haigemajas lõhkeainete ladu. Haige
maja ümisema sisse oli peidetud 5 kasti
500 dünamiidi padruniga.
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W K. P Leningr. kubermang»
Vessaraabia

umbsõlm.

Zl. kouwerents.
Ametühisuste liikumisest.
(Sm. Glebew-Awilowt aruanne).
AmetühisuSte kasw.
Meie rahvamajanduse tõus Leningradis
tõi ka esile liikmete arvu suurenemist amet
ühisustes. Aruantawa aja jooksul on lii
gete arv tõusnud 13 prots. ja ulatab
praegu kogu kubermangus 483.000 inim.
Selle massiga tuleb töötada. Meil tu
leb selle järele walwada/ et ametühisuste
liigete arv ettevõtetes ei vähene. Kui
meie vabatahtlikule liikmeksolemisele üle
läksime, oli riiklikkudes asutustes 93 prots.
ametühisuste liikmeid. See arv on nüüd
sama suureks jäänud.
Ühes sellega on meie eeS ka teine täh
tis ülesanne suurendada aktiivsete lii
gete arvu ametühisustes. Praegu on
meil 43.000 aktiivset ametühisuste tege
last, aruantawa aja jooksul oleme nende
arvu tõstnud neljakordseks. Meie ees on
nüüd ülesanne selle aktiivse hulgaga
osata töötada, teda otstarbekohaselt kasu
tada partei, nõukogude ja ametühisuste

Kasutades Wenemaa töörahva vaba
duswõitlust, haaras Rumeenia kodanlus
1918 aaasta lõpul ühe Wenemaa osa
nimelt Bessaraabia oma kätte selle ette
käändega, et Rumeenia weel sõja jalul
on ning temal on seda maaala tarwis
enesekaitseks. Tõeliselt tarwitati seda
aga wasturewolutsiooniliste jõudude
koondaniiseks nõukogude wastu. Noor
nõukogude wabariik, kellel küllalt tegemist
oli oma olemasolu kaitsemisega mujal,
ei saanud siis Bessaraabia küsimuse
lahendamise pääle suuremat tähelpanu
pöörata.
Kuid lõppes sõda, tehti ~rahu", Ru
meenia ei kavatsenudki Bessaraabiat
Wenemaale tagasi anda. Weel enam
ta astus samme oma „wägewate" kaits
jäte ees. et need Bessaraabia ..sõjatee
nete" eest Rumeenia külge kinnitaks.
Selle Põhjal tekkiski n. n. Bessaraana
protokoll, millega liitlased Bessaraabia töös.
Rumeeniale andsid. Protokollile kirjuta
Meil on praegu 23 tuhat töölist ja
sid kohe alla Inglismaa ja Prantsusmaa, teenijat, kes ei ole weel ametühisuste liik
tarvis oli weel Itaalia ja Jaapani
med. Neist on üle 9 tuhande külas. Seda
allkirju.
massi tuleb meil ametühtsustesse tõmmata.
Et esimest kaks riiki protokollile alla
Tõõpalk ja tööwiliakus.
kirjutasid enne S, N. W. Liidu juriidi
On palju räägitud sellest, et tööpaik on
list tunnistamist, Itaalia aga protokolli
allakirjutamisest loobus, sest ta oli kiiremini tõusnud kui tööviljakus. Tõe
liselt on ka nii, et tööpalk teeb praegu
S. N. W. Liitu jmiidi iselt juba tun
nistanud, siis oli kogu Rumeenia lootus wälja 92,7 prots ennesõjaaegsest, kuna töö
Jaapani pääl, kelle allkirja oli tarvis viljakus kõigist 64 prots. wä>ja teeb. Kuid
enamuse saamiseks. Seepärast jälgis viimasel ajal on ametühisuste poolt ette
ka Rumeenia hoolega iga vähematki võetud abmöude tõttu tööviljakuse tõus
liigutust Wene-Jaapani lähenemises. suurem olnud tööpalga tõusust.
Absoluutne tööpalk oli aga (mitte prot
Rumeeniale ei olnud see ükskõikne küsi
sentides)
novembrikuul järgmine. Esimesel
mus, waid see oli talle Bessaraabia
kohal
olid
metalltöölised 69 rbl. 54 k.,
olemasolu küsimus. Kui aga Jaapaninahatöölised
—67 r. 39 kop, trükitöö
Wene lepingule alla kirjutati, oli Ru
lised 66 r. 9 k. Kui võtta aga prot
meeniale ka selge, et Bessaraabia pääle
tal mingisugust õigusi ei ole ja mis sendiliselt, siis saab sootuks teine pilt.
Siis ei ole esimesel kohal mitte metallis
weel pahem et ta neid õigusi ka
enam loota ei wõi. Bessaraabia proto-, ttd, vaid toitainete töölised 131 pMs.
koll muutus seega paberitükiks, millel ennesõjaaegsest palgast, keemikeerid 121
prots., paberitöölised 117 prots. ja
mingisugust wäärtust ei olnud.
metallistid ainult 78 prots..Meie übs
Kuid Rumeenia ei kaota lootusi. Kui anne on siin suuremat tasakaalu luua ük
ei saa nii, siis katsun teisiti. Õiguslikult situte tööstusharude palkade vahel.
ei ole küll enam mingisugust alust Bes
Amctühisuste Pää ülesanded
sa aabia oma käes pidamiseks, kuid proo
wime jõuga. Ja Rumeenia hakkab kohe
Enne 20. konwerentsi panime meie pää
oma mõtteid teostama ja sõjaväge suu rõhku tariifide pääle. Pääle 20. konwe
rendama. See sün ib juba stdaword rentsi pöörasime meie suurema tähelpann
avalikult, et isest Rahvasteliit on suu tööviljakuse tõstmise pääle, tükitöö, nor
uitud vabele segama ja Rumeeniale mide ja hindamise pääle.
märkust tegema, et see oma sõjalisi jõude
Kui meie jõudsime selle alal enam-wä
„mõõdukalt" süvendaks ja et see suu hem rahuldavale olukorrale, pöörasime
reudaniine mitte mullusest suurendamisest meie tühelpanu kultuuriliste tarvituste
üle ei ulataks. Kuid vaatamata selle pääle, sest meie rahaline 'eisukord paranes.
pääle, et Rumeenia ise Rahvasteliidu Liiale ei tohl aga siin minna, sest täht
liige on, teatab ta sinna, et „olude sam kõigist on ikka majandus, tööviljakus,
sunnil" ei võivad ta Rahvasteliidu tööliste majandusliku olukorra paranda
mine.
plaani täita.
Lõpuks tuleb meil meeles pidada, et
Seega on selge, et Rumeenia iga u
meie
elame talupoegade maal ja kõik meie
guse lootuse kaotanud ou rahulikul teel
Bessaraabia küsimuse lahendamiseks ning igapäewased küsimused tuleb wiia kokkukõ
nüüd seda sõjariistus jõuga teha tahab. lasse partei huwidega.
Partei juhib mitte ainult tööliste klassi,
Rumeenia! on wäga hästi teada, et
S. N. W. Liit n. n. Bessaraabia pro wa>d ka talupoegi. Tema arwestab jõu
tokolli ei tunnista, et ta Bessa. aabiat dude wahekordi teatud silmapilkudel - seda
omaks maaalaks arwab, mis Rumeenia asjaolu peawad ametühisuste tegelased
poolt ajutiselt vägivaldselt on haaratud meeles pidama.
Ei ole sarnast juhust olnud, kus meie
ja mida Rumeenia tagasi andma peab.
Rumeeniale on aga Bessaraabia seda partei ettekirjutuste wastu oleksime toime
wõrd magusaks suutäieks, et ta seda tanud. Ametühisuste ja partei wahekord
milgil teel käest ära anda ei taha ja oli kagu selle aja jooksul hää.
Mina olen kindel, et ametühisuste töö
isegi sõjariiistus jõuga t seda maaala
omal pidada tahab. Meie ei taha sõda, lised kommunistid on igal ajal parteile
kuid kui wäike imperial stlik Rumeenia raskel silmapilgul ühemeelselt sellel joonel,
oma jõud sõja vaekausile tahab wisata, millel seisawad meie partei organisatsioonid.
siis on igalühel selge, kuhu poole see
wa.kauss langeb.
Sisekaubandus.
S. N. W. Liit ei taha sõda, ta tahab
(Sm Grjadinski aruanne).
Bessaraabia umbsõlme rahulikult lähen
Kauba läbikäigu suurenemine.
dada ja soovitab seepärast Bessaraabias
rahwahäolctust toime panna otsus
Kaubandusliku läbikäigu suurenemisele
tagu bessaraablased ise. kelle alla nad mõjusid kaasa suuresti kindel waluuta ja
minua tahawad. K. T.
hindade alanemine Kagu waboriigis on
meil kaubaläbikäik 7lj2 miljardi rubla.
Sellest langeb Põhja-Lääne oblasti pääle
14 prots, s. o. umbes üks miljard rubla.
Leningradi linnas on kaubaläbikäik 752
miljoni rubla, kusjuures suurem osa sellest

langeb riigi ja kooperatiivi kaupluste
pääle. Riigi ja kooperatiivi kaubandus
suurenes erakaubandusega võrreldes.
Leningradi linnas on suurmüük riigi ja
kooperatiivide käes, üksikmüügist aga kõi
gest 10 prots. Siin tuleb meil weel
tõsiselt tööd teha.
Hindade alandamine
Teine osa meie tööst on hindade alan
damine laialt tarvitavate ainete päält,
ehk õieti hindasid stabiliseerida põllutöö
saaduste hindadega.

Läinud aastal algasime meie hindade
alandamist kõige päält kiutööstuse ainete
väält, mis andsid tuntavaid tagajärgi
suurmüügil. 1923 a. oktoobril alandasime
meie hindasid korraga 30 prots., siis tea
tud vaheaja järele weel 10 prots. ja vii
maks 1924 a. augustil 6 prots. See au
dis häid tagajärgi. Talupoegade turg
hakkas kohe rohkem riidekaupa tarvitama
ja kauba nõudmine tõusis novembrikuuks
niiwõrra, et meie kiutVöstus ei suutnud
enam nii palju kaupasid turule lasta, kui
nõuti.
Mõnes kohas tõstis kauba puudus
üksikmüügi hinda, mis meid sunnib tähel
panu pöörama rohkem üksikmüügi oma
kätte võtmise pääle, et spekulantidelt või
mälust võtta sarnased silmapilke oma kukru
täitmiseks kasutada.

Kindel hind toitjate.
Meie waluuta üleval hoidmiseks ja meie
turu korraliseks tegutsemiseks on suur täht
sus wiljahinnal. seepärast oli meie riigi
poliitika juhitud riikliku wilja ostmise suu
reuemisele ja kohtade pääl hinna kindlaks
määramisele. Minimaalse plaani järele
kavatseb riik ülesosta 290 miljoni puuda
vilja. Leningradis olid viljahinnad:
rukkijahu—los kop. puud, leiva hind—
3—4 kop. Wiimasel ajal on rukki hind
tõusnud 3 kop. võrra s. o. 107 kop.
puud. Need hinnad on täiesti tasakaalus
kogu vabariigis olewate wiljahindadega.
Praegu on meie ülesanne suuremal a»-wuk vilja ülesosta, et suveks tarvilist
tagavara koguda.
Pääle viljade kasvatavad meie põllu
mebed suuremal arvul lina. Läinud aasta
saak oli hää, eriti Pihkva kubermangus.
Meie oblastis osteti kokku 670.000 puuda
lina. See suur summa näitab, et meie
kaubandus võimas on talupojalt ostma
kogu tema valmistust ja sellega temale
võimalust andma oma majandust laien
dada.

Resolutsioon
sisekaubanduse kommissariaadi ette
kande kohta.
Ärakuulates ettekannet kaubanduse olu
korrast, allakriipsutades kauba ringjooksu
üldist arenemist kui ka riigikaupluse ja übis
tegewuse kõwenemist, suurmüügi hindade
alandamist laialisel tarwitusel olewate põhi
kaupade päält, 21. kub. parteikonwerents

ses ja kooperatsioonis, läbi wiies terme rida
abinõusid kooperatsioonile kergen u
õiguste andmises, võime saavutada ss
jaatawaid tagajärgi wäikekaupluse )»n
3. Waatamata riikliku ja kooperatiivse
kaubanduse kaswanud tähtsuse pääle, jetta
wäikekaupluses kuni senini «rakapitaal a)sal kohal, seepärast on waja kõvendada
riigikaupluse ja kooperatsiooni putra esi
wäikemüüki, iseäranis kohtadel, kuhu kaup
lus koondatud linnas turgudel ja maal
laatadel.

4. Allakriipsutades Leningradi raioomdeS
kaubawõrgu plaanilikkufe puudust, on waja
kõwendada tema arenemist tööliste raioonis.
5. SeadeS erilisele seisukohale riigikaup
luse kapitaalide õiglast tarwitamist, waja
suurendada kapitaalide ringjooksu, samuti
suurendada kaupade läbimineku kiirust ja
realiseerimist.

6. Hindade reguleerimine, tema hoidmine
teatud tasapinnal annab rahutoldawaid taga
järgi, siis kui käepärast on olemas kaupade
tagawarad; seepärast loeb konverents tar
wllikuks erilist tähelpanu pöörata kaupade
tagawarade täiendamiseks laialiselt minewate

massiliste tarbeainetega, pääasjalikult tähel
panu pöörates wilja tagawarade pääle.
7. Allakriipsutades saawutatud tagajärgi
kaudsete kulude Vähendamiseks, peab konwe

rents tarwilikuks jatkata edaspidist alanda
mist ja wiia neid kuni miinimumini.
8. Et riikliku kaubanduse aparaadi laie
nemine seab üles ülesandeks juhtima koos
seisu kõwendamise niihästi kohtadel kui ka
Väljaspool kaupluse organisatsioone Lenin
gradi territooriumil, loeb konwerents tarw»tikuks üle wiia kaupluse tööle nda wittmuid
töölisi.

Nõukogude maalt.
Muurmani laat.
Muurmanis walmistatalse rutuliselt
arvu järele kolmandama laadale ette,
mis avatakse 1. veebruaril. Põhja-Lääne
Ühisus ehitas suure moodse näitusruumi.
Näitusruumis toimetatakse igasuguse karu
nahkadest ja põdranahkadest saaduste ost
mist. Laias ulatuses toimetatakse ri de
tööstust, söögiriistade jne. müümist. Möö
dunud laadad ei annud soovitavaid laga
järgi raha ringjooksu mõtles. Tänavu
aasta, ühenduses elanikkude majandust olu
korra paranemisega, peab laat tegema
suure ringjooksu. Oodatakse suurel hulgal
kaugelt tundratelt sõitvaid laplast ja
ishemlasi jahi ja kalapüügi saadustega.
Laat kestab kuni 1. märtsini.
Lenini kutse külast
Minskist teatatakse, Rudenski külas,
Smilowitshi rajoonis püä!e koosolekut,
m»s pühendati Lenini mälestamiseks, toi
metati parteisse wastuwötmist. Wöeti
wustu 45 seltsimeest.
Poliitemigrantide wahetamiue
31. jaanuaril Nõukogu-Poola piiril, Ko
losowis, waheioiakse S. N. W. Liidu ja
Poola wahel tehtud kokkuleppe põhjal po
liitemigrante. Minskisie tehakse kohale
jõudvate poliiteungrantide jaoks ühiselu

otsustab:

maja.

