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Foche ähwardab Kölni ise
okkupeerida.

Ameerika lacwastiku manöõwrid
New-Z1 o r g i st, 19. weebr. President
Coolidge kirjutas alla otsusele, tänawu.ke
wadel korraldada suuri Ameerika laewas
riku manööwreid Waiksel ookeanil. MereVäe jõud tungiwad Hawai saartele kallale,
mida kaitsma saawad maawäed.

Ameerika laen. Uned maksud taarahma kaela. Saksamaa raami
mine kestad edaft. Liitlaste mahelised mölad.
Pariisist, 19. weebr. Prantsuse ra
handuse minister Clementelle asrus parla
mendis wälja teadaandega, kus toonita
takse, et kõige paremaks frangi kindlusta
mise abinõuks on Välislaen. Ta teatas,
et selles asjas peetakse läbirääkimisi Amee
rikaga, kes lubab laenu 100 miljoni dol
lari suuruses ja tema teostamisega tehakse
kohe algust pääle eelarwe kinnitamist.
Edasi tähendas Clementelle, et wõib
olla tuleb otsida teisi sissetuleku allikaid,
kas maksude tõstmise ehk teisel näol, mida

toimetatakse selle otstarbega, et Prantsus
maa wõiks rahus elada ja töötada.
Ta ütles, et mitte üksi Prantsusmaa,
waid ka kõik liitlased ja ka Ameerika wal
wawad selle järele, et Saksamaa rahuldaks
krediitorisid rahulepingu järele.
Puudutades liitlaste wahelist Võlgade
küsimust ütles Clementelle, et selle küsi
muse otstarbekohane lähendamine saab lei
tud. Prantsusmaa ei ole kunagi ütelnud,
et oma wõlgadest lahti ütleb.

Jälle kuulujutud.

aluseta.

Ebertist Barmathi kaudu
Wilhelmi juure.
Berliinist, 19. weebr. Hollandi aja
kirjandus teatab, et Barmathi ja Saksa
maa endise keisri wahel pääle Saksamaa
rewolutsiooni olid kõige paremad ja tihe
ramad wahekorrad. Barmath pidas WilHelmiga alalist kirjawahetust ja isegi käis
ükskord tema juures Dornes wõersil. Bar
math täitis Saksamaal terwe rida Wilhel
mi ülesandeid ja pääle selle määras te
male suure summa raha tema Väärtasjade
waslu.
Palga kõrgendus.
Stokholmist, 19. weebr. Sotsiaal
demokraatide walitsuse ettepanekul wõttis
riigipäew wastu projekti, kus lisatakse
Rootsi kuninga 800 tuhande kroonile weel
150 tuhat krooni kuus juure.
Lisandusraha motiweeritakse kuninga elu
kalliduse tõusmisega.
saksamaa kommunistliku partei
keskkomitee ja „Rote Fahne"
läbiotsimine.
Berl i i n i st, 19. weebr. Eila tegi
politsei läbiotsimise Saksaman kommunist
liku partei keskkomitees ja ,Rote Fahne"
toimetuses. Politsei otsis salajaid pabe
risi Saksamaa raudteede üle, mis tema
leadete järele pidawat hoitama „Rote
Fahne" toimetuses. Ülaltähendatud pabe
risi ei leitud. Politsei wõttis enesega
kaasa palju teist materjaali.
Kommunistid wälja Bulgaaria
parlamendist.
Wii n i st, 19. weebr. Ühenduses saa
diku Milewi tapmisega tegi walitsus ot
suseks heita parlamendist wälja kõik kom
munistid. Lähematel päewadel oodatakse
seaduse wäljaandmist, mis keelab ära üks
kõik missuguse rewolutsioonilise kirjanduse
Väljaandmise.

Nõukogude kirjutusmasin.

püüawad franti mee pääl hoida.

Kuna tunnistab meid Ameerika.
Londonist, 19. weebr. Saadikute ko
jas antud küsimuse pääle Vastates teatas
Chamberlain, et kuulujutud, kui kawatseks
Inglise walitsus astuda Rumeenia walit
susega läbirääkimistesse mereseisukoha loo
miseks Mustal merel, on ilma igasuguse
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Pariisist, 19. weebr. Marschal Foche
teatas kategoorilises wormis Inglise saa
dikule Pariisis, et juhtumisel, kui Kölni
piirkond ewakueeritakse inglaste poolt wa
remini kui Saksamaa täidab liitlaste wa
helise sõjalise kontrollkommisjoni nöudmi
sed, Prantsuse wäed okkupeerida ise Kölni
piirkonna.

E.Kirsast. Ühisuse liikmetele sa kollett. tellides odawair

Wiiwitatud silmapilk.
Berliinist, 19. weebr. „Berliner
Tageblatti" Washingtoni sõnumisaatja se
letab Ameerika ametliku seletuse puhul, et
Ameerika ei ole oma poliitikat muutnud
S. N. W. Liidu suhtes: „Kohalilkudes
poliitilistes ringkondades seletatakse seda
Coolidge pikaldast ettewalmistust nõuko
gude walitsuse tunnistamiseks kui wiiwita
tud silmapilku".
Wiibimata, kuid tingimisi.
New - lorgist, 19. weebr. NewZlorgi lehed seletawad, et president on
walmis nimetama kommisjoni läbirääkimi
seks Wenemaaga, mis wõib tuua wiibi
mata, kuid tingimisi tunnistamist.
Uus lubamise kogu
New-Dorgist, 19. weebr. Presi-

dent Coolidge saadab riikidele kutse sõja
jõudude Vähendamise kongressile, niipea
kui Prantsusmaa teatab oma walmisole
kust konwerenstist osa wõtta. Siin arwa
takse, et Prantsusmaa oma nõusolekut
awaldab, waatamata sellest, et tema esi
tajad Washingtoni konwerentsil 1921 a.
olid abilaewade arwu Vähendamise wastu.

söetööstuses.