1. Läinud ajajärgul kättesaadud edu turuVõitmisel riigikaupluse ja kooperatsiooni
poolt on waja kindlustada, andes igaksüg
selt kaasabi kooperatiivide kaubaringjooksu

103.
Swerdlowskist teatatakse, et sääl awati
uus raudtee sild üle Suure Söga jõe.
See on 103 sild, mille Permi raudtee
walitsus ehitanud rewolutsiooni aastate
wältel.
Uus tehas.
Odessas, weebruariluu algul, algab
tööd wineeritehas, mille saadustest pool

kõwendamiseks ja laiendamiseks.

Konverents loeb täiesti kabjulikuks mõ
nede majanduslikkude organisatsioonide katset

wiimasel ajal wäbendada oma kaubawabc
tust kooperatsiooniga, ostu- ja müügi tingi
miste wiletiamaks muutmise kaudu (laenu
vähendamine jne.). Sarnane poliitika on
annud juba oma eitawaid tagajärgi: nii
näituseks kooperatsiooni kaudu riide läbi
müük alanes detsembris. Võrreldes no
wembriga

2. tähtsamaks järjekordseks ülesandeks
sisekaubanduse alal on, käsikäes edaspidise
suurmüügi hindade alandamisega, Võitlus
korg.de wäikemüügi hindadega. Tingimata
on tarwilik suur- ja wäikemüügi hindade
wahe wiia normaalie.e tasapinnale. MõistUkult wõib seda küsimust lahendada ainul»
kaupade puuduse kõrva damisiga, ilma milMa selle mittenormaalse wahe kõrvaldamine
on mõnel juhtumisel isegi Võimata. Kuid
siiski praeguse asjade seisukorra juures, töö
tades kindlal hin.ade poliitikal riigikaup.u-

wäljamaale weetakse.

Rahas ehk teras?
Riikliku planeerimise kommisioni poolt
Vaadati läbi seemnewilja laenuandmise kü
simus talupoegadele.
Kommisjon otsustas wiia kõik seemne
wilja tagawarad, mis alluwad W. S. N
Wabariigi põllutöö kommissariaadile ja
teistes liidu Vabariikides rahaks üle. Ra
hasummad hoit. kie keskpõllupangas.
Seemnelaenu antakse wälja ja Võetakse
t gasi ainult rahas. Suurte wiljaikalduste
juures antakse seemnelaenu wälja natuu
r.s. See otsus ei ole weel lõpulikult km.
nitatud.
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Eesti OmkU ühistegeisM fbrniinrans.
Asunikud on jõudnud kindlale uru saamisele» et uhistegewus on
üheks tugewumats majapidamise tõstmise adinöuts.
Gt Kooperatiimid töötaks laialiste masfide» eestkätt kehmemate
talupoegade kihtide huwides, on tarwis igaühe energiline osa
wött tooperatiiwide tegewujest.
Saame aru ühistegewuse tähtsusest.
(Medushi wald. Trotski kreis. Leningradi kubermang).
Piimaühisus tõstab sissetulekut karjapidamisest. Kehwik ja kesktalupoeg, as.
tuge kõige päält teie uue ühisuse litkmeks.
Juba mõnda aega arutasid arusaajamad piimaühisuse tehnilise organiseerimise kohta
Bugri asunikud piimaühisuse asutamise kü ja soowilas igasuguste küsimuste ja nõu
simust, milleks eriti tõuget andis naabri- annete asjus nende walla ühisuste poole
Wallas (Begunitsas) hää eduga töötawad pöörata. Pääle mitmesuguste küsimuste
piimaühisused. Paar korda arutati küsimust selgitamist näitasid kõnelejad, et ainukene
asunikkude üldkoosolekul.

abinõu talupoegade majapidamise tõstmiseks

9. jaan. kutsuti organiseerimise koosolek
kokku, millest üle 40 esitaja osa wötsid.
Pikema kõnega esines sm. A. Orlow L.
T. Kom. ülikoolist. Kõneleja kriipsutas
alla walmistuslikkude kooperatiivide täht
sust põllumajanduses, mis wõima dab põl
lutööstuse saadusi kõrgema wäänusega or
ganiseeritult turule saata ning selle juures
wastowat hinda oma saaduste eest saada.
Sellejärele esines kõnega Begunitsa walla
tooperatiiwide juhataja sm. Laur, kes selge
pildi maalis sellest kasust, mida möödunud
aastal piimaühisuse tegewus säälsetele ta
lupoegadele annud, tuues näitusi, kus
nelja lehma pidaja piima linna saatmisest
15" rbl. kuus saanud ja keegi ühe lehma
pidaja, kes kõik piima ühisuse kaudu turule
saatnud ja 50 rbl. kuus sissetulekut saa
nud. Pääle selle audis sm. Laur juhatusi

on ühistegevus.
Waatamata, et mõned jõukamad talu
pidajad, eriti „musta prohweli" Maasingu
jüngrid, püüdsid segadust sünnitada ja ei
tasid ühisuse asutamist, astusid siiski k 6
arusaajamat talupidajat ühisusse nii g
valisid korraldama büroo.
Seltsimehed kehwikud ja kesktalupojad,
meie ei tohi kohkuda nende wäikeste ras
kuste ja kulude ees, mis meil alguses
kanda tuleb.
A tume kõik Bugri piimaühisuse liikme»
teks, sellega ei tõsta meie mitte üksi oma
sissetulekuid, waid loome ka kindla jõu
jõukamate ja kulakute wastu, kes meie üle
hirwilawad.
Uhtmeelt ja lindlat tahtejõudu oma ma
japidamise parandamiseks, sellega wõidame
kõik raskused! Bugri poiss.

Tarwis üksineel.
(Simiititsa asunduS, Kingisftpa kr.. Leningradi kub.).
Aoha pSSI piima ümbertöötamine on talupoegadele kasulikum, kui otsekohe
piima turule saatmine.
Praegu saadab piimaühisus täispiima meeste arwimiied lahku. Ühed tahawad
Leningradi „Trudsojusile". Kuid niisugusest selleks endise Dombergi weski ja elumaja
müügist on ik'agl ai mlt poolik kasu kar ruume tarwitada, teised jälle Tsirkowitia
jaoidajatele. Asja waja nii korraldada, et postijaama jõute ruume, mida rentida
saaks kohapääl piim ümber tõötaiud ja siis saaks. „Trudsojusi" esitaja olla täinud ko
walmis produktid (wöi, tworokk, juust) hapääl ruume waatomas ja leidnud jaa
ma hooned kohasemaks.
müügile saadetud.
Et jaama hoonete ja Dombergi we?ki
Siis on weo- ja saatmise kulud palju
wäitsemad ja piima wesi ning muist koo Wahet kõigest 2 wersta mööda hääd post
ritud piima jääks omamajapidamise tar- maanteed on, siis on lõpulikult ükskõik,
Wltada.
kuhu piima ümbertöötamise koht saab Kü
Nagu kuulda, olla „Trudsojus" nõus simus seisab ainult ruumide otstarbekoha
piima ümbertöötamise masinaid kohapääle suses. Jäetagu tühine jonn, siis saame juba
saatma, kui seekohnsed ruumid leiduks. tewadels piima ümbertöötamise wabriku
Kuid ruumide asjus lähewad Simiilitsa kälma.

Kooperatiiv» täieliku rahwa kout
rolli olla.
(Almessi wald, Põhja»Düüna kub.).
Meie kooperatiiw paneb oma kauba
pääle liigu suured )id. Näit., sisse»
ostes maksab ta ru., puudast 1 rbl.,
Väljamüügi hind on aga 1 r. 55 k.
Selle nöörimise all kannatawad kõige
rohkem kehwikud, sest kel hobune on, see
sõidab kaugematesse küladesse, kus puud
S 0 k. maksab.

Pääle selle müüb kooperatiiw kõlbmatut
jahu, stst hiljuti tehti selles asjas proto
koll. Sarnane rahwa nöörimine ei ole
kusogiltki pärit.
Tarwis elanikkudel energiliselt koope
ratiiwi töö juhtimisest osa wötta ja ta
oma kontrolli alla wõtta. Siis töötab
kooperatiiw rahwa huwides.
Asunik.
Ühisgetewttie abil oma seisukorra
parandamisele.
(Hussoi-Kardonia asundus, Kaukaasias).
Kõik asunikud wõtku ühistegewusest osa.
Nõukoguwalitsuse ajal, kui mõisnikkude
maa rahwa kätte anti, asusid osa asunik
kudest põllumaale elama, ära nähes, et
heina- ja karjamaa puudusel loomapida
mine siin wölmata on. Koha pääle jää
»ud asunikud nõudsid maapiiride laienda-

mist, mis ka korda läks. Nüüd on heina
ja larjamaad laialiselt käes.
Asunikud organiseerisid loomapidamise
ühisuse oma karja tõu tõstmiseks. Oblasti
walitsuselt saadi maksuta kaks sugupulli
On mitmed korrad üleswõetud jääkeldri
ehitamise küsimus, mis hädasti tarwilik
m, kuid see ülesanne on mõnede leiguse
tagajärjel ellu wiimata.
Sama lugu kordub ka sugupullide ühise
ülespidamisega. Paljud liikmed aga ei taha
õigel ajal oma normi ära maksta ja püüa
wad kõigist ühiskohustest kõrwale jääda.
Asunikud, tarwis on rohkem üksmeelt
ühistöös. Ainult siis jõuame kawatsetud
eesmärgile. Karja -Mägi.
Karjapidamise abil tõstame oma
majapidamist.
(Lamme asundus. Trotski kr., Leningradi
kub.).

Asunikud hakkowad rohkem rõhku panema

korjapidamise pääle, et sellega oma maja
pidamist tõsta. Otsustati piimaühingu
liikmeks astuda, milleks waliti kolmeliik
meline kommisjon. Muretseti ajutine ruum,
kus piima igal õhtul wastu wõetakse ja
jaama saadetakse.

Otsustati ehitada wastaw ruum.
Praegu puudub piima wastuwõtmiseks
asjatundja. Juhtub, et mõned liikmed
tihti pääle kooritud piima toowad. Sar
vased liikmed toowad ainult kahju.

Kooperatiiwi tegewust tuleb tõSta
(Karawai asundus, Oudowa kr., Lenin
gradi kub).
Wötke kooperatiiwi tegewusest energiliselt
osa.

Uhistegewus on surnud punktil. Wallas
on olemas abiandmise komitee, kuid ta
tegewus on nõrk. Eesti talupoegadest on
ainult mõned selle liikmed. Samasugune
lugu on ka kooperatiiwiga. Olgugi, et
see tähtsam ala talupoegade majapidamises.

Kaup siinses kooperatiiwis on kallim kui
teistes kooperatiivides. Niisama on nõr
gapoolne ta tegewus, mis ripub ära juha
tusest. Kooperaiiiwi tegewusest tuleks kõi
gil liikmetel energiliselt osa wõtta, pidada
kontroll selle tegewuse üle, ehk kutsuda
kontrolli wälja rajoonist. Et siin ainult
üks kooperatiiw, siis tuleks kõige suuremat
rõhku panna iseäranis waesemal kihil, et
selle tegewust wastawale kõrgunele tõsta.
Ainult kooperatsiooni kaudu wõime oma
majapidamist tõsta kultuuraliseks ning
sammuda sotsialismi poole. A. Jll a k.

Artell laiendab oma tööd.
(P.-töö artell „Töö ja Teadus", Jastre
binos, Kingissepa kr.. Leningradi kub.).
Artell awab uued töökojad. On tarwis
mõned liikmed sepad ja aednikud.
Meie artell awab neil päiwil nahapar
kimise töökoja, kus ka ümberkaudsete elanik
kude käest nähku parkimiseks wastu wötma
hakatakse. Kawatsetakse ühendust luua
kreisis olewate artellide ja kommuunade
vahel, kellede poolt tellimisi loodetakse.
Lähemal ajal, kui sellekohased spetsialistid
liikmed kohale jõuawad, tahetakse puu-,
raua- ja lukusepa töökodasid awada. Ka
naisterahwaste käsitöökoda hakkab tööle'
wiimase ülesandeks on artelli liikmetele
riideid ja sukte-kindaid walmistada, ära
kasutades selleks artellis eneses walmista
tud tooresainet.
Soowitaw oleks, kui artelli liikmeks
endid weel mõned tublid sepad ja aednikud
ülesannaksid. a s.

Miiit!«s raljmn MkstcktkP.

Luugalased jätamad Palja ilma
Mostomlased peaks sedasama tegema Kaudmundiga.

Karjalambad „laial teel".
Luuga seltsimehed peaks korraldama laiemalt usuwastast kihutustööd.
Teisel jõulupühal leidis Palsa oma järje
kordsel külaskäigul Luuga kogudusesse pool
tühja kiriku eest. mis tunnistab, et ka en
dise koguduse karjalambad
teele" on minemas ning ei mõtlegi
pühakirja juhatusel taewa teed tallata, mis
nii konarlik ja kitsas. Waid pidasid pare
maks nimetatud päewal, kui taewataat ei

likkude küsimuste kohta loenguid pidada,
näitemängusid korraldada jne., kuid tänase
päewani ei ole temalt ei terwitust ega was
tust. Rahwas otsib mõistlikku meelelahu
tust, kuid peab leppima ajast ning arust
läinud muinasjuttudega.
Lõpuks weel üks ettepanek kreisi rabwuS
wädemuste osakonnale. Teil on müügil

reele ega rattale kirikuteed polnud sillutanud,

eestikeelne kirjandus, kuid maamehed, pääle

waikse«t magata kodutalus karuu d.
Kiriku lähem naaber Luuga EeSti
klubi, keda see küsimus kõige rohkem
peaks huwitama, ei mõtlegi oma kohustuste
pääle, waid hoiab kirikupühadel rahulikult
uksed kinni. Olen küll temale sügisel ..Edasi"
kaudu ettepaneku teinud nimetatud päewa
del usuwaetaliste ja muude maamehe elu-

.Edasi- lugejate, seda ei teagi. Miks ei
korralda teie nimetatud päewadel kiriku juu
res raamatute laialilaotamist, nagu seda tee
wad rändajad raamatukauplejad oma ajast
ning arust läinud kirjandusliku prat iga.
Mäletage: mitte lugeja ei pea raamatud
otsima, waid raamat peab otsima lugejaid.
„K a i k a p i t d uj a".