Rosta sõnumisaatjale seletas mäe
tööliste föderatsiooni sekretäär Cook, et
söekaewajate nõudmiste programm on
Väljatöötatud iga osakonna kohta eriti
ja pannakse ette määtööliste konwerent
sile, mis tulewal Mdalal kokku kutsu
takse. Terawamaks jooneks programmis
on wanast lepingust lahtiütlemine ja
nõudmine, et tööpaik Vastaks elukalli
dusele.

susmaa tema wastu Vaenuline on ja tei
seks, et temal ei ole laewastikku.
Mis S. N. W. Liidusse puutub, siis
arwatakse, et „Wenemaad ei kutsuta, kui
konwerentsi päewakorda ei wõeta KaugeIda probleem ja kui Ameerika-Uhisriigid
teda seni ei ole tunnistanud".

Tööliste meeleolu kohta seletas Cook,
et tema on saanud 125 resolutsiooni
kohalikkudelt osakondadelt, mis kiidawad
hääks tema Väljaastumist föderatsiooni
endise sekretääri Frank Hodgese wastu.
Cook näeb ette, et kaewanduste oma
nikud saawad nõudma tööpäewa piken
dust ja lisas juure, et massid toetawad
Võitlust.
Edasi teatas Cook, et Vähemus pöö
ras trade-unionide kongressi päänõukogu
poole ettepanekuga moodustada tegewuse
komitee 7mäetöölistest, raudteelastest ja
metallistidest, kelle hooleks jääb teisi
ühisusi mobiliseerida.

MajaailasU siilil Kmetliii ja Snffaraaa M|(L
Berliinist, 19. weebr. Ametlikult
awaldan teadaane Rumeenia ja Saksamaa
Vahekordade suhtes, kus kutsutakse Saksa
maa ärilisi ringkondi üles, olla äärmiselt
ettewaatlik ärilistes läbikäimistes Rumee
maga.
Berliinist, 19. weebr. Rumeenia ra
handuse minister awaldas üleskutse, kus
pannakse ette lõpetada igasugused läbikäi
mised Saksamaa äride ja ettewõtetega.

kogude materjaalist.

Meie pilt kujutab silmapilku, kui sm.
Blok-Blob oma kirjutusmasina ehitusest wälis

kaubanduse rahwakommissariaadis aru annab.

Ameerika lehed arwawad, et Saksamaad
konwerentfile ei kutsuta, esiteks seep., et Prant

ZaMc siekawajail aiganiaD filrtmpifi.
Londoni st, 19. Veebr. Wahekord
kapitaali ja töö wahel muutub ikka te
rawamaks. Arwatawasti algab Võitlus

Kõik kirjutusmasinad, mida S-N.W- Liidus
asutused ja ettewütted tarwitowad, tulid seni
kalli hinna eest Väljamaalt, sest ei enne rewo
lutsivani ega pääle seda ei saadud nende wal
mistamist meil korraldada.
Nüüd on konstruktor T. K. Blok-Bloh lõpe
tanud kirjutusmasina mudeli, mille kõik osad
on walmistatud nõukogude tehastes ja nõu

Berliinist, 19. weebr. Kõik Rumee
nia walitsus kardab, et Saksamaa-Rumee
nia konflikti tagajärjel wõib Rumeenia
rahanduse turul tekkida paanika, mis äh
wardaks katastroofiga.
Miinist, 19. weebr. Rumeenia walit
sus otsustab nende päewade sees küsimuse,
missuguseid abinõusid peab ta tarwitusele
wõtma Saksamaa suhtes.

Kaewandustiiölised Ruhris wüit
luste eel.
Berliinist, 19. weebr. Ruhri kae
wandustööliste läbirääkimised ettewõtjatega
on katkestatud. Läbirääkimised ei annud
mingisuguseid tagajärgi. Kommisjoni esi
mees, sotsiaaldemokraat, ütles lahti esimehe
kohustest. Wormaalsest küljest wõib weel
juhtuda, et wahele segab tööminister.
Pole kõrwaldatud wõimalus, et märtsikuu
algul pääseb lahti meeleheitlik wõitlus ette
wõtjate ja mäetööliste wahel.

Saksamaa oma maakondi niipea
kätte ei saa.
Londonist, 19. weebr. Saadikute
kojas anti Chamberlainile küsimus, kas sar
nasel juhtumisel, kui Saksamaa täidab nõud
mised sõjariistade mahapanemise suhtes,
Kölni hakatakse kiires korras ewakueerima.
ÄLastateö, põhjendas Chamberlain liitlaste
poolt 25. jaanuaril Saksamaale saadetud
märgukirja pääle, lisades juure, et ewakuee
rimise küsimus otsustatakse ära kõigi liit
laste Valitsustega ühiselt.
Kohtu otsus Hamburgi kõmmu
aistidele.
Berl i i n i st, 19. weebr. Hamburgi
ülestõusmise asjus on kinnitub järgmine
kohtu otsus: Urbans 10 aastaks kindlusVangi riigi äraandmise ja riigi kukutamise
pärast, sinna juure arwates üks aasta eel
uurimise aega. Frede 6 aastaks kindlus
wangi, Köppen 5, Lewi 1, Jensen
4 ja Schaible 2x/2 aastaks, kõik
riigi kukutamise pärast. Kohtu otsuses rää
gitakse wõimalusest, et Kompartei ja Kom
interni täidesaatew komitee on kukutamise
ettewalmistamise asjasse segatud.