Kas peab titt olema?
(Woskowo asundus, Oudowa kr., Leningradi kub.)
„Usuisa" ülespidamiseks ohwerdatakse suured summad. Kool ou waeuelapS.
Kooliõpetaja kallal tarwitatakse wägiwalda
Woskowlased otsustasid kutsuda asundu
sesse usuisa Reudmundi, kes teistest kohta
test wälja löödi. Kogudme koosoleku otsu'e
järele saab ta 1 puud rukkid talu päält ja
I rbl. palwemaja remontcerimiseks. Ja
isegi otsustati 35 hobusega Raudmundile
järele sõita.
Nõnda ka see sündis 16. jaanuaril
toodi uiuisa kõige oma inw ntaariga siia.
Selle wastu ei taba kooli eest hoolitseda
keegi. Kooli remonteerimise ja ta korra
pidamise jaoks ei taheta kopikatki anda.
Samal päewal, kui musta ronka suure
auga asundusesse toodi, peksid mõned, wist
need, kes sooja pääga Raudmundi wastu-

Leningrad.
Joogiwee Puudus HaridusmajasKõik Haridusmaja ringidest osavõtjad
kannatawad joogiwee häda, tihti puudub
sääl wesi kraanis ja kui juhtub sääl wett
olema, siis puudub wee kraani juures wee
kruus.

Oleks soowitaw, et Haridusmaja juha
tus selle eest hoolt peaks, et igal klubis
käijal oleks keedetud wett saadawal ja joogi
nõu sääl juures. Praegusel ajal kui wett
juhtub olema, joowad klubis käijad peo
päält ja paberist torbikutest.
Januneja.

wötmos käisid, kooliõpetaja Möldcri tee
pääl piitiaga läbi.
Kuidas tuleb sarnaste woskowlaste tege
wust I innata, teab iga arusaaja asunik. Ja
meil on ka kaswamas sarnaste arusaajamate
ja ärksamate asunikkude kibt. Nendel edu
poole püüdjatel, eestkätt noortel ja noorsoo
ühingu liikmetel tuleb asuda wõitlusje tga
suguste pimestajate wastu.
Loodame, et kõik Weskowa noored aru
hakkawad saama, kust päike tõuseb, ja astu
wad meie ridadesse.

Selleks jõudu noortele ja kooliõpetajale.
Selle teadja.

Brjiinski kub.
Muretseme muusikariistu.
(Stolba asundus).
Klubi näite- ja laulu ringid korraldasid
25. detsembril koolimajas pidu-õhtu. Ette
kanti ilulugemised, segakoori laulud ja nä:dend: „Mmsawalitseja salaous". Rahwast,
pääasjalikult noortjugu oli rohkesti, nii
et saal oli täis.
Pldu sissetulek läheb muusikariistade
muretsemiseks, milliseid juba üks osa
Moslwast pärale jõudnud.
Warblane.
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«da f t
Leningradi teated.

Uue klubi ehitamine.
Tekstiil tööliste konwerents otsustas ke
wadel awada uute klubide ehitamist „Kras
nõi Majak" ja „Krasnaja Nitj" wabri
kutele.

Uute wabrikute ehitamine,Prombüroo" nõupidamine luges tar
wilikuks uute ettewõtete ehitamise, haawa
puude, mädapuude ja alamsorti puude

Ainuke Nõukogude LiiduS.
»Snamja-Truda" tehases on korda sea
tud ja käima pandud ainukene Nõukogude
Liidus rippuw raudtee malmiwalamise
töökojas. Raudtee kordaseadmine suuren
dab tuntawalt töökoja walmistust.
Telefoniliin Leningrad^Poltaawa.
1. weebruarift awatakse otsekohene tele
soni ühendus Leningrad—Poltaawa läbi,
Moskwa Kursk—Harkow.
Sport.

ärakasutamiseks.

Ehitustöö teeb Põhja-Lääne metsatöös
tuse ühisus.
Diwensi jaama ehitatakse puulaastu
Wabrik.

Leningradis saab sisseseatud uus wab
rik, kus walmistatakse puupiiritust.
Metsatööstuse raioonis ehitatakse erili
sed ahjud puusöe wäljatöötamiseks.
Uute ehitusettewõtete saadused saawad
olema palju odawamad praeguse aja hin
dadest. Uks puud süsa tuleb maksma 90
kop. —4 rbl. asemel. Puupiiritus 15 rbl.
puud, 22 rbl. asemel.
Ühiselumaja ehitajatele.
Lõppes erilise maja remonteerimine ehi
tajatele, kes sõidawad suwisel hooajal kü
ladest linna ehitustöödele. Ühiselumaja
mahutab enesesse üle 200 inimese. Lähe
mal ajal on ühiselumaja awamine.
Masinad linna tööde jaoks.
Kubermangu kommunaal majandusosa
kond tellis Leningradi metalltehaselt wiis
elektripumpa, mida tarwitatakse uue be
toni kanalisatsiooni jootmise ehitustööde
juures.
73 Protsenti ülesandest
Ühist põllumajanduslikku maksu tuuakse
Vahetpidamata.
Kuni 22. jaanuarini tõid Leningradi ku
bermangu talupojad ära põllumajandus
likku maksu 1.539,397, s. o. 73 protsenti
kõigest ülesandest.

Esimesel kohal seisab Wõtegorski kreis,
ära andes 90,2 prots.
Teisel kohal Oudowa, mis andis maksu
79,0 prots. Maha jääwad Trotski ja Wol
how.
Maksu äramaksmise wiimne tähtaeg
on 15 märtsil.
Endise »3röttig'i" tehase käimapanek
Eila waatas rahwamajanduse kõrgema
nõukogu kommisjon järele endise „FöNlxü"
tehase. Tehas pannakse käima weebruari
kuul, kuhu koondatakse suurte pinkide ehitus.

Uus tehas.
Weebruarikuu lõpul lõpetab toitlustrust
uue pärmi tehase ehituse. Osa masinatest,
mis tellitud wäljamaali, on juba kohale
jõudnud Leningradi, tehase sisseseade läks
trestile maksma 150 tuhat rubla.
Märtsikuul hakkab wabrik tööle, wälja
töötades iga päew 6 tuhat naela pärmi.
Weemöötjate hulgaline walmistus
„Bolschewik" tehas asub masselisele wee
mõõtjate walmistusele. 800 weemõõtjat,
mida tammunud majanduse osakond tah
tis tellida wäljamaalt, on Põhja-Lääne
tööstusbüroo nõupidamise otsuse põhjal
antud „Bolschewik" ja Kasitski nimelisele
tehasele walmistada.

Sm. W. Mgissep
Lesti tööliste hai
imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiMiiM
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Suurte jäämägede awamineEila hommikul W. J. Lenini nimelisel
liuwäljal awati suured jäämäed. Sõit
jäämägede! kestab iga päew.

itoiiuö ja lkW.
Raudteed sada aastat wanad.
1825 aastal algul oli suurem sündmus
inimsoo kultuuri elus. Sada aastat ta
gasi ehitati Inglismaal Stokstoni ja Dar
lingtoni linnade wahel 13 wersta pikuselt
esimene raudtee. Sada aasta jooksul on
nüüd raudteeasjandus hiiglasammul ede
nenud ja raudteede wõrguga on kaetud
kogu maakera.

Wenemaal ehitati esimene raudtee 1337
aastal Peterburi ja Tsarskoje-Seloo wahel.
Praegusel ajal on raudteid üksikute
maade järele järgmiselt:
Austrias 6 600 kilomeetrit.
Ungaris 8.000 „
Saksamaal .... 58.000 „
Itaalias 18 000
Poolas 17.000 „
Rumeenias .... 11.000 n
Prantsusmaal . . . 48.000 „
S. N. W. Liidus. . 55.000 „
Jnglismaul .... 48.000 „
Rootsis 12.000
Tsheho-Slowaakias . 13.000 „
Euroopas kokku . . . 400.000 „
Aasias „ . . . 120.000
Aafrikas „ . . . 50.000
Ameerikas „ ... 600.000 „
Austraalias „ ... 40.000 „
Kogu maakeral kokku 1.210.000 „
RSO atmosfääriline katel.
Saksa insener Berahard Becker on uue
leiduse saawutanud, mis kui ta loo
tused wähegi täidab aurumasinate küt
tes täielist pööret tõotab tuua. Senised
aurumasinad on niisugused, et katelt wähe
malt 5 tundi peab kütma, enne kui ta
6—B-atmosfäärilise jõuga käima hakkab.
Becker aga on ehitanud aurusünnitaja, mis
on märksa pisem praegustest kateldest, ei
tarwita korstnat ega iseäralist katelt ja mis
5 minuti jooksul külmast olekust auru sün
nitab kuni 15-atmosfäari jõuni. Uudis lei
duses on, et tal weekatelt ei ole, waid
et tema torudesse wee tolm pumbatakse,
mis sääl silmapilgul auruks muutub. Kat
sekatel köetakse õliga, aga wõimalik olla
ka teisi kütteaiueid tarwitada. Kütteainet
tarmitawat uus masin wähem, kui õlimoo
tor, ja katla lõhkemist ei wõi ülepäü ette
tulla. Uut katelt wõiwat nii ehitada, et
ta 150-atmosfääri surumist tekitab. Lei
dust tahehtawat kõige päält automobiilide

seltsiliikmetel 50 kop.

Dell "id 1 r. 947» „
Prantsuse frangid 10 „ 25
Room uuviub 52 „ ,t
Soome margad 4 „ 8o „
Talupoja laen r
1 wöidulaen 2 rbl. 85 kop»

Teadaanded.
1. weebruaril kell 2 päewal on Hari
dusmaja klubi liigete üldkoosole k.
Päewakorras: 1) Aruanne kubermangu
klubi tegelaste konwerentsist, 2) JaöSuari
kuu tegewuie aruanne, 3) Weebruarikuu
töökawa, 4) Eestimaa wüitlewa tööliste
klassi nurga organiseerimine ja sm. Kin
gissepa rinnakuju muretsemine, 5) Jooks
wad asjad. Klubi juhatus.
1. weebr. kell 5 p. l. on Haridusmajas
ülelinnaline laulukoori repertuaari kom
misjoni koosolek. Osa wötma kutsutakse
järgmised smd: Torpan, Toomingas, Sa
wiauk, Schneider, Teiter, Kure ja EljaS.
Organisaator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhkepäewal, 1. weebruaril
kella V»H—V*l Häälepaneku kursus
„ Vai—Va2 Rütmika kursus.
„ 3 „Löbusa talupoja" harjutus.
Palutakse kõiki endistel ettekannetel olnud
osalist ja kooris ning masses kaasamängijaid
harjutusele ilmuda.
Wast. instruktor-organisaator.
Taua teaatrites:

„ROPE OT yaia".

J P. Stolbas. Konwerentsi kirjeldus
ilmus „Edasis" 16. jaan. nr. 13. Jääb
tarwitamata.
H. Silberberg, Pokorowjes. Teie kiri
anti E. T. U. üle.
Skorpion. Kirjutage midagi kohalikku
dest oludest. Moskwa klubi kohta käiwat
kirjeldust tarwitada ei saa.
K. W. Opaarinos, Uus noorte ring.
Sõnum ilmus juba.
Hüüdja hääl, Rongowitsas. Teie mär
kust ei saa tarwitada. Edaspidi kui kirju
tate, siis näidake otsekohe ära, milles asi
seisab, ja mis selleks ette wotta tarwis
oleks, et „uneft ärgata".
Ohakas. Teie „Tublid poisid" saatsime

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teoater
..Ma/iM Lerrepchaeö".
Riiklik suur draamateaater
„Byõye".

Rahwamaja
.Haoß.? 1".

Punane teaater.
BTOBapH[H CeMHB3BO^HWH*.

Teaater.,K)HMX 3pHTejiefi".
„lloxo2K,neHHfl ToMaCoöepa.'

Muusikaline komöödia
„Mapoua.u

Vassash
.B.iyÄJiHßiiii jjiipeKTop".

Gossnak.
„ Mapini CryapT".

sellekohasesse asutusesse edasi.

E. Weske. Samasisuline sõnum jõudis
waremalt kohale. Seekord ei tarwita.
Pääktwaataja, komnoorsoolane Kwosna
Mallas, Ou owa kreisis. Teie sõnumi saat

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Waljaandja: Eesti Kirjastuse ÜhisnS

sime sellekohasele asutusele edasi.

Tööline Eerik. Kui wabrik asub lin
nas, siis maksab „Edasi" 1 rbl. kuus.
Kollektiivselt tellides saab 15 prots. hin
naalandust, s. o. maksab 85 kop. Kui
wabrik asub külas (maal), siis maksab
„Edasi" töölistele 50 kop. kuus, kollek
tiiwselt tellides 15 prots. hinnaalandust.

[i

Tiinale lehega on hinnata
kaasas põllnmajaMslik lisa

JrJrWttifiWS:
8 nr. 2, 25-Oktobr

prosp. nurgal, telef. — Wastu
wõte iga päew kella 9—l 2 h.m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

Ulis^-°tchmQmÄ°

«'silis tripper.
wõtab

pääle tellimisi wastu wastutaw
walla organisaator
sm. Sööde
Ajalehti wöib tellida ka järel
maksu pääle.
i r-i 11 i ]

Vee-ekktrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, trt. 3. Kõhu

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, balwalns, seljaku:wus, jöue
tus. Wastuwött kella 5 9 öbtu.
Teles. 212—31.

Kasultski haizcmaja
turgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Öudowa kreisis

„Pllninees" nr. Z (11).

Snguurgaanide igakülgne arstimina,

" r loife», hamba-,

kes Põllumajandusest huwitatud, kel
ledet wastaw pruktira ja kogemused
Pöllutöö juhtimise alul, ja soowitvad

Trotski kr., Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu sm. A. Merina.
Lopuhinka postijaamas.

Naesiterlingld

Akadeemiline riiklik draama teaater

Mrjawastused.

„Edasi," „Säde" ja „Orase"
pääle tellimisi wastu kommissar
sm. Liiw
Sõjawäe haigemaja, Puschkini
uul., kella 6—lo õhtul.

Azn afnniafrS,

illil 99 /2 f§
l ' maiks 965> „
juuniks 95a/s „

„PiirojieTTo"

wajab Lääne Töörahwa Ülikool
Ya. PJIK( Ba (õ HTajLÄßcsaa) Xi 17.

maale sõita, teatagu endid Eesti
seltsiv ni, Smolnöi, tuba nr. 104.

Keskkassa kohustused weebruariks 1017 a tsherw

Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

iüõtab

Stltjimehti» partttlastõ,

Piletite hinnad: toõö

Seda silmas pidades, et „Ed«si" toi
metus minu lühikest wastust „Ettewaatuse"
osalt õige (mis puutub ja
mõne muu kohta) ja suuremalt jaolt no
riwa arwustuse (ilmus „Ed«si" nr. 16)
kohta lehes kärpimatu ja oma toimetuse
liikme (sm. J Palwadre) järelsõnata
woi sabata ei tahtnud awaldada, loobun
wastusest, et küsimust jmitte asjata tera
waks ajada „Ed«si" weergudel. Kui kord
olud nouawad selles küsimuses uuesti esi
nemist, siis katsun üksikasjaliselt »Ette
waatuse" waadctel peatuda.
P. Peterson

kes töötab 2öer,e ja Eesti keele pääl,

sega eeskawc

Tants.

Kiri toimetusele.

Taschkendis

; ; -y -.1 •-

Algus kell B'A>

Päikese mõju were pääle
Saksa õpetlane Hobert tegi huwitawaid
katseid, mis näitawad, et päikese kiirte
mõjul wõib kaotatud werd tagasi
saada. Katseks wõeti walged rotid, kes
olid kaotanud poole omast werest. Siis
hakati rotti arstima wäheweresusest suu
rendatud toitmisega. Selle juures hoiti
üks osa rotte täiesti pimeduses, teine osa
päikese kiirte käes, kolmas osa
kunstliku walguse paistel. Esimesel ja
wiimasel juhusel ei saanud rotid oma esi
algset wererohkust kätte. Teisel juhusel
aga, s. o. see osa rotte, mis elasid päikese
kiirte käes, said 10—11 püewa järele oma
endise wererohkuse tagasi ja üldiselt said
nad endisele terwise seisukorrale.

M'W Ml kirjutajat,

Piduö

Tilale börje:

ja mitmesuguste põllumajandusliste masi
nate juures kasutada.
Teatawasti on kütteküsimus üks tera
wamaist küsimusist tööstuses. Kui kõnes
olew leidus selles tõesti nii suurt pöörde
list kokkuhoidu wõib tuua, nagu esialgsete
katsete järele loodetakse, siis wõib teda
inimsoo häätegijaks nimetada.

Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k- 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

M. itlst(t'iaiiean)
H. N. Witkun - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgietele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 öht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

Tnnorpa(})Ha KOMHHTÖPH, H3A., EBATEPHHRO(J)CKAÄNP. 87. ryõ-IHT 2827.

lef. 181—52. Wastuivõtm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella
10 hormn. kuni kella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'ÄK° Unmitel mrt. I%}™*
Ä Alili- g tripper «j»,*
S°,u.Si«et--^-I^»°m.
hamb. Arstide kutsum. kodu.
Tr»

Welsktt-iimttmll IS;
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
waja uul., nr. 18,krt. 3,sissekäik hoowist
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Põllumees

agronoomilisesse töösse talupoegade ma
janduse tõstmise suhtes.

Mõned arwawad, et kahest-kolmest rin
gist aitab selleks, et kogu ümbrus nende
organiseerimisele asub. „Eeskujuliste"
ringide kaitsjad nõuawad ewolutsioonilist
laktikat, kuna elu igalpool nõuab hiigla
põllumajanduslikku rewolutsiooni külas.
Seda rewolutsiooni ei wõi aga kunagi
läbi wiia ilma massilise organisatsiooni
loomiseta, milleks on põllumajanduslikud
ringid. Ilma nendeta on wõimata prae
guse küla uueks ehitamine.'
Ringide organiseerimine nõuab alguses
õige rohkesti aega agronoomide poolt, mis
edu puhul ennast aga sajakordselt ära ta
sub. Tähtis on, et ringide organiseeri
misele õieti asutaks. See oleneb ajast ja
oskusest. Selles suhtes wõiwad suurt osa
etendada linna hoolekandjad, kus sagedasti
õige rohkesti kultuuralisi jõude leidub.
See oleks paremaks abinõuks sideme kõ
wendamiseks linna ja maa wahel. Mää
ratut abi põllumajanduslikkudele ringidele
wõiwad anda ka komnoorsoolased oma
aktiiwse tegewusega ringides. Mis puu
tub talupoegadesse, siis lähewad nad Hää
meelega põllumajanduslikkudesse ringidesse
nagu seda kogemused kohtadelt näitawad.
Üldse wõib põllumajanduslikkude ringide
hulgalist organisatsiooni luua, tarwis ai
nult osata kõiki elawaid jõude tööle tõm
mata. Et talupojad põllumajanduslikkudes
ringides autoriteetlikku organisatsiooni tun
neks, tuleb agronoomidel igasuguseid näpu
näiteid anda ainult ringide läbi ning sa
muti peawad ringid ka kõik asunduses
olewad puudused wälja selgitama ja neist
agronoomile teatama. Sel wiisil on kõige
parem tõsta ringide autoriteeti.
Nüüd asume põllumajanduslikkude nõu
kogude juure. Wõtame põhiüksuse —ring
konna põllumajandusliku nõukogu. See on

Nr. 3

ringkonna kõrgem põllumajanduslik orgaan.
Tema kohuseks on ühtlustada kogu lööd
põllumajanduse alal, mida hariliselt teh
takse kokkukõlastamata ja juhtida seda
plaanikindlatesse roobastesse, sest seni woo
lab ta stüühiliselt. Agropunkt, nõukogu
mõisa, põllumajanduslik kooperatiiv), met
sawalitsus, weterinäär-punkt jne. kõik
need on ju ainsa põllumajanduse aparaadi
üksikud osad. Kas on aga nende wahel
tarwilist ühtlust. Peaaegu mitte sugugi.
Keegi neist ei tea, mis teine teeb ja see
pärast ei kokkukõlasta ka oma tööd teisega.
Selle tagajärg on aga, et nende kõikide
töö lonkab.
Selle ajani pidi teatamas ringkonnas
talupoegade majandust juhtima ringkonna
agronoom. Tõeliselt on aga ringkonna ag
ronoomil wõimata juhtida tihti tuhandmd
talupoegade majandusi. Põllumajanduslik
kude ringkonna nõukogude loomisega lan
geb see puudus ära, sest määratu töö jao
tatakse ringkonna põllumajandusliku nõu
kogu liikmete wahel ära.
Nõukogusse kuuluwad kõige päält talu
pojad, ilma kelle isetegewuseta wõimata on
pea igasugune agronoomline töö, siis kuu
luwad siia weel majanduslikkude, ühiskond
lik-poliitiliste, kultuur-hariduslikkude ja
ringkonna administratiiwsete asutuste ja
oraanisatsioonide esitajad. Juba sarnane
koosseis kindlustab, et talupojad tõepoolest
agronoomilisi abi saamad. Sarnasel korral
on wöimalus juba teostada neid ülesan
deid, mida üksikul agronoomi! wõimata oli
täita.
* Nõukogu organiseerimisele tuleb aga lõ
siselt asuda, wastasel korral on sellel ai
nult nimetus ja muud midagi Ainult sel
juhtumisel wõib S. N. W. Liidu põllu
majandust ruttu ja tõeliselt tõsta, kui igal
pool loodakse põllumajanduslikud ringid ja
põllumajanduslikud nõukogud.

Asjaõ, mida DüDumiiiiiniliiie maksu mõlaks maha ei maiia.
(W. S. F. N. W. rahanduse kommissariaadi ringkiri).
Waranduse mahamüümisel pöllumajan müümise alla järgmised asjad 11. juuli
t dusliku maksu mittemaksjatel ei käi was 1923 a. instruktsiooni § 38 järele:
tuwaidlemata korras
1) kodused tarbeasjad: riided, pesu, ja-

Nr. 3

Põll u mees

lehma, peksetakse ja sellega mis käite juh
tub, ja kui lehm siis lüpsjale piima
„kätte ei anna", wirutatakse jalahoop ja
saadetakse „metsa".

Loom saab kõigest aru. Tal ei puudu
mõistus, kuid puudub rääkiw keel, et teh
tud ülekohut kaebada ja endid organisee
rida wõitluseks oma orjastaja inimese
wastu. Inimesed aga peawad meeles pi
dama, et nad on endid rewolutsioonilisel
teel orjusest wabastanud ja peawad sellest
waöastama oma truu karja. Enne kui siin
loomakaise seadus tegewusesse astub.

Pidagu iga karjapidaja meeles, et loom
tarwitab samasugust ümberkäimist, hoolt,
puhtust ja hääd toitu, kui inimenegi.
Puhas, awar ja walge laut olgu
iga talupoja hüüdsõna.
Agronoomid andku juhatust uuetüübi
liste lautade ehitamiseks.
Daani ja Hollandi talupoja jõukus ole
nev täielikult eeskujulikust karjapidamisest.
11/0~3l1/o~3 tiinulisel krundil peab säälne ta

lupoeg 3—B lehma. Laudad on awarad,
walged ja puhtad, (sõnnik koristatakse kaks
korda päewas wälja, pestak e põrandaid
jne.) tsement- ja laudpõrandatega, wee
wärgiga, elektriwalgustusega jne.
Lehma toidetakse talwel pääle rammusa
põlluheina kõiki sorti jõutoitudega ja ei
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lasta teda suwel mitte metsa omale toitu
korjama nagu meil, waid köidetakse põl
lule, kus ta sööb ja wäetab maad, mis
kannab järgmisel aastal haruldast wilja.
Sarnasel hoolitsemisel annab lehm aastas
keskmiselt 320 pange piima. Igal pool
töötawad kontroll-ühisused. Tähendab:
Daani ja Hollandi talupoeg on ammu
arusaamisele jõudnud, et lehm on tema
toitja, sõber ja seltsiline
Ka meil leidub kohti, kus uuema aja
karjapidamisele üle on mindud. 1920 a.
wiibisin ma Uue-Estoonia ja Stolba Eesti
asundustes, (Brjänski kub.), kus looma
laudad olid awarad, suurte akendega. Kaks
kontroll-ühisust töötasid eeskujulikult. Ta
lupojad olid kõige rohkem huwitatud karja
kaswatusest ja piimatööstusest.

Wiimasel ajal näeme kogu S. N. W.
Liidu ulatuses talupoja tungi karjakaswa
tusele ja piimatööstusele, mis ka täiesti
arusaadav), sest wiljaikalduse aastad and
sid walusalt tunda, et ainult k a r j a p i d a m i n e wiib meid wälja sellest majan
duslikust kitsikusest, kuhu surus meid
7-aastane sõda ja blokaad.
Olgu terwhatud need sammud! Edasi
selles sihis!
Piimatööline G. W.

Jürini) MsOM Milt msilMe k«s«M
Mesinik J. Ratas.
Neljastei st kümnes kiri.
Perede heitmisest ja noorte perede
edasitalitamisest
Perede heitmine on loomulik sund. Mesi
laste arw suureneb, pere läheb paksuks,
pesaruum tarus kipub kitsaks jääma, siis
algab mesilastel tung lesekärgi ehitada. See
on esimene samm heidutujusse saamiseks.
Teine samm: lesetoopidesse on munetud.
Kolmas: lesetoobid tõugud kinnikaa
netatud. Neljas: ematoopidesse on mune
tud. Wiics: ematoobid kinnikaanetatud ja
noor pere lendab wana tiine emaga esimese

ilusa ilma ajal wälja. Esipere wana
tiine emaga. Heitnud tarusse pärast
esipere wäljatulemist ei olegi'ema, sest noo
red neitsid on siis weel ematoopides kinni
kaane all.
Mõni päew pärast esipere waljaheitmist
kuuleme heitnud tarus iseäralist bäält: düü,
düü, düü. See on noor neitsi, kes on too
bist wälja tulnud. Teine hääl hüüab te
male wastu: kwaak, kwaak, kwaak. See on
teine noor neitsi, kes wcel toobist wälja
tulemata. Tema ei tohi wälja tulla, nii
pea kui ta wälja tuleks, saaks ta oma wa-
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nemast õest ära tapetud, see on, nõelaga
surnuks pistetud. See tähendab: teine pere
on wälja tulemas. Ja esimese ilusa ilma
ajal lendab wanem neitsi oma perega wälja
ja meie nimetame seda tagapereks. Kui
pärast tagapere väljaheitmist weel heitnud
tarus emade hüüdmist kuulda on, siis tuleb
kindlasti järgmisel päewal, kui ilm takis
tust ei tee kolmas pere wälja, s. o. teine
tagapere. Tagaperede emad on neitsid, ei
ole mitte tiined. Tuleb seda ka ette, et
tagapere heitmise ajal tema neitsi paarita
tud ja tiineks saab. Kui tahad, et taga
peresid mitte ei tuleks, siis tulewad kaswa
wad ematoobid pääle ühe, kõik ära hukata.
Peab hoolega kõik läbi waatama, et mitte
kogemata ükski ematoop kuhugile warjule
ei jää.
On pere oksa peitnud, riputa pühkehar
jaga tema pääle pisut weeudu. Wesi olgu
selge ja puhas. Raputa siis oksas seisew
pere selle tarwis tehtud kasti ehk koti sisse.
Mõned mesilased, kes raputamise ajal lendu
tõuiewad, lendawad ise teiste juure kasti
sisse. On pere põõsa ehk aia sisse heitnud,
kust neid raputada ei saa, jäält wõta paar
korda kulbiga mesilasi ja pane kasti sisse,
kui siis kasti teiste ligi hoiad, kutsub kas
tis olew mesilaste laul neid ka kasti sisse
ronima. Et nad aga rutemini roniksid,
tuleb neile suitsu anda, põõsale kepiga wõi
mõne muu asjaga kõwasti pääle koputada,
siis jooksewad rutemini kasti sisse.
Kaalu kastiga mesilased üles ja puista
neid kohe selleks walmispandud taru sisse.
Esiti jäta terme taru pesaruum neile. Aga
õhtul tuleb kohe ruumi kitsendada pere tu
gewuse järele, s. o. kuidas pere tugew, nõnda