Werised kokkupõrked Riias.

Töörahwa esitajad aetakse seaduslikul" teel

Konwentsioon Jaapaniga.

Puhkepäewa õhtul oli Riias Marta ja
Tartu tänawal suurem kokkupõrge tööliste
spordiühingu ja rahwuslaste klubi liigete
wahel, mis meriseks kakeluseks ja tapmi
seks kujunes. Kokkupõrke ajal sai rewolwri
kuuliga surma tööliste spordi ühingu liige
Masuks, kuna paljud raskeid Haawu said.
Kolm tööliste spordi ühingu liiget pekseti
peaaegu surnuks, kaks said raskeid noa

riigikogust wälja.

Liidu rahwakommissaride nõukogu kiitis
hääks konwentsiooni põhimõtteliselt wahe
kordade üle S. N. Wabariikide Liidu ja
Jaapani wahel, mis tehti Liidu saadiku
sm Karahani ja Jaapani saadiku Joschi
sawa wahel Hiinas. Konwentsioon an
takse rahwakommissaride nõukogude poolt
S. R. W. Liidu keskkomiteesse kinnitami

haawu.

Hiljuti wõttis riigikogu „riigikorra kaitseseadiste" wastu, mille järele kodanlusel
wõimalus on „puhastust" ta riigikogus ette wõtta. Kõik ühise wäerinna esitajad, kes
seni weel sotside poole üle ei ole läinud, s. o. kes awalikult teatanud ei ole, et tema
wabatahtlikult Juudase kohustused oma pääle wõtab, peidetakse trellide taha. Niiwiisi
olewat siis wabanenud kolm kohta, mis järgmiselt ära 'jaotatakse: 1 koht sotsidele,
1 kohr põllumeestele ja 1 koht rahwuslik-wabameelsele parteile.

seks.
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Uuem, parem maapidamise roiis.
Talupojad, keö vabanesid 1917 aastal
maa eraomandusest, purustades mõisnikkude

Tööstuse laienemine sündis jaanuari
kuul endiselt, kuid samal ajal tõmbas
kauba ringjooks ennast wähe kokku.
Samuti tõusid samal aja! pankades hoiu
summad, mis omalt poolt weel kord
alla kriipsutab kaubaringjooksu Vähenemist
ja wabakapitaali suurenemist.
Majandusteadlased arwawad, et kauba
ringjooksu Vähenemine praegu kahel pöh'
jusel on tekkinud.
Ühelt poolt on meil tegemist kauban
duslikv nõudmise Vähenemisega. Laienew
tööstus tarwitab täiendawaid ringjooksu
kapitaale. Et täiendama kreediidi saamine
praegu Võimata, peab tööstus temale
tarwisminewat kapitaali ringijooksuft
wälja pumpama. Selleks j kärbib ta kõige
päält oma ostjate krediite, Zlühendab
krediidi tähtaega kooperatsioonil. Selle
tõttu ei saa waheltkauplejad, nende
hulgas ka kooperatsioon enam niipalju
kaupa wõtta, sest maksutingimused kauba
eest on raskendatud.
Teiselt poolt tuleb tähelpanu juhtida
nõudmise Vähendamise pääle tarwitajate
poolt. Taliwiljade seisukord on talupoe
gade hulgas teatama ärewuse loonud.
Selle ärewuse põhjuseks on, et talupojad
Vilja hoidma hakkawad ja seda turule
ei lase. Samal põhjusel tõusewad ka
Viljahinnad. Wiljawalmistamine (kokku
ostmine) oli jaanuaris wähem kui plaani
järele arwati. Üldse takistab lumeteede
puudus Vilja ja metsamaterjalide Val
mistamist. Niiwiisi ei saadud talupoegade
ostuwõimalust täieliselt realiseerida.
Põhjused, mis kaubaringjooksu wähe
nemist jaanuaris tekitasid, wõiwad ka
järgnewatel kuudel seda teha. Ei ole
sugugi Võimatud edaspidised jkokkutõm
bamised tööstuse saaduste realiseerimisel.
Kuid sellegi pääle Vaatamata ei wõi
siit järeldust teha, nagu oleks tööstuse
edaspidine laienemine nüüd Võimata.
Kõige päält tuleb tähendada, et ka
praegu Vastab saaduste realiseerimise
rohkus saaduste Valmistamise rohkusele
ja läbimüügi üldine summa ei jää
walnustuse üldisest summast maha. Sel
lest näeme, et Vaatamata kaubandus
liku ringjooksu Vähenemise pääle, on see
ikkagi nii suur, ei täieliselt neelab kõik
walmistuse saadused.
Seepärast ei wõi tööstuse kokkutõm
bamisest juttugi olla, Vaid ümberpöör
dult päewakorras seisab ikkagi töös
tuse laiendamise küsimus, kuiwõrd ta
kindlustatud on maksujõulise nõudmisega.
Siit wöime ka juba järelduse teha, et
tööstuse laienemisest praegusel sil
mapilgul ei wõi juttugi olla, Vaid