anna ruumi. Kaalus pere oksalt mõttes
6 naela, anna ka kuus tühja raami kärje
hakatustega neile kärje ehitamiseks kätte.
Kui niisugusele perele kõik taru pesaruum
korraga kätte antakse, siis ei saaks tema
kuidagi kärje ehitusega edasi. Ruum oleks
wäga' suur ja kärje ehitamiseks liig jahe.
Oled sa ruumi kitsendanud ja näed järgmi
,,l päewal palju mesilasi taru tühjas ruuLig wahclaua taga seiswat, siis on ruum
iie kitsas, tuleb meel üks raam karje ha
katusega neile juure anda.
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Siis tuleb waadata, et mesilased kärjed
õieti ja sirgesti raamide sisse ehitawad; kui
kusagile wähegi kõwernst ehk muhku on
tehtud, tuleb ikohe õigeks parandada. On
kätteantud raamidesse kärjed juba iile poole
ehitatud, tuleb jälle kohe raumi anda, s. o.
tõsta wahelaud ühe raami täis edasi ja
pane see kärg, mis enne wahelaua wastu
oli, jälle wahelaua ligi ja tühi raam kärje
hakatusega pane selle asemele tühja koha
pääle. Siis waata paari päewa pärast,
kui selle juurepandud raami sisse kärg wae
walt üle poole on ehitatud, pane ülemal
näidatud wiisil iäUe üks tühi raam juure.
Ja nõnda tee edasi, kuni kõik lu raami
on neile kätte antud ja täis ehitatud. Siis
wõib mcemagasin pääle panna. Weel tu
leb tähele panna: iialgi ci pea kahte tühja
raami korraga kärjeehitaja perele ruumi
laiendamiseks kätte andma. Kui seda teha.
siis jääks kärjeehitus tükiks ajaks seisma.
Ruum saaks korraga liiga suureks ja jahe
daks. Ülemal seletatud wiisil ehitab üks
keskmise suurusega pere Dadan-Blati taru
kahe nädalaga täis. Kui kärje ehituse ajal
ilmad mõneks päewaks wiluks jääwad, jääb
kärje ehitus seisma, et seda mitte sündida
lasra. peab mesilasi wiludel ilmadel karje
ehituse ajal ööseti söötma, siis läheb kärje
ehitus takistamata edasi. On kärje ehitus
wiludel ilmadel kord seisma jäänud, siis
pärasttulcwatel soojadel ilmadel ja hääl mee
saagi ajal ei saa nad enam kärgede ehitust
endisel joonel käima. Seepärast on wäga
kasulik kärgede ehitajaid peresid wiludel ilma

del sööta, see söötmise waew ja kulu saab
pärast mitmewõrra ära tasutud.
On pesuruumides kõikide raamide sees
kärgede ehitus üle poole jõudnud, siis wõib
meemagasin pääle panna. Meemagasini
wõib korraga kõige täie ruumiga kätte anda
siis, kui magasini raamides täied kärjed
walntts on. Pead aga magasini tüisiaoe
raamidega, ainult karje Hakatusega, pääie
panema, siis ei wõi neile rohkem tühje raa»
misid magasini ruumis korraga karje ebi
tuseks kätte anda kui kolm. Mina tõttan
wanad kärjed, mis pesaruumi enam ei kõlba
jätta, magasini raamide sisse, sääl nad kõt
bawad weel kaua. Nõnda wõin ma rga-
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Põllumajanduslikkudest ringidest ja põllu
majanduslikkudest nõukogudest.
Ühiskondliku agronoomia päämine siht
on olla ühiskonna mõjuwuse abinõuks ta
lupoja massilise majapidamise pääle, et see
ei muutuks mitte ainult tulutoowaks, waid
et selle worm ei muutuks ka takistuseks
sotsialistliku majanduse ülesehitamisele, s.o.

et wäike talupoja majapidamine kergemini
wõiks ümber kujuneda ühiskondlustatud
suureks. Kunagi ei ole weel üh skondliku
agronoomia ees sarnast laia tegewuswälja
olnud, kunagi ei ole sellel nii suuri wõi- j
maiusi olnud kui praegu, riigimajanduse
riikliku korraldamise ajajärgul. Nüüd tee
wad maa ja põllumajanduslik poliitika
kõik wõimaliku selles sihis, läbi wiies was
tawaid seadusi.
Omalt poolt peab agronoom põhjalikult
muutma oma töö metoodi. Wastasel kor
ral ei anna töö endiselt suuremaid taga
järgi. Tõepoolest, mis oli seni ühiskond
liku agronoomi ülesandeks. Ta püüdis
mõjuda päämijelt majandusliku objekti:
looma, taime, põllumajanduse riista
masina, maapinna jne. peale, kuid ei taht
nud, olles talupojale klassiliselt wõõras,
ehk ei wõinud endise poliitilise korra ajal
talupoja majapidamisele wastawalt lähe
neda. Selle tagajärjel oli ka agronoomide
tööwili õige tähtsuseta. Seda wiga wõib
ja tuleb nüüd parandada. Lähemaks üles
andeks on meil siin korralise põllumajan
dusliku sõjamäe ja selle staabi loomine.
Esimest saawutame meie üksikute talu»
poegade majapidamiste organiseerimisega
põllumajanduslikkudeks ringideks, teist jaos
kondade ja kõrgemate põllumajanduslik
kude nõukogude loomisega. Sellele teele on
asunud meie juhtiwad maaorgaanid. Koh
rabele on juba käsk autud sarnaste orga
nisatsioouide toomiseks. Ühiskondliku agro
noomia hüüdsõnaks peab seepärast olema:
„tõik põllumajanduslikkude ringide ja nõu
kogude organiseerimisele!" Põllumajandus
likud ringid ühendawad orgaaniliselt küla
agronoomiga ja nende näol astub wiimane
liitu arukamate talupoegadega.

Põllumajanduslikkude ringide tarwilik
kust kriipsutame alla järgmiste tõeoludega.
Oletame, et maaorgaanidcl on tarwis talu
poja põllul näitlikke jaoskondi organisee
rida. Mis wõib sarnase katsega praegu
sündida, kus põllumajanduslikud ringid
puuduwad. Paremal juhtumisel läheb maa
orgaanil korda peremehe ükskõiksuse suu
res luua kindlat „näitlikku jaoskonda,"
mis warsti aga hoopis teist hakkab näi
tama, kui meie tahtsime: aja puudusel ei
wõi maa orgaan nende jaoskondade jä
rele walwada, peremees tegi aga seda ai
nult selleks, et lahti saada pealetikkuwast
agronoomist ja tagajärjed —miinus. Häüde
tagajärgedega, hulgalises ulatuses wõime
seda aga siis teha, kui meil töötamas põl
lumajanduslikud ringid. Ükskõiksust asja
wastu siin olla ei wõi, sest ringidesse as
tuwad enam arukamad talupojad. Kõige
selle tagajärjeks on, et kogu jaoskond kat
tub tõepoolest näitlikkude põldudega. Kui
talupoeg näitliku ribakese wastu ükskõikne
oli, 'siis ei tee ta seda sel juhtumisel, kui
katse all on kogu tema majapidamine mille
edust oleneb kogu tema perekonna hääkäe
käik. Ka ümbruskonna talupoegade peale
mõjuwad need näitlikud põllud rohkem kui
näitlikud ribad. Käesolcwal juhtumisel
tõmmab edu enesega kaasa ka teisi talu
! poegi.

Enam arukamatele ringi liikmetele wõib
agronoom anda sissetuleku - wäljamineku
raamatud, panna alus nende majapida
mise eelarwele.

Põllumajanduslikkude ringide organisee
rimisele tarwis anda hulgalist iseloomu,
mispärast peab murdma ringide raamid
ning tõmbama enesesse kõiki talupoegi.
Põllumajanduslikke ringe ei tule luua mirte
ainult asundustes, ward ka kollektiiwsetes
majapidamistes, kus nende päämiseks üles
andeks oleks abi organiseerimine talupoe
gadele. See sunnib talupoegade waateid
nõukogude mõisate suhtes muutma ning
tõmmab wiimaseid ühiskondlikku üldisesse
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on keskpäewa ajal mee wäljawõtmine kar
detaw, siis wõib sellega mesilasi margile
kihutada.

Mesi tuleb pärast wurritamist tiheda ti
uutatud traadist sõelast ehk selle tarvis teh
tud riidest kotist läbi kurnata. Mett wõib
hoida selle tarwis tehtud puust nõude sees,
hästi klasuuritud savipottides, klaaspurkides
ehk hästi tinutatud plekkuõude sees. Ilma
tinutamata plekknõud ja tsingist Valmista
tud riistad ei kõlba mee alla panna. Tsink
ja raud rikuvad mee ära ja teevad seda
täiesti kõlbmatuks. Ei sünni ka mett panna
malmist katelde sisse. Mesi tuleb pärast
wurritamist lahti jätta. Meenõud kaetagu
hõreda riidega päält kinni, nn et putukad
ligi ei pääse. Mesi kristalliseerub rutemini,
kui seda selletarvis tehtud puulabidaga hästi
liigutada. Inetumat mett ei või enam
olla, kui see, mis pärast wurritamist kohe
õhukindlalt on kinni pandud, kui sarnane
mesi kord vika aja pääle kristalliseerub, siis
saab see mõnikord otse jälgi wäljanägemise:
mõni tükk on köwaks hangunud, mõni tükk
seisab sula. Ebk suured walgcd tangud
paistavad kui kollase õli sees olevat. Nii
sugune mesi on ka maitse poolest halb.
Mesi peab ühesuguselt ja peenikeselt kris
tallisceruma, siis paistab see ilus välja ja
on maitse poolest kõige parem. Ka müü
gile saadetagu mesi ilusates ja puhtades
nõudes.

Neile, kes omale mett tahawad tagawa
raks majas (rohuna) hoida, ei sünni mitte
wärsket mett anda, waid ainult kristalli
seeritud mett. Meega kauplejad oskawad
meega sagedasti paremini ümber käia, kui
mõni mesinik. Need oskawad alati meele
kõige parema ja ilusama wäljanägemise
anda. Müügile saadetaw mesi pandagu
õhukindlalt kinni. Puust meenõud tehtagu
hästi hoolega nõnda kindlad, et need mee
kinni peawad, sest wärske mesi tungib isegi
kindlalt tehtud puunõust läbi. Puust mee
nõud olgu päält natuke kitsamad, raud
wdsadega witsutatud ja kuiwatatud puust
tehtud, et need mitte kuiwas kohas seistes
lahti ei kuiwaks, sest mesi tõmbab puunõu
seest kõik niiskuse ja wee osa oma sisse.
Mina õõrun sula wahaga puust meenõud
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seest üle, siis ci saa puu oma maitset meele
juure anda. Mesi tuleb hoida kuiwas
kohas, puhtas ruumis. On mesi kristalli
seerinud, siis tuleb see õhukindlalt seisma
panna. Niiskes kohas tõmbab mesi õhust
omale niiskust sisse ja wõib siis niiskuse
läbi Vedelaks ja hapnema minna. Puhtus
walilsegu meega, niisama ka mesilastega
ümberkäimises.

S ets mes tc i'stkümn es kiri.
Mesilaste pistmisest (nõelamisest).
Sina kaebad, et mesilaste pistmine on
sinule Väljakannatamatu. Sellest lased ise
oma lapsikust minule wälja paista. Mesi
lase! on nõel wäga tarwiline riist wõi
liige, sellega kaitseb .'ta ennast oma waen
laste eest, keda temal rohkem on, kui ühegil
muul loomaj maailmas: inimeste, loomade,
lindude, putukate ja bakteerijate seast leidub

temale rohkesti Vaenlasi. lKui mesilasel
kihwtist nõela ci oleks, poleks mesilaste
sugu ammugi enam maailmas olemas. Ei
oleks meil ilma mesilase nõelata niisugust
terwet ja rammusat toiduainet, kui mesi
lase käest saadud mesi. Mesilased ei ole
oma loomu poolest sugugi tigedad loomad,
ja iialgi ei püüa nad loomi ega inimesi
oma kihwtise nõelaga nalja ega lõbu pärast
pista. Sa Võid übade, tatrate ja ristik
heina põldudest rahuga läbi käia, selkorral,
kui sääl sajadtuhanded mesilased saaki kor
jates läbi lendawad, ükski sind ei pista.
Lähed sa nende elamise koha ligidale, neile
mitte meeldijas olekus, siis saad kohe
nende käest karistada. Mesilane armastab
puhtust, ole puhas, ära haise, ära
Värise, ole julge, tõsine ja tasane. Ära
ligine neile siis, kui sa ise millegi läbi
ärritatud oled. Ära tee nende juures nobe
daid liigutusi, ära jookse, ära wehkle kätega.
Kõik sinu liikumine olgu tasane. Jgakard,
kui mesilase käest pistmist saad, oled 'ise
süüdlane, oled ise kuidagi nende wastn
eksinud. Heleda wärwilised riided, haise
wad ja narmendawad riided, inimese oma
hinge õhk, alkoholi ja tubaka lõhn ärri
tawad mesilasi, niisama ka hobuste ja
koerte hais. Mcsilasteaia ligidusest tulewad
loomad eemale hoida. Ka pahade ilmade
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puuta turba ja õlesõnnikut esimesel
aastal kartuli ja teisel aastal kapsta juu
res. Tagajärjeks oli: nii esimesel kui ka
teisel aastal saadi kõige wähcma turbasõu
niku normi (1000 pd.) juures niisama
palju kapstaid ja kartulaid! kui kõige suu
. rema õlesönniku normi (2.400 pd. tiinu
pääle) juures.
See jällegi ütleb, et turbasõnnlk on õle
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on ta ka rohkem Väärtuslikum wäetusaiue.
Seepärast tuleb soowitada järgmist turba
ärakasutamise Viisi: rohkem äramädanenud
mullakas turwas tuleb ära kasutada kom
posti Valmistamiseks, wäbem äramädane
nud, kiuline turbas läheb aga aluspõhuks.
Loomadele allapannes tuleb ka õle kordasid
Vabele panna.

Puht sambla ja turba ning sambla alus

sõnnikust parem.

põhku päälmistest samblasoo kordadest tuleb

Engelhar"i katsejaama kõrwalistel maa
del saadi rukkit:
a) õlesönniku juures (2.400 pd.)
1 tiinu pääle) 72 pd.
b) turbasõnniku juures (1.883 pd.
1 tiinu pääle 83 „
c) täieliku mineraalväetise juures 65 „
d) ilma. ühegi Väetuseta . . 52 „
Siit on näha, et turbasönnik andis
iuulcma saagi, kui isegi täielik mineraal
wäetis.
Mis puutub sõnniku mõju kefiwuse kohta,
siis andmed näitavad, et turbasõnniku
mõju kestab õlesönniku omast kauem. Kui
õlesõnnik mõjub teisel aastal juba pahemalt
ja kolmandal päris nõrgalt, siis turba
sõnnik selle Vastu ei vahenda oma mõju
esimesel 2—3 aasta jooksul, waid mõni
kord ta väetaw mõju isegi tõuseb.
See kõik näitab, et turbasõnniku 'pääle
tuleb pöörata iseäralikku tähelpanu.

hinnata kui hääd aluspõhku. Peeneks teh
tult saab temast hää wäetisaine.
Allapanemiseks harilikult kuiwatataksc
turbasaras ja tehakse ta peeneks ning siis
pannakse ta loomadele alla.
Normid wõiwad järgmised olla: ühele
lehmale 15 naela, hobusele —lO naela,
seale 3 naela ja lambale 1 n. päewas.
Soowi järele wõib seda normi kahekord
selt suurendada. See ei too ühtegi kahju
ega alanda sõnniku Väärtust.

Turbasönnikll walmistamisest.
Selleks pannakse lautades loomadele alla
turba ja sambla segu ehk puhast turwast.
Kumb on parem?
Turba sambla segust aluspõhku hinnati
selle järele, kuipalju ta wedelat sisse
imeda suudab, mida rohkem ta seda suu
dab, seda paremaks aluspõhuks ta loeti.
Seepärast soowitati aluspõhuks wõtta kas
puhast sammalt ehk jälle mähe mädanenud
turwast, (samblasoo päälmist korda). Et
sarnane aluspõhk andis Vähem wäärtusega
wäetisainet, selle pääle ei pööratud suure
mat tahelpanu.
Nüüd aga hinnastatakse turwast mite üksi
aluspõhu, maid ka wäetisaine seisukohalt.
Rohkem mädanenud turwas sisaldab
eneses rohkem toitwaid olluseid ja seepärast

Mida tuleb ulmas pidada turba Lui
wäetisaine tarwitamise juures.
1. Hästi äramädanenud mullakat rohu
turwast, pääle selle kui temast tuul läbi
käib, woib tarwitada wäetisainena puhtalt.
2. Kui maad Väetatakse puhta turbaga,
siis on wäga kasulik lisada juure lupja ja
tuhka.

3. Kõige paremaks turba ettewalmista
miseks maa wäetamise jaoks on kui turbas
pannakse komposti hunnikutesse ühes lubja,
tuha, wirtsa, sõnniku ehk wana kompostiga.
4. Turwas lahutab wäga hästi foöfci iiti
ja teeb ta wastuwõtlikuks taimedele.
5. Turwas mädaneb maa sees aegamööda

ja seepärast mõjub ta mitme aasta jooksul.
9. Turba orgaanilised ollused teemad
sawimaa kohedaks ja liiwase sitkemaks.
7. Kõige paremaks turba kasutamise
wiisiks põllutööstuses on ta tarvitamine
looma laudas, s. 0. turbasõnniku saamine.
8. Turbasönuikuga saab suuremat wilja
saaki kui õlesönniku juures.
9. Turbasõnniku mõju awoldub kauemat
aega ja ta ei takista kõrredega maaharimist,
nagu õlesõnnik.
Agronoom P. Turna s.
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kuna aga piima walmistamiseks toitu ei
jätku. Selleks aga, et lehm saaks möle
mate tarbete jaoks toitu korralikult, waja
looma sööta kindla toidunormi järele, mis
praktilises elus kinnitamist leidnud ja leh
ma mõlemad toidutarwitused rahuldab.
Daani tegelikud põllumehed on pikaaja
lise praktika tõttu piimaloomade toitmises
suuremat edu saawutanud, mrwitamisele
wõttes toidunormid, mis Daani toidunor
mide nime all tuntud. Daani toidunormis
on aluseks wõetud toiduüksus. Uhe toidu

üksusena on wõetud üks nael mitmesugust
jahu (rukki, kaera jahu).
Kõik loomatoidud jagatakse liikidesse:
1) kare kõrstoit (hein, õled), 2) roheline
(haljas) toit (ristik, wikk jne.), 3) juur
wili (peedid, naerid, kartul), 4) jõutoit
(jahu, õlikoogid, kliid) jne. Kõik toidud
on wastawasse tabelisse mahu
tatud, mille järele õige lihtne toiduanni
kokkusäedmises ühte toim teisega wahetada,

nii et üldine toiduwäärtus alale saaks
siietud. Toidu tabel on ette toodud „Põl
lumehes" nr. 1 lehekülg 4.

W o r m.
Lehma uimi
-°°nud l lüpžnm atanub
Ema

Isa

Kuu j a Paew

Kuu
lüps

Kuu ja päew

Proowilüps

Kuu
lüps

naelades naelades

naelades naelades

'

September '6 ... .
„ 13 ... .

15

„ 23 ... .

14l/s

Oktoober 3

Nowember 3 ...

16

455

„ 13

11 1 / 2

„ 23

102/s

„ 13 . . .

8

. 23 . . .

5

Detsember 3 . . . .

13

350

9

„ 13 ... .

220

33/2

35

—

lub lehm näituseks 21 puuda, siis nõuab
ta ülespidamiseks 7 toiduüksust (21:3—7).
Kui lehm ei lüpsa, siis wõime selle osa
toitu, mis piimawalmistamiseks antakse,
ära jätta. Kui meil tegemist tiine loomaga,
siis peame kandmise kuudel weel ühe toi
duüksuse wasika kaswatamise pääle üldisele

toiduarwule juure lisama, s. o. mitte 7,
waid 8 üksust andma.
Piimaandwa (produktiiwse) toidu arwu
äramääramises tuleb arwesse wõtta asja
olu, et iga 3 naela piima walmistamiseks
läheb 1 toiduüksus. Oletame, et meil 21
puudaline lehm annab päewas 12 naela
piima. Siis wajab sarnane loom eluüles
pidamiseks 7 üksust, piimawalmistami
seks 4 üksust (12:3—4), kokku 11
Näitlikud toidunormid 21 puuda loo
male, kelle piimaand 12 naela päewas:
I.
Heinu 21 naela = 7 üksust.
Kaerajahu 4 „ = 4
Kokku 11 üksust.
11.

Heinu 15 naela 5 üksust.
Põhku 8 „ 2 „
Kaerajahu 2 „ = 2 „
Olikooka I'/2 „ —2 „
Kokku 11 üksust.
111.

Heinu 12 naela 4 üksust.
Põhku 12 „ =3 „
Kartulaid 12 „ 2 „
Kaerajahu 2 „ -= 2 „
Kokku 11 üksust.

Toidunormi kokkuseadmises tuleb arwesse

wõtta, et norm sisaldaks teatud arwu ka
redat toitu, mitte alla 15 ja üle 35 naela
mis seedimise mõttes tarwilik, niisama aga
ka et jõutoit ei puuduks.
Joota tuleb looma leige weega [4—8
kraadi R.), muidugi mõista peab wesi ka
puhas olema, siis saame ka hää maitsega
piima.
Loomalaudast
Lõpuks tuleb mõne sõnaga tähendada
ka looma lauda kohta. Nagu teame, wõi
maldab toit looma organismis tarwilikku
soojust alalhoida, sellest järeldub, mida
külmem laut, seda suurem arw toitu lä
heb looma keha soojendamiseks, seda wü
hem jääb toitu piimawalmistamiseös. Täiesti
arusaadaw, et looma laut talwel wasta
walt soe peab olema, kuid jällegi mitte
liiga soe, sest wastasel korral jääwad loo
meid liig õrnaks ja põewad igasuguse wei
kese külmetamise tagajärjel.

Laut peab olema waige, puhas, ruu
mikas. Sõimed peawad olema sarnaselt
tehtud, et loomad toitu mitte jalae alla
ei sõtkuks.

Pikemalt lauda juures ei peata, sest
„Põllumehe" weergudel on seda küsimust
küllalt käsitatud.
Eeltoodud read oleks ainult lühikeseks
elementaarseks näpunäiteks karjapidamiie
korraldamise alal. See oleks algnõue, mil
lisest igal põllumehel kinni tuleks pidada.
Põllnteadlane Th. K—row.

n 23 ... .
.

Aasta kokkuwõte
Lüpsi päewasid . . . .332
12 kuu eest . 6830 naela.
Kinnioleku päewasid . . 33
(Meil on näitusena wõetud ainult 4 kuud).
Toidunormi kokkuseadmine
Asudes loomatoitmisele normi järele, tu
leb eestkätt selgusele jõuda looma elus
kaalu üle. Iga 3 puuda eluskaalu pääle
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toiduüksust.

Sündis Kuna sugutarud

Proowilüps

Nr. 3

nõuab loom ühe toiduüksuse, see tähen dab, iga 3 puuda eluskaalu pääle tuleb
anda, kas 3 naela aasaheina, ehk 2 naela
ristikheina, wõi neli naela põhku jne. Kaa-

Kontroll-nhisused.
Kontroll-ühisusi on asundustes wordle
misi Mähe, ja kus nad olemas, sääl ei ulata
nende tegewuspiirid ka kõikide karjapida
jäte juure. Sest maadake, ollakse mitmes
kohas ikkagi weel arwauüsel, nagu mullu
ja ennemuistegi, et egas kontroll-assistentki
ise piima tee, seda annawad ikkagi lehmad,

ja kui neid hästi sööta, saad ka palju piima
jne. Kuid kuidas see loomade „hästi sööt
mine" käib, see on ju tea a, antakse loo
madele küll heinu, põhku ja muud koredat
ja raskelt seediwat kürstoitu niipalju kui
nad süüa jaksawad ja weel sünnikussegi
saawad ajada, kuid jahu, õlikooke ja muid
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jõutoite ei anta peaaegu sugugi. Ja nii
söövad loomad talve läbi just kui elewan
did määratu hulga kürstoitu, kuid piima
annavad nii vähe, et talitamise waewagi
ei tasu. Aga et põhjapoolsetes kuberman
gudes pääsissetulek just piimast on, siis
pole imegi, kui majapidamised aina ja aina
tagurpidi on läinud.
Peetagu meeles, et igasugune töö nõuab
energiat, jõudu. Loomade! on toiduseedi
mine ka „töö", mis nõuab oma osa ener
giat. Kui antakse neile niipalju vähewäär
tuslist kõrstoitu, kui nad süüa jaksavad,
söövad nad endid lüppude-lüpuks lahjaks.
Sest et toit ei anna loomale niipalju ta
gasi, kuipalju kulub seedimise, piimaanni
ja looma eluülespidamise pääle. Suvel
loomad foill kosuvad karjamaal värske
rohu päöl olles, kuid kui nad suvel korja
tud jõu tagavara jälle talvel peavad ära
andma, siis on see ebaloomulik nähtus,
mis mõjub väga halvasti piimasaagi
pääle. Et sihukest asja ei juhtuks, selleks
peab loomi ka talvel nii söötma, et nad
saaksid tarvilise arvu toitvaid olluseid
igapäevase toidunormiga.
Mineval talvel oli mul 4 lüpsilehma.
Pool talvet ei saanud nad muud kui kõrs
toitu. Kewadepoole hakkasid saama ka vähe
jahu ja õlikooke. Zänawu on meil 3 lüpsi
lehma, kuid piima saame poole rohkem kui

Nr. 3

mineval talvel. Ja seda seepärast, et tä
nawu söödame loomi normi järele. Kont
roll-assistent käib paar korda kuus, seab
igale loomale toidunormid kokku. Pääle
kõrstoidu saavad loomad iga päev kliisid,
õlikooke, linnase idusid jn tnrnepsi.
Karjapidajad peavad ühinema iga! pool
seltsidesse ja ühisustesse. Üksikult ei suu
deta midagi teha. Ühiselt saab paremini
jüutoite muretseda ja piimaprodnkte müü
gile toimetada.
Looma peab söötma aasta läbi kontroll
assistendi juhatusel ka joutoitndega. Eriti
on see tähtis sügisel, kui loomad haljalt
karjamaa toidult talvise toidn pääle lauka
kinni pannakse. Kui neile sügisel kohe jõu
toite ja juurvilja ei anta, jätavad nad
piimaanni väheseks ega lisa seda enam
naljalt, kui nad pärast poole joutoite hak
kavad saama.
Kõtge rohkem annavad loomad piima
suvel hääl karjamaal olles. Et piimasaak
talvel ci väheneks, vaja anda neile kohe
sügisest pääle jõutoite ja juurvilja.
Siis jätkub piima omale ja müügiks.
Kontroll raamatute järele on võimalik ka
paremaid loomi halvematest välja eral
dada, mis eriti tähtis piimakarjapidamise
vastavale kargusele tõstmises.
Asu n i k

Kuldas suurendada lihtsate abinõudega
wiljasaaki.
See abinõu on turbasõnniku walmista
tamine ja tarvitamine. Turbasõnniku saa
mine on kõige otstarbekohasem ja kasulikum
turba ärakasutamise wiis. Nagu katsed
näitawad, on turbasõnnik õlesõnnikust pa
rem nii wiljasaagi tõstmise, kui ka ta mõju
kestvuse poolest.

Toome selleks mõned näitused:
l. Endise Sapolskt katsejaama kergelt
liivakal maal oli rukki saak:

a) õlejönniku juures (2.400 pd.
1 tiinu pääle) .... 56 pd.
b) turbasõnniku juures (sama
palju tiinu pääle.... 78 w
c) ilma sõnnikuta 24 „
Nõnda saadi turbasönniku juures
poolteist korda wilja rohkem kui öle
sõnniku juures.
2. Timirjäsewi põllutöö akadeemia katse
põllul wõrreldi 2.400, 1.800 ja 1.000
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ajal, iseäranis põhja tuule ja pikse ajal,
on mesilased sagedasti ärritatud olekus.
Saavad mesilased siis vihale ärritatud
kui nende juures töötad, jäta nad kohe
rahule, ära püüa nendega võidelda. Lase
nende vihastamise hoog mööda minna ja
siis pärast hakka uuesti ja ettevaatlikult
nendega pääle. Oled pista saanud, kõige
väält tee nõnda nagu ei tunneks sa valu.
Hoia setkorral häkiliste liigutuste eest. Esi
mesel võimaluse! tõmba sõrmeküünega
kõvasti üle pistetud koha, et nõel välja
tuleks ja pese iseoma süljega pistetud koht
üle, kui vett käepärast ei ole. Mesilaste
kihvti hais mesiniku käte ja [riiete külges
on mesilastele kangesti ärritatav. Harju-
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junud mesinik ci hooli mesilaste pistmise
valust, ei pane sellest tähelegi. Ei paisteta
harjunud mesinikul pistetud koht mitte su
gugi üles. Kannatad sina veel mesilaste
pistmise tagajärjel paistetuse käes, siis har
juta ennast tublisti nende pistmisega. Lase
suvel iga päev ennast ühest ehk mõnest
mesilasest pista oma kätesse ja palgesse.
Küll siis näed, et mõne aja pärast ei ole
nende pistmine sulle enam üleliia valus
ja paistetust ei tule siis sinu juures iialgi
enam ette. Tubliks vesinikuks saab ainult
see, kes mesilasi armastab, nende iseloomu
tähele paneb ja nendega ümberkäimisel
ennast väsimata.harjutab. (Järgneb).