maapidamise, ruttavad nüüd maapidamist
korraldama uuel, paremal wiisil.
Praegusel hooajal, 1925 aastal, kavatse
takse Põhja-Lääne oblastis läbi viia maa
korraldus talupoegade maade pääl 589.800
tiinu suuruielt.
Maakorralduse arvud näitavad, ct iga
aasta korraldatakse maad ümber ainult 1/i8
osa kogu talupoegade maast (9.304.523
tiinu).
Pääpöhjuseks, mis takistab maakorraldust
laiemas ulatuses läbi wtia, on maakorral
dajate puudus. Maaorgaanid võtavad ot
sustawaid abinõusid tarwitusele selle puu.
duse kõrvaldamiseks: organiseeriti ja tööta
wad erilised oblasti maakorraldajate kursu
sed, on otsustatud ka töö tehnikat lihtsustada.

Maakorraldust rutemini läbi wiia, tähen
dab vähendada võimalust kulakute tekkimi
seks, kes kasvavad just mitte ühesugusest
maakasutamisest.

Kehvikule ja nörgajöulisele kesktalupojale,
s. o. 70°/ O talupoegadele oblastis, on wõi
mata külast lahkuda ja üksiktalusse (huuto
risse) asuda; et üksiktalusse asuda, on tar
wis suuremat varalist jõudu.
Päälegi on see takistuseks kooperatsioonile.

Oblasti maaorgaanide kogu tähelpanu
tulewal aastal on koondatud ümberasumise

on see, et õppida tundma kõige tähelpa
nelikumal wiisil uut määrust. Wastasel
korral, kui ei tunne seda määrust, on wõi
mata juhtida walla täidesaaiwaid komiteesid
ja külanõukogusid. Pääle selle, kui küsimus
endile selgeks tehtud, tuleb seda selgitada
hoogtööga laialiste talupoegade hulkade
keskel. Tarwis läbiwiia terwe rida koos
olekuid, kus elanikud aru saaks neist uutest
ülesannetest, mis praegu walla- ja küla
elanikkude ees seisawad. Edasi, selleks, et
wald wõiks Valmis saada oma ees seiswate
ülesannetega, tuleb jalamaid asuda walla
eelarwe kokkuseadmisele. Wähemad küla
nõukogud peawad kokku seadma oma wäl
jaminekute eelarwed, enam suuremad küla
nõukogud, endi eelarwete kokkuseadmisel,
seowad neid walla täidesaatwa komiteega.
Teine küsimus, mis seisab walla täide
saatwate komiteede ees ühenduses eelarwe
kokkuseadmisega, on—wälja selgitada wallale

tähtsate waranduste üleandmist kreisi ko
miteest. Selleks aga, et wälja selgitada
millised warandused on walla ja millised
kreisi tähtsusega, tuleb minu äranägemise
järele luua igas wsllas eriline kommis
jon. Need kommisjonid määraksid kindlaks,
millised warandused on wallas, kui palju
neid on, milles nad seisawad, nende arw,
suurus ja hind. Sel järeluurimisel ning

Wähebingelised majapidamised on harili
kult kehvikud ehk wäiksejõulised kesktalu
pojad.

Selle vastu on jõukatel majapidamiste!
harilikult suur perekonnaliigete arw. Selle
pärast võitsid neniad alati maakorralduse
Uus korraldus piirab maajagamist mõle
milt poolt: wähem maad, kui talupoja maja

seda Võib teha ainult siis, kui nõudmine
suureneb, s. o. mitte enne sügiseti
Teiselt poolt tuleb ära märkida, et
praegusel silmapilgul ei wõi tööstus
töötada mitte ainult turunõudmise piiri
des, Vaid ta peab ka teatuid tagawa
rasid Valmistama.
Praegusel silmapilgul ei ole ei töös
tuse orgaanidel ega ka
samuti ka kooperatsioonil tarwilisi tagaVarasid. Kaubanõudmise iga Vähem kui
suurenemine wõib tekitada kohe kauba
nälga ühes sellele järgnewate mitte
soowitawate tagajärgedega. Seepärast on
kaubatagawara kogumine sügiseks Vilja
realiseerimise ajaks paratamata. See
tähendab omakorda, et nii praegune sei
sukord turul kui ka seisukorra halwene
mine ei too enesega kaasa tööstuse kok
kutõmbamist, mis tööliste ringkondades
Viimasel ajal õige põnewaks oli. Praegu
tööstuse kokkutõmbamist karta ei ole.

täpsete andmete saamisel, on määratn täht
sus neis waielustes. mis tihti tekiwad
walla ja kreisi wahel.
Järgmine ülesanne, mis seisab walla
täidesaatwa komitee ja suuremate külanõu
kogude ees, seisab selles, et õiglaselt ja
kasulikult ära kasutada kõike seda waran
dust, mis praegusel korral waldades on ja
ka seda Varandust, mis nad saawad uue
määruse järele kreisi täidesaatwatest komi
teedest. Tööliste ja talupoegade inspekt
siooni järeluurimisel selgus, et seni walla
täidesaatwad komiteed ei annud tähtsust
nende hoiu all olewatele warandustele ja
kasutasid tihti neid mitteõiglaselt, Pääle
järeluurimisi on olukord paranenud ja neis
waldades, kus puudused esile tulid, on sis
setulekud nende waranduste päält tõusnud
2—3 korda.
Uks tähtsamatest majanduslikkudest üles
annetest, mis praegu walla täidesaatwate
komiteede ees seisawad, on kodukäsitöö ette

wõtete arendamine.
Kuiwörd walla täidesaatwale komiteele
uue määruse järele on wõimaldatud suu
red eesõigused (pidada ise omal waran
dust, organiseerida tööstuslikke za kauban
duslikke ettewõtteid), niiwõrd wõib ta toe
tada laenu mõttes, kui wahemees, kodukäsi
töö ettewötete arendamist sääl, kus see
raskendatud. See on igatahes üks täht
sam küsimus sellel alal.