Knrjapidamise põhijooned.
(Lõpp).
Enam täpipäälsemalt võime looma pro piima rasvaprotsent, mis piima väärtust
duktiiwsust hinnata aasta lüpsi järele. Et selgitab.
aasta lüpsi üle arvet pidada ja kokkwõtteid
Kui peremees on tuttav toiduüksuste
teha, vaja järgmiselt toimetada. Kuu väljaarvamisega, võib tabelisse joouewahe
arvatakse läbisegi 30-ne päevaliseks. Iga juurelisada, kus proowilüpsi päewadeltzka
10 päeva tagant (näituseks 3., 13., 23. loomale söödetud toiduüksuste arv üles
kuupäeval toimetatakse proowilüpsi, mär märgitakse, siis tekkib võimalus otsustada
gitakse üles eriti sisseseatud hefti või ta aasta lõpul, kui palju toiduüksusi kuluta
oelisse päevane piimaand, eriti iga lehma sime aasta lüpsi pääle ja mitu toiduüksust
kohta. Oletame, et lehm andis 3. kuu keskmiselt ühe naela piima valmistamise
päeval 34 naela, 13. 37 naela ja
Pääle läks.
23. 37 naela piima. Kuu lüpsi wäl
Lehma toitmine.
jaarwamiseks vaja ainult kokkuarwata
34 -f- 37 -j- 37 = 108 ja 0 juure kirjutada
' Tervise alalhoidmiseks ja piima wal
(võtsime 3 päeva lüpsi ja kasvatasime mistamiseks nõuab lehm kindla arwu toitu.
10 korda). Saadud arv 1080 naela Osa loomale antawast loidust läheb loo
näitab kuu lüpsi. Proowilüpsid ja kuu ma kaswu füüsilise jõu pääle, soojuse te
kokkuvõtted märgime järjekorras hefti või kitamiseks looma organismis, kuna teine
tabelisse üles, mis meile aasta lõpul sel osa piima valmistamiseks. Nii jagu
get pilti võimaldab.
neb loomale antav toit kahle ossa; see
Toome siin näitusena kõige lihtsama osa, mis elu alalhoidmiseks määratud, kan
ülesmärkimise vormi, mida iga majapida nab nime elu alalhoidev toit, teine osa,
mine suuteline sisse seadma. See vorm mis piima valmistamiseks kulub pii
pole muidugi täielik, et täpipäälsemaid and maandew (produktiivne) toit.
meid saada looma produktiivsuse üle, vaja
Sellega on arusaadav, et lehma mõle
tabelisse ülesmürkida ka loomale söödetud maid toidutarwidusi tuleb rahuldada. Kui
toiduarw, et aasta lõpul, otsustada, kui lehma puudulikult toidame, siis läheb toit
kalliks piima valmistamine läheb ja pääasjalikult jõu ja soojuse alalhoidmiseks
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Sõnake lehma lüpsmatuleku aja kohta.
Kontroll-assistent K. Praks.
Piimakarja pidamise päätähtsus seisab
selles, kuidas võimalikult suuremal arvul
hää omalusega piima saada ja et piima
valmistus võrdlemisi odavamalt maksma
läheks. Selle saavutamiseks ei tule mitte
üksi loomatoitusi ja toitmist arvesse
võtta, vaid siin edendab tähtsat osa ka
aeg, millal lehm lüpsma hakkas.
Kõige paremaks lehma lüpsmatuleku
ajaks tuleb tugeda oktoobri-, novembri- ja
detsembrikuud. Mispärast? Igal ühel
on teada, et lehm lüpsma tulles annab
meile kõige rohkem piima ning niisugune
piimaand võib kesta 4—5 kuud. Ole
tame, et lehm tuli lüpsma novembrikuul,
siis kestab hää piimasaak kuni kevadeni,
märtsikuuni. Aprillikuul, muidugi, vähe
neb piimaand märksa, sest loomatoit on
siis väheseks ja kehvapoolseks jäänud.
Saavad aga hiljem lehmad karjamaale
noore rohu pääle, siis tõuseb uuesti Pii
maand. Looma loomulik toit värske
haljastoit avaldab hääd mõju piima
anni Pääle kogu suve, kuni augusti—
septembrikuuni. Nõnda lüpsis lehm nõnda
ütelda kaks korda: neli kuud talvel ja neli
kuud suvel. Tuli aga lehm lüpsma
kevadel aprilli- ehk maikuul, siis kestab hää
piimaand küll kuni sügiseni, karjamaalt
haljast toitu saades, neli kuni kuus kuud,
kuid augustil ja septembri! väheneb piima
and õige tuntavalt, rohu puudusel ja
ilmade mõjul. Nõnda näeme, et lehm
lüpsis ainult üks kord. On pandud tä
hele et sügisel lüpsma tulnud lehmad
annavad kevadistest 30—50 ämbrit piima
rohkem aasta kohta.
Teiseks on tähtis sügisene lehma lüps
matulek seepärast, et talvel on pttm kõr-

gemas hinnas ja tema müük võimaldab
meile suuremat tulu. Wõib julge olla, et
talvel saadud piim loomale antud kallid *
toidud ära tasub. Sellest peaks iga
mõistlik ja piimakarja pidaja aru saama.
Kolmandaks on veel tähtis, et oktoobri-,
novembri-, detsembri- ja jaanuarikuudel
toodud vasikad kõige kõlbulikumad on
üles kasvatamiseks, sest nendel kuudel
sündinud vasikad on hästi tugevad, ter
wed ja kasvavad jõudsasti. See on
seletatav sellega, et lehm viimase poole
tiinuse aega saadab mööda karjamaal, kus
Vabalt saab liikuda värske õhu käes.
Kõige nende eeltähendatud põhjuste
tõttu on piimakarja pidajal väga tarvilik
lehma lüpsmatulemist sügise Pääle viia.
Kuidas seda teha? Mullikate juures on
see kerge. Tahame, et mullikas lüpsma
tuleks esimest korda kohe oktoobris ehk
novembris, selleks paaritame teda esimesel
juhtumisel jaanuaris, teisel —veebruaris.
Tuli lehm lüpsma detsembris, siis paari
tades teda jaanuaris, saame korraga lüps
matuleku üle viia oktoobrisse. Kui aga
lehm lüpsma tuli mais ehk juunis, siis on
oktoobri—novembrikuu pääle raskem pöö
rata. Niisugusel juhtumisel ei ole soovi
taw mitte korraga üle viia soovitava
aja pääle, see tooks pika kinniseismise vahe
(halba mõju see lehma pääle ei avalda),
vaid mitme aastaga. Näituseks, lehm
tuli lüpsma maikuus, aga soovitav oleks
oktoober, siis kulub selleks kolm aastat
ära, kui aga juulis, siis neli aastat. Kui
on kord lehma lüpsmatulek soovitaval
ajal, siis on seda nõnda edasi kerge pi
dada.
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kord magasini korraga täie kirgedega mesi
lastele kätte anda. Iseäranis on suurte
toopidega lesckärjcd magasinis väga soovi
tavad.
Dadan-Blati taru laimajad süüdistavad
nimetatud taru, et ema minevat meeruumi
munema. Minul ci tule seda viga mitte
iialgi ette. Ema võib sääl jalutamas käia
ja ka sääl aega viita, aga muneda ta sinna
ei saa. Nii kui tead, on magasiniruum
sama pikk ja lai kui pcsaruumgi. Pesa
ruumisse pannakse 12 raami, magasini ase
tan ainult 9 kärjeraami. Seepärast tee
vad mesilased magasinis kärjed hästi palju
paksemad kui pcsaruumis; kärjetoobid on
hästi sügavamad, ja niisuguste sügavate
kärjetoopide sisse ei saa ema iialgi mitte
muneda.

Wiiestei st kümnes kiri.
MesiPeredeft
Mesipereks nimetatakse niisugust peret,
kes oma tugevuse poolest küll vöiks peret
heita, aga siiski ei heida, teda ei ole las
tnd heidutujusse saada. Niisugune pere peab

oma jõudu ja tegevust meekorjamiseks ära
tarvitama. Kui seda teha wõid, et sinu
mesilastepered esimestel suwe päevadel, s. o.

meesaagi algul või rukki õitsmise algul,
täies tugevuses on, et võivad peresid heita
ja kui siis teha võid, et su täiesti tugevad
pered mitte peresid ei heida, vaid täie
jõuga meekorjamisele asuvad. Kui seda
vöid teha, siis oled meistri nime väärt.
On pere heidutujusse saanud, siis lase tema
heita, vägivaldsest keelust ei tule kasu.
Mesipereks määratud pere ei pea kunagi
beitutujusse saama. Temale ei pea pesa
ruumis kevadel haudumise ajal mitte ühte
lesetoopi kärgede sees leida olema. Nii kohe
kui mesilased on ühe kaheksandiku kärjeraa
nitft saanud lesekärge ehitada, on heidutuju
alganud. Kunstkärgede abil on võimalik
niisuguseid kärgi saada, kus lesetoobid täiesti

Asunikud. saatke ..Põllumehele" kaastööd.
Esinege asjalikkude juhatuste ja näpunäidetega pöllutööstuse tõstmise ja maa
elu ümberloomise alal.

puuduvad.
Mesiperet et pea ka nii üliväga paksuks
mesilastega minna lastama, et mesilased
taru ees tropis laisklewad. On seda näha,
anna ruumi, wurrita mett ehk wõta üks
ehk rohkem poegade kärgi wälja, nõrgemaid
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percsid kõwenda või anna meemagasin nii
sugusele perele kätte. Laisk pere ei tööta
palju ja on ka peret heitma laisk. Mesilasi
peab püüdma meesaagi ajal hoida kõige
suuremas saagikorjamise himus. Seisab
pere tropis taru ees, on laiskuse tuju majas.
Seisavad tarus kärjed mett täis, on mesi
laste suurem tööbool kadunud. Juba siis,
kui kärjed üle poole on meega täidetud, on
meekorjamise himu vähenemist tunda. Mee>

saagi ajal, kui mesi jookseb, wurrita, wur
rita sagedasti, mida sagedamini wurritad,
seda rohkem saad! Ära iialgi ütle: seda
kärge ei maksa wurritada, see ei ole veel
täis panoud! Juba siis wurrita, kui kärg
vaevalt pooleni täidetud on. Mina tean,
et siin mõni „tark" minule vastu vaielda
tahaks. Aga niisugustele ütlen: „...ne
mad et tea mitte, mis nad räägivad".
Peab mesilasepere korjama ja kangesti saagi
korjamise tujus olema, peab tal hää muneja
ema, võimalus ja ruum olema tööd teha.
Puudub tal töötamiseks ruum, siis ei aita
mingi asi. Tuleb meeles pidada, et meil
siin külmal põhjamaal mesilaste suvi on
väga lühike, pää meesaak algab enamasti
juuni viimastel päevadel ja juuli lõpul
on meesaagi aeg täiesti otsas. Juuli lõpul
peab juba talvetamisega pääle algama. See
pärast peab seda lühikest aega püüdma või
malikult kasuga tarvitada.
Kuuesteistkümnes kiri.
Mee wurritamisest
Kärjed wurritakse kohe, kui need tarust
on wälja wõetud, meest tühjaks. Wurr
olgu täiesti puhas, niisama ka maja, kus
sees wurritakse, olgu kõiksugu mustusest.,
haisust ja tolmust puhas, sest mesi võtab
oma ümbrusest halba lõhna kergesti oma
sisse. Meekärgede tarust wäljawötmisel kat
sutagu võimalikult wähese suitsuandmisega
läbi ajada, sest mesi wõtab ka suitsu lõhna
omale juure. Niisama ei tohi mesinik mee
wurritamise juures ise mitte suitsetada.
Tühjaks wurritatud kärjed pandagu kohe
pärast wurritamlst tarusse, mesilastele tagasi.

Mett mesipuudest wälja wõtta on parem
õhtupoolsel ajal, kui mesilaste wäljalend on
wähemaks jäänud. Waesel meesaagi ajal
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jaoks antakse wälja erilised ajalehed, aja
kirjad, raamatud, plakaadid. Nõukogude
wõimu 7. aasta jooksul on küla muutu
masinaid.
nud, nii et seda ei ole enam äragi tunda.
Tööliste talupoegade walitsus täidab
Lenin mõistis, et on tarwis külale
oma suure juhi juhtmõtteid ja pöörab eri
anda
tarwilised teadmised. Katsejaamad,
lift tähelpanu põllutöö mehaniseerimise
katsepõllul)
on palju ära teinud. Kuid ta
pääle, see on, et kõik töö tehakse masina
lupojad
ei
ole
weel küllalt tuttawad katse
tega. Tsaariwalitsuse ajal olid masinad ja
tööriistad pääasjaliselt mõisnikkude ja spe jaamadega ja et saa neid kasutada. _Ja
nüüd on põllumajanduse rahwakommissari
kulantide omandus.
Sm. Lenini unistus oli küla elektro aadi snrwel Lenini juhtmõtete järele ülal
fitseerida. Palju on sellest unistusest juba nimetatud jaamad oma silmad pööranud
täide wiidud. Paljudes kohtades on juba küla poole. On algannd tihe, sõbralik töö
terwis külas elekter sisse seatud ja tehakse talupoja ja tema majapidamise kasuks.
Lenini juhtmõtteid teostades antakse ta
palju tööd ära elektri abil. Talupoegadele
on kõige varemad tingimised antud elektro lupoegadele wiljalaenu sarnasel suurel
määral ja sarnastel soodsatel tingimistel,
fikseerimiseks: antakse laenuks raha, müüakse
nagu seda ei tehtud kunagi tsaariwalitsuse
elektri sisseseadeid pikaajaliseks laenuks.
Lenin unistas: „Oktoobrirewolutfiooni ajal. Talupojad saamad nüüd sarnasel
määral laenusid, nagu seda manast ainult
kümnendaks aastapäewaks ei tohi Nöu mõisnikkudel: anti. Kuna talupojad pidid
kogude Wmemaal olla ainustki kirjaos siis laenu saamiseks pöörama kulakute poole
kamatut". Kuid tema mõtles õieti, et on
tarwis talupoegi õpetada mitte ainult lu ja kõrgeid protsente maksma.
Mina ei ole siin kaugeltki kõiki seda
gema ja kirjutama. Tema mõistis, et
üles
lugenud, mida on teinud talupoegade
igast talupojast Peab tegema inimest, kes
hääks
m. Lenin ja W. K. P. Kuid üle
teadlikult töötab oma majapidamise tõstmi
mai
ettctoodust
on juba näha, mida kõik
seks. Ja tema nõuandel korraldati kursused,
said
talupojad
nõukogude
wõimult.
ettelugemised, nõupidamised. Talupoegade

tundide kiirusel ja lähemal ajal on meil
küllaldaselt ise walmistatud tööriistu ja