mjmileslik MM.

pidamise minimaalseks maatarwituseks waja,

ei anta, kui vaike ci oleks ka hingede arw
majapidamises (kui selles on 2, 3, 4 hinge,
saawad nemad ikka maad 5 hinge pääle),
selle wastu, kui hingede arw majapidamises
on üle 10, ei saa nemad siis maad rohkem
kui kümnele hingele.
Nii saab maakorraldus oblastis kindla
sihi küla enamuse kehvikute ja kesktalu
poegade huwides.

Et aidata kehvikut ja nõrgajõulisi talu
poega, antakse 1925 aastal korralduseks
laenu,. mille üldine summa oblasti pääle
tuleb kuni 150.000 rubla.

põllumajanduse

Lääne oblasti talupoegade enamuse buwides.

Teisest küljest, et külas Vähendada klas
sidesse erinemist, katsutakse tulewal aastal
maakorralduse juures aluseks wõtta sarnane

Zlmk Meri! jo Plle

juures.

kujul ja mitmepöllupidamiscga.
Maakorraldus ei eralda üksiktalusid Põhja-

ja filanmifoguilr ees.
Esimene ülesanne, mis seisab walla täi

likku majapidamist sisse seada.

pääle küladesse kogukondliku maakasutamise

IlltsM, mis seiskmail tuoOa täi öfWiitf

desaatwate komiteede ja külanõukogude ees,

maajaotus, et see kindlustaks talupoja maja
pidamise minimaalset maatarvitamise normi.
Seni tarvitusel olev maa jagamine hin
gede järele tõi seda, et perekonnad, kellel
wähe liikmeid, sai nii wähe maad, et see
võimalust ci annud kuidagi vähegi tulu

lised abinõud, kui nende eneste kapitaal tõu
seb kolm-neli korda suuremaks riigi summa
dest, wõib ütelda, et põllumajanduse laenu
asjandus on küllaldaselt arenenud.
Üksi masinaid antakse välja riigiorgaa
nide ja kooperatiivide poolt üle kahe mil
joni rubla väärtuses. Põllutööriistu an
takse laenuks kuni kahe.kolme aasta paale.
Sellepärast peab küla kooperatsioon oma
pääle võtma talupoegade varustamist põllu
töö masinatega ja korraldama tarvitusele
andmise punkte. Siis vabaneb kehv talu
poeg kulaku mõju alt.

ülesehituseks.
Pikad purustuse ja nälja aastad lõid
raskeid haavu põllumajandusele. Oli tar
wilik laiaulatuslme laen, et siin aidata.
Oli tarvilik kustutada nälga põllutööriis
tade ja inwentaari järele, millede puudus
takistas suuresti talupoegade majapidamise
edenemist.

Suure raskuse ja jõupingutusega läks
nõukoguwõimul korda eraldada selleks ots
tarbeks 29 miljoni rubla. Kuni 1923/24
aasta lõpuks andis põllumajanduse pank
meie oblastile selleks otstarbeks wälja um
bes kaks miljoni rubla. Organiseeriti 119
laenuist-.isust. Suurem osa laenust läks läbi
nende ühisuste, riigi asutuste, kooperatii
wide ja kommunaal-majapidamiste.
Selle abi edaspidiseks suurenemiseks orga

nisecriti keskpõllumaianduse pank 100 mil
joni rublase kapitaaliga ja selle tõttu suu
rendab põllumajanduse pank laenuandmist
kuni 7.200.000 rublani. Kõik laen kasu
tataksc ära kehvikute ja kesktalupoeqade
kooperatiiwsele tööle tõmbamiseks. Kuid
põllumajanduslik laenuandmine ei ole weel
jõudnud oma loomulikule teele. Ainult
siis, kui suurenewad alglaenuühisuste rahaSuure tähtsusega on ka kohaliste orga
nisotsioonide ees kooperatsiooni küsimused,
sest uues olukorras on ettenähtud, et walla
täidesaatwad komiteed peawad selle küsi
muse pääle suurt rõhku panema. Koope
ratiiwne töö areneb külas erakorraliselt
pikaldaselt. Walla täidesaatwate komiteede
ees seisab tõsine ülesanne tõmmata
rahwast kooperatsiooni.
Niisama tuleb mitte wähe tähelpanu
pöörata selle pääle, et õiglaselt pääle
panna põllumajanduslikku maksu, õiglaselt
wabastada wähemjõukamaid talupoegi
maksudest, ehk wähemalt kergendada mak
susid.

Edasi, wöitlus ikaldusega. Meie teame,
et meie teatud geograafiliste tingimuste
tõttu, kus ikaldused paratamatud, seisawad
walla täidesaatwate komiteede ja külanõu
kogude ees ülesanded, anda toetust ela
nikkudele õiglase maakorraldamise ja me
lioratiiwtööde jaoks. Mitte wähe tõsist
tähelpanu tuleb pöörata ülesandele, etteValmistada külwihoogtööks.
Tänawuse talwe mittenormaalne käik
kutsub esile rahutust eelolewa külwi suhtes.
Seepärast tuleb see küsimus arutamise
alla wõtta mitmest küljest.
Edasi tuleb walla täidesaatwate! komi
teedel tegemist teha loomaarsti, sugutamise,

müügi, terapuhastamise ja arstipunktidega.
Niisama käiwad tema alla kooli, lugemis
tubade organiseerimine, wäliskooli hari
duse sisseseadmine, põllumajanduse, metsa
asjanduse, loomakasvatuse kursuste orga
niseerimine ja üldiselt walla poliitilise elu
tõstmine. Muidugi, uute ülesannete jun-

Põllumajanduse tähtsus kogu meie rah
wamajanduses õigustab täiesti seda pine
wat tähelpanu kogu seltskonna poolt, mis
on pööratud tulewase lõikuse pääle. Meie
majanduse tingimustes ei ole see pinewus
sugugi haruldane juhtumine. Just ümber
pöördult, need on meile kroonikaliselt oma
sed selle tõttu, et meie walmistawad rai
oonid asuwad maakondades, kus niiskuse
puudus sagedaseks nähtuseks on. /
Ilmastiku arenemise tingimusi 1924—25
põllumajanduslikul aastal ei wõi seni su
gugi soodsateks nimetada. Selle põhjused
peituwad seni peaaegu kogu Euroopa We
nemaal märgatawas lumeta talwes. Sel
lele tuleb juure lisada weel Viimast suurt
sula jaanuar-weebruaris, mis isegi jõed
awas.
Nende seni olemata tingimuste tõtm
tekkis paljudes kohtades Liidu Euroopa
osas kartus, kas temperatuura järskude
muudatuste tõttu taliwiljadest üldse asja
saab. Kuiwõrd korda on läinud kõiki neid
nähtusi üksikutes rajoonides wälja selgi
tada, ei ole seni ilmastiku seisukord suuri
kahjusid taliwiljadele weel toonud.
Ülal tähendasime juba niiskuse erilist
tähtsust meie walmistawate rajoonide põl
lumajandusele. Kuid kuiwale sügisele järg
nes pea samasugune tatw, mille tõttu niis
kuse Vähesus teatawates rajoonides alla
harilise aasia keskmist normi on. Selles
peitubki tänawuse põllumajandusliku hoog
töö hädaoht. Lootused jaanuari sula lõp
pemise ja lumesaju pääle weebruari algul,
ei ole täide läinud. See süwendab seda
hädaohtu, millest meie praegu kõnelsime.
See hädaoht wõib kaduda ainult siis, kui
praeguse kewadise ilma asemele tuleb hari
line talwe ilm ühes suure lumesajuga,
wõimaliselt hilisem kewade ja selle wodne
arenemine.

Lähemad poolteist—2 nädalat wõimalda
wad juba enam kindlamaid arwamisi
awaldada tulewase lõikuse wäljawaadete
kohta. A. T e i t e!.
res, mis walla pääle pandud, seisab tema
ees suur ülesanne tõmmata rahwast
nõukogude ehitustööle. Küla haritlaste
töö juure tõmbamine, naiste, sulaste, tee
nijate tüdrukute ja komnoorsoolaste ligi
tõmbamine kõik lasub walla täidesaat
wate komiteede ja külanõukogude pääl.
Wnmased peawad wvlma kõik abinõud
selleks tarwitusele, et wäljatirida külast
tema majanduslikud ja kultuurilisemad
jõud, et nad aitaksid seada majanduslikku
ja kultuurilist elu wasmwale kõrgusele.
Igatahes üheks tähtsamaks küsimuseks,
mis walla ees seisab, on läbi wiia teatud
wäärilikkusega walla täidesaatwate komi
teede ja külanõukogude walimisi. Hoolikas
walimistele ettewalmistamine, hoolikas
kandidatuuride arutamine, kõik see nõuab
mitte wähe tööd. Kui meie seda tööd õig
laselt läbi wiime ja walitud isikud on selle
töö läbiwiimiseks sama wäärilised, siis
on kõik eeltööd tasutud sajawõrra.
Elanikkude lähendamiseks nõukogude
ülesehitamisele, on tähtis organiseerida
walla täidesaatwates komiteedes mitmesu
guseid sektsioone, s. t. wäljaeraldada teatud
rühm kodanikke, kes huwitatud on ühe ehk
teise külamajanduse ja kultuuriise ehituse
erilise küsimusega. Kui leidub rühm ini
mesi, kes tööstusest huwitatud, tuleb neid
siilna rühma koondada, kus nad wõiksid
ühiselt arutada neid küsimusi, mis ühen
duses tööstuse organiseerimisega. Edasi,
selle Väljaselgitamine, milliseid ettewõtteid
wõiks asutada teatud maaalal, kas ta on
ka wallale kasulik sissetuleku mõttes, kas
tema saadused leiawad ostmist turul. Wõib

Nõukogude maalt.

Rahwamajandus.

Tollimaksuta kaupade sissewedu
läbi Arhangelski.
S. N. W. Liidu Rahwamajanduse
kõrgema nõukogu presiidium pooldas tolli
maksuta kaupade sissewedu 1925 aastal
wähamaalt läbi Arhangelski sadama,
mis lähemad kohalise tööstuse Marus
tamiseks.