Rohkem hoolt looma eest.
Selle aine üle on palju kirjutatud, raä karja ainult niiwõrd, et tal „hinge" sees
gitud ja waieldud. Uks soowitab wälja hoida ehk „ületalwe" pidada. Kewadel
maa piima lehmi, teine omamaa tõupa „wattgihoonest" tvälja tulles on lüpsilehm
randust, kolmas normi järele söötmist ja pooleniste sõnniku kobaratega „ soomusta
neljas laudasõnniku tähtsust jne. Kuid kõik tud", naha all ussid, seljas täid ja hai
need häüd soowid ei aita asja palju pa gus kopsudes ... „Külap ta würskele ro
raudada, kui „kurjuse" juurt ei otsita. hule saades warsti kosuneb", lausuwad
See on: äärmine roppus, hoolimatus ja pereisad-emad trööstides!
Kuid tihti ei parane piinatud lehmake,
orjastaw wiis loomadega ümberkäimises.
ta
jääb weel lahjemaks, higitseb öösiti,
Kõigile on teada meie talupoja kitsas,
ei
söö,
ei joo . . . Sel korral ei olla süüdt
madal ja pime loomalaut, kust terwe talwe
mitte
looma
wilets talwekorter ega kehw
jooksul sõnnikut wälja ei koristada. Sinna
toit,
maid
„kuri
silm"! Abi ei minda otsi
mmedasse kongi, mädanema sõnniku hu
ma
arstilt,
waid
küla soolapuhujalt
uiw otsa, wirtsa lompi on meie sõbrad,
nõialt.
Kui
siiski
punnik
„sääred sirutab",
loomad, piima lehmad, kui kurjategijad ter
siis on see „jumala karistus" .. .
weks taimeks püädpidi kinni needitud
Tihti näeme ka, et looma, just piimaSuuremas enamuses toidetakse taimel
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lanoud, ja igasugused alalised tarberiistad,
2) lihtsamad põlluharimise riistad
üks ader ja üks sahk;
3) üks äke;
4) üks lehm, samuti ka üks hobune ehk
paar weohärgi, er.f üks teist tõugu tööloom;
5) ainsam elumaja ja sellele hadastt
tarwisminewad kürwalehitused.
Waranduse konfiskeerimisel ei lange selle
alla järgmised asjad, sama instruktsiooni
§ 38 järele:
1) Kodused tarbeasjad: riided, pesu, ja
kandud ja igasugused alalised tingimata
tarwilikud tarberiistad;
2) toiduained 12 puuda rukki üksuse ar
wul iga perekonna liikme jaoks 6 kuu
pääle;

3) põllutööriistad sarnasel arwul, mts
majapidamise korraspidamiseks tarwis la
hcb;

4) elawast inwentaarist: üks lehm la ka

7

üks hobune ehk paar härga, ehk nende aset
täitwad teised tööloomad, nagu pullid, kui
neid tarwitatakse küla karja jaoks, noored
loomad alla 3 aasta, suurte sarwloomade
mullikad kuni 1 ja poole aastani, jättes
nendele tarwiliku arwu —4O Puuda (rukki
üksustes) toitu iga looma jaoks 6 kuu
pääle;

5) elumaja ja kürwalhooned, mis ma;a
pidamise otstarbeteks tarwis lähewad.
Mis puutub terawilja normidesse, mida
ci wõi ära wütta administratiiwses korras,
siis nad määratakse kindlaks kubermangu
täidesaatwa komitee ehk temale wastawa
orgaani Poolt, kinni pidades § 38 6. puuk
tis ettenähtud ülemmäära normist, s. o. jät
tes 12 puuda rukkiüksust iga perekonna
liikme jaoks 6 kuu pääle.
Rahanduse kommissari eest: R. L e w i n.
W. S. F. N. W. rahanduse kommissa
rtaadi maksuwalitsuse ülema eest:
Wasilje w i t s h.

Põllumeeste kirjad.
Põllumeeste kirjade all awaldab toimetus tegelikkude põllumeeste näpu
näiteid ja oma majandustes ettewöetud uuendusi ja edusaawutusi ühel ehk
teisel alal.
Tegelikud pöllumed-asunikud: Küsitage küsimusi mis laiemat huwi paku
wad, wayetage mõtteid „Põllumehe" weergudel üksteisega, kirjutage uuendus
test, mida oma majapidamise korraldamises ette olete wötnud, missuguste
tagajärgedega j. n. e.
Kui on lennu august paha lõhna tunda,
Mesilaste puhastuslend
siis on see halwa toidu ja haiguste tunde
Kui tahame mõistlikult mesilaste pida
märk (mädapoja, pesatõbe jne.) Siis peab
mist korraldada ja temast tulu saada, ärakasutama esimesel juhtumusel ilusat
peame kõik tarwilikud tööd korralikult ja ilma, kus wilus B—lo kr. R. sooja, et
ajakohaselt ära tegema. Esimeste kewadiste mesipuusid wälja panna.
tööde hulka kuulub ka mesilaste puhastus
On aga weel lumi maas, nii et ei saa
lend. See ripub ära sellest, missugustes
kuhugi
wälja panna, siis tuleb õlgi wõi
tingimustes mesilased ületalwe elasid. Oli
heinu allaraputada.
hää toit, korralik talwekorter, siis ei pruugi
Wäljapanekul tuleb silmas pidada, et
mesipuude wäljapanekuga liiga rutata.
kõik
mitte korraga wäl;a ei saaks pandud,
Oli aga külm, rahutu talwekorter, alam
muidu
wöiwad mesilased lennata teise puu
wäänuslik toit, siis peame puude wälja
pääle.
Kõige
parem oleks, kui järgmine mesi
panekuga kiirustama, sest pika kalme wäl
puu
siis
wälja
pannakse, kui esimesest juba
tel, wiibides mittenoormaalsetes tingimus
mesilased
wälja
lennanud.
tes, tarwitab mesilane rohkem toitu, mille
Kui
on
pääle
esimese lennu ilmad kül
tagajärjel nõuab puhastust, kui aga wäl
utad,
wõib
mesipuu
talwekorterisse tagasi
jalennata ei saa, on sunnitud kärgede pääl
toita,
ehk
mõnda
teise
kõrwalisesse hoonesse
ennast tühjendama, mis aga sugugi soowi
panna,
kus
walgus
puudub.
taw pole.
Mesinik K.
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Põllumajanduslik kroonita.
Metsawalitsuse juhataja sm. Schultzi
seletus metsaasjandusest
Metsavahtide puhastamine.
Minewaasta kuni 1. oktoobrini wiidi 34
kubermangus ja oblastis piinlik metsawah
tide järewaatus läbi. Üldse oli järelwaa
tusel ligi 25 tuhat metsawahti ja s'/s tu
hat ülewaatajat. Sellest armust lasti lafsti
ligi 7 tuhat metsawahti ja umbes 2 tuHat ülewaatajat. Sarnane jürelwaatus
awaldas kahtlemata terwendawat mõju
meie metsawahtide koosseisu pääle. Tuleb
tähendada, et minewaasta jooksul olid met
satööliste hulgas suured kaotused.
Surmati 4 metsaülemat, 3 metsaülema
abilist, 38 ülewaatajat ja 77 metsawahti.
Üldse kokku 122 inimest. Pääle selle said
haawata 43 inimest. 23 rööwimise ja põ
letamise juhtumist.

Sarnased kaotused sunniwad kiirendama
metsawahtide warustamisl sõjariistadega.
Sõjariistadega warustamine on weel täh
tis sellepoold, et kaitseda metsa rööwi
miste eest. Kahjud, mis omawolilise met
saraiumise eest saadud, ulatawad kahe ja
poole miljoni rublani.
1923 a. sisaldas metsa sissetulek 17
mil oni rubla, 1924 a. saadi aga 46 ja
pool miljon rubla. Kuid odawama hinnaga
metsa wäljaandmist ei Vähendatud. Aasta
jooksul anti talupoegadele puumaterjaali
3lh miljoni rubla eest.
Metsasaamiseks on talupoegadel järg
mised kergendused läbi Viidud:
On Vabastatud ümberhindamisest metsa
platsid, mida elanikud enese tarvituseks
muretsenud. On lihtsustatud metsa saamise
kord nii maksuta, kui ka kergendatud tin
gimustel. On maksma pandud metsamüük
nii üksikute puude kui ka Väikeste
metsatukkade wiisi. Tempelmargi maksust on
Vabastatud need palwed, kus metsa antakse

ilma hinnata ehk kergendatud tingimustel.
On lubatud toore metsa müüki kergendatud
tingimuste! neis raioonides, kus puudub
surnud mets. Lubatakse metsatukkade müüki

) järgmise aastate jaoskondadest.

Oli kawatsusel järele uurida 19V.' mil
joni tiinu metsa. Kuid järele on waada
tud ligi 12 miljoni. Sellest on kohaliku
tähtsusega metsade hulka üle antud 6 mil
joni tiinu ja kaks miljoni tiinu on wal
mistatud üleandmiseks. Metsa üleandmist

- „ Edast"
põllumajanduslik lisa.

Pöllnmccs

Ilmub kaks korda kuus.

Teine aastakäik.
Rr. Z (11)

Puhkepäeval 1. wecbruaril

1V25

talupoegadele takistasid ainelised tingimused.

Pää ülesanded, mis põllutöö kommis
sariaadil metsaasjanduses ees seisawad, on
ellu. Miia üleliidulise kesktäidesaatwa komi
tee istangu otsus metsamüügi läbimiimine
talupoegadele külade wiisi ja juhatuskirjade
wäljatöötamine metsa müügi asjus jne.
Kõik sm. Schultzi poolt ettepandud põ
hialused wõeti põllutöö kommissariaadi
kolleegiumi poolt wastu ja kiideti hääks.
Põllumajanduslikud kursused
15.jaanuaril awati Leningradis Ulewene
maalise põllumjanduse muuseumi juures
õhtused põllumajanduslikud kursused. Kur
süstel mindakse läbi kõik Põhja-Lääne ob
lasti kohta tähtsad alad, nagu wilja ja
lina kultuur, heinaasjandus, piimakarja
pidamine, piimaasjandus, hobuste, sea,
lindude pidamine, mesindus, põllutööma
sinate tundmine jne. Ettelugemist peetakse
kella 6—9 õhtul. Ettelugemisel näidatakse
kinopiltisid, masinaid ja teisi abinõusid.
Püüle ettelugemiste pannakse toime rida
ekskurssioone linna läheduses olewatesse
eeskujulikkudesse majapidamistesse. Püüle
ettelugemiste lõppu aprillis korraldatakse
praktilisi töösid elamas muuseumi osas
õpetlik-näitlikus jaamas. Lektoriteks on
prof. M. Noworusski, prof. N. Budrin,
prof. A. Postnikow, N. Juferow, A. Do
brohotow ja teised.
Sissekirjutamine sünnib muuseumi kant
seleis, Fontanka 10. iga päew püüle lau
päewade kella 10 hom. kuni kella 3 lõu
nani ja õhtuti enne ettelugemist audi
tooriumis.
Wastutaw toimetaja: W Kirik.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus.

TmiorpfMjMH KoitHHTcpn, np. 87. üeHJiHrpaflCKHä ryõjnix JV° 374,

Mida andis kiilale Lenin.
Et mõista, mida andis külale Lenin,
pead tähelpanelikult lugema „Dekreeti
maa kohta", mida kirjutas Lenin ja mida
wõttis wastu nõukogude teine kongress
26. okt. 1917 a. See dekreet kõlab järg
miselt:

1) Mõisnikkude eraomandus maa pääle
kaotatakse -wiibimata ilma wäljamaksu
summata.

2) Kõik mõisnikkude, keisrikoja, kloost
rite ja kirikute maad kõige elama ja elura
inwentaariga, ehitustega ja tarbenõudega
lähemad walla maakomiteede ja kreisi ta
lupoegade saadikute nõukogude korraldusele
kuni Asutawakogu kokkukutsumiseni.

3) Igasugune konfiskeeritud maranduse
rikkumine, mis nüüd on kogu rahma oman
dus, tunnistatakse raskeks kuritööks, mis
karistatakse rewolutstoonilise kohtu poolt.
Kreisi talupoegade saadikule nõukogud mö
tawad tarwilikud abinõud tarwitusele kindla
korra pidamiseks konfiskeeritud mõisates, er
kindlaks teha, missuguse! määral ja mis
sugused maaosad tuleb konfiskeerida, et
kokku seada konfiskeeritud maranduse täp
set nimekirja ja et kindlat rewolutsiooni
list kaitset luua rahma kätte minema maa
üle kõigi selle pääl olema hoonete, töö
riistade, karja, tagawara miljaga jne.
4) Maa alal suurte uuenduste läbi
wiimisel tuleb käia talupoegade nõudmiste
kokkuwõtte järele, mis on kokku seatud 242
kohalikkude talupoegade juhtnööride järele.
Kuidas elas talupoeg tsaarivalitsuse
ajal seda teab igaüks. Mõisamaksud,
riigimaksud, teoorjus, maesus, isprawniku
nuut, mahalaskmised, sunnitööle saatmine—
nende abinõudega sundis mõisnik talu
poega töötama.

Iga maatükk, mis oli harida talupojal,
oli niisutatud tema higi ja merega. Ei
Wõinud olla sääl wähematki mõtet maja
pidamise paremale järjele tõstmisest.
Kui läks aga wõim enamlaste-kommu
nistede kätte sm. Leniniga eesotsas, andis
juba esimesel päewal nõukogude malitsus
dekreedi wälja, mille läbi kuulutati maa
talupoegade omanduseks, rekwireerida kõik
mõisnikkude, keisri, kroostrite ja kiriku
maad ilma mäljaostuta.
Umbes 50.000.000 tiinu maad läks
talupoegade kätte.
Kuid sellest oli meel mähe, et maad
talupoegadele anda. Pidi aitama meel ta
lupojal kaitseda seda maad mõisnikkude ja
kapitalistide pääletungimise mastu. Ka selle
ülesande täitsid enamlased-kommunistid sm.
Leniniga eesotsas.
Kui oli tagasi lööDud mõisnikkude ja
kapitalistide kallaletungimine ja tuli puhke
aeg, tõusis nõukogude wõimu ette küsimus,
kuidas luua purustamatu side tööliste
klassi ja talupoegade wahel. Meie unusta
mata juht sm. Lenin ütles.- Seda liitu
wöib luua ja kindlustada ainult majan
duse kaudu. Purustatud tööstuse uuesti
loomiseks on tarwis eestkätt tõsta pöttu
majandust.
Et täita oma juhi juhtmõtted, pööras
tööliste-talupoegade walitsus oma kogu
tähelepanu abinõude pääle, mille abil wõib
lühikese aja jooksul tõsta põllumajandust.
Talupoegadele anti suurel armul põllu
töömasinaid ja -riistu. Kõik see anti enne
sõjaaegsete hindadega, kõige parematel tin
gimistel. Põllutöö masinate ja -riistade
walmistamine kaswab mitte päewade, Maid