Wiljawalmistus Pöllumaiauduse
kooperatiiwide Poolt.

Suguhobuste ostmine Soomemaalt
Põllumajanduse ühisuse poolt on teh
tub leping meie kaubaesitaja läbi Soome
maalt 100 Soome suguhobuse ostmiseks,
25.000 rubla eest. Hobused ostetakse
4-kuulise krediidi pääle.
Haridustöö rahwuSwähemuste
keSkel.
Rahwuswähemuste nõukogu rahwa
hariduse kommissariaadi juures teeb
praegusel korral energiliselt tööd rah
wuswähemuste Ukrainas asuwate koolide
ja kultuur-hariduslikkude asutustega.
Rahwuswäemuste haridusasutuste wõrgus
on Ukrainas sotsiaalse kaswatuse and
miseks üle 1.500 õpetuse süksuse, õpilaste
armetuni 112 tuhat inimest. Ametiühis.
hariduslikke —56 õppeasutust 5.000
õpilasega ja poliit-haridusliku osakonna
andmetel ligi 600 kultuur-hariduslikku
asutust. Käesolewal aastal on rahwus
wähemuste nõukogu juure organiseeritud
Tshehi büroo, kes teeb tööd tshehide
keskel, kes asuwad pääasjalikult Wolõnia
kubermangus.
Uurali tööstuse wiljakuse kasw
Uurali tööstuse wiljakus on käesolewa
aasta esimesel weerandil wõrreldes mine
waaasta esimese weerandiga metalli töös
luse alal kaswanud 68 prots. Mäe töös
tuses (ilma kulla ja platinata) 51 prots.,
kiwisöe tööstuses 15 prots., tekstiil ja kee
mia tööstuses 43 prots. Tööwiljakus on
niisama kaswanud. Oige tuntawalt kaswas
metallurgia tööstuses (85 prots ). Tööliste
arw wähenes 130 tuhandest töölisest kuni
103 tuhande tööliseni.
Walmissaaduste müük on täiesti hästi
korraldatud," mis on seletataw tuntawa
hinna alanemisega. Hästi kordaläinud
müük andis metallurgia tööstusele likwi
deerida oma tööliste wõlad.

Liua- ja kanepikiude walmistus
Linawalitsuse keskkoha operatsioonid tina
kiude ja linaseemnete kogumisel kestavad
«dasi. 10. veebruariks oli linakeskkoha
poolt koondatud linakiusid 1.110.000
puuda, kanepit 84.000 puuda ja lina
seemet 1.351.000 puuda, neist külvi
seeme! 300.000 puuda. Wene tööstusele
on antud lina üldse 265.000 puuda, välja
maale on veetud ligi 500.000 puuda. Ka
nepit on väljamaale veetud 38.000 puuda
ning antud Wene tööstusele 27.500 puuda.
Linaseemet on wälja veetud ligi 750.000
puuda, ära müüdud on sisemistel turgude!
ligi 200.000 puuda.
Maaühisuste wörgu kaswamine
Põllumajanduse ühisuse andmete järele
on wiimasel aastal märgata tuntawalt liht
kollektiiw-majapidamise ühisuste kaswu.
Praegusel ajal teewad üldse kollektiiw
majapidamised ja ühisused wälja 30 Esi
mese jaanuari andmetel wõtawad kommuu
nad oma alla riigimaast 56,9 % ja 43%
talupoegade maad, artellid riigimaast
45% ja osamaad 55%, ühisused 37,8%
riigimaast ja 62.2°/» osamaad. Kollektiiw
põllumajanduse ühisused on sarvloomadega
wähem warustatud kui üksikud talupoegade
majapidamised. Iga 100 hinge kohta tuleb
kollektiivsetes majapidamistes keskmiselt 15,5

sarvlooma, kuna üksikutes majapidamistes
iga 100 hinge kohta tuleb 23.2 sarvlooma.
Hobuseid tuleb ühe kollektiivse majapidamise

pääle 8,5. Kommuunad on kõige rohkem
warustatud põllumajandust inwentaariga.
Iga 10 kommuuna pääle tuleb üks traktor
ja üks anrujöumafin.

Suur tellimine Ida-Hiina raudteelt.
16. weebruaril sai Petrowski nimeline
tehas suurema tellimise Jda-Hiina raud
teelt 700.000 rubla pääle. Tellimise saa
miie juures konkureerisid mitu wäljamaa
äri, kuid waatamata seepääle sai tellimise
„Jugostal", kes andis selle Petrowski ni
melisele tehasele.

Rootsi tuletikkudest.

käsitada ka küsimusi, näituseks: kas koha
likkude elanikkude tarbed ei nõua seebiwab
riku awamist, selle asemel, et sõita seepi
ostma sadandete werstade tahu, kuna ko
hapääl on selle walmistuseks soodsad tin

Teede ehituse küsimused: remondi, uute
sildade ehitamine, uute maanteede aluse
panemine, selleks ta?wis minewa metsama
terjaali kättetoimetamine, palju seda tarwis
ja palju ta maksab kõike seda arutab
eriline sektsioon. Niimoodi wõime näha,
et eelpool ettetoodud sektsioonidel on mää
ratu tähtsus nõukogude ülesehitustöös,
tarwitawad mitte mähe jõudu ja aega.
Muidugi, kuiwõrd seisawad walla ja
küla ees uued ülesanded ja kuiwõrd nõu
kogude walitsus enamal ehk wähemal ku
jul määrab ära need ülesanded, niiwõrd
nõuab ta talurahwale otsustawalt lähene
mise ümbermuutmist. Seepärast tuleb
Walla wastutawatel töölistel ära unustada
need wõtted, mis omandatud kodusõja
ajal. Elanikkude tarbete piinlik tähelpa
nemine, ükskõik, millises wormis ta esile
ei tuleks, kas põllumajanduse maksu alan
damises wõi sotsiaalses abiandmises ehk

Kaubanduslikus sektsioonis wõiks käsita
da ja põhjalikult ettewalmistada järgmisi
küsimusi: milliseid kaupe on olemas külas,
milliste järele on puudus, palju on tar
wis abinõusid selleks, et awada üht kui
teist kauplust, kust ja kuidas saada üht kui
teist kaupa, palju läheb maksma kauba ko
haletoimetamine, palju isikuid peab and
ma kooperatiiwi teenistusesse, palju maks
ma läheb, milliseid kõrwalisi kulusid ta
pääle panna jne.
Loomakaswatuse paremini sisseseadmise
küsimus tuleks arutuse alla wötta põllu
majanduse arendamise sektsioonis. Mis
tõugu lehmi tuleks wälja kirjutada, kust
neid saab, mis hinna eest, palju pii
ma annab, ehk wõib olla on esialgselt ka
sulikum osta hääd sugulooma, siis, millist
maksu wõib määrata tema tarwnamise eest,
ehk kui siin tegemist rikka külaga, siis wõib
olla on kasulikum teda täiesti maksuta ka
sutada kõike seda arutab põllumajanduse
arendamise ja loomakaswatuse sektsioon.
Küla kultuurilise arenemise küsimused,
kooliwõrgu laienemine, uute koolimajade
ehitamine, wäliskooli hariduse sissesead
mine, lugemistubade organiseerimine, aja
lehte, raamatute, ajakirjade kättetoimetamise

korraldamine, asjaarmastajate ringide,
laulu, muusika, näite j. t. sisseseadmine,
kõike seda peab arutama kuttuurharidus
lik sektsioon.

Eestlased S. N. W. Liidus.

Põllumajanduse ühisuse andmetel on weeb

ruarikuu esimese kümne päeva jooksul põllu
majanduse kooperatiivide poolt ostetud
359.000 puuda igasuguseid wiljakultuure.
Hoogtöö algusest on põllumajanouse koope
ratiiwide poolt ostetud üldse 17.371.000
puuta igasuguseid wiljakultuure, nendest on
nisu 6.445.000 puuda, rukkist
4.426.000 puuda ja kaeru 2.281.000 puuda.

Leningradi tuletikud wäljamaa
turgudel.
Tööstuse büroo presiidium tõstis ob
lasti majanduse nõupidamise ees küsimuse
üles, anda Leningradi trustile rida ker
gendusi tuletikkude wäljawedamiseks wäl
jamaale. Leningradi tuletiku trusti esine
mine wäljamaa turul, pääsjalikult Londo
nis, näitab, et meie tuletikud ei jää taha

gimised.
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nendes küsimustes kergenduste andmises

kõigi nende küsimuste terawalt tähelepa
nemine ja põhjuste lahendamine, mis esile
toowad rahwa hulgas rahulolematuse,
lasub wallatööliste pääl. Ja mitte üksi
walla tüidesaatwates komiteedes töömwate
seltsimeeste pääl, waid ka teiste maa kul
tuurtööliste pääl, kes töötawad walla kul
tuurlistes ja majanduslikkudes sektsioonides.
Ainult tähelpanelik, läbi mõeldud, seltsi
mehelik wahekord wõib ligendada rahwast
oma nõukogu ümber, wõib kaasa aidata
tema tõmbamisele nõukogude ehitusele.
Sarnaselt küsimust ülesseades, on walla
täidesaatwatel komiteedel kergem läbi wiia
uusi ülesanded, uut määrust tema teosta
mise!. A. K.

Eesti ofiiiiiltltiiiir fnmtnnb huidise alal.
Kooli kindlustamine olgu igaühe asuniku püham ülesanne.
„Noored tegelased".
(Toropetsi koolilaste küllasõit)
Kogemata sai Leena reedel kuulda, et
õp. R. laupäewal külla sõidab. Mõne mi
nuti pärast lastekari R. ümber, kes tea
tasid, et neil iseseiswalt mitu näitemängu,
laule ja muid ettekandeid on valmistatud
küla rahwa jaoks ja nõudsid, et neid kaasa

mitee ja miilitsa luba, ilm juba pime näi
telawa seadmiseks jne. õpetaja ei luba.
Tehti ettepanek „pidu" lugemistoas ära
pidada, kuid, et mõned wäsinud oltd ja
külarahwas hommikul rohkemal arwul lu
chas kokku tulla, jäeti pidu pidamine järg

wõtaks külasse.

miseks hommikuks.

„Ega ma teid, terwet karja seljas
jõua 20 wersta taha kanda ja igaks ette
kandeks peab H. O. luba olema", punnib
R. wastu.
„Sinna lähme jala ja luba muret
seme ise", wastasid kõik kooris.
„Aga kui keegi külma wõi wäsimu
sega wirisema hakkab?"
~Siis kanname teda ühiselt edasi,"
wastati kindlalt.
Tunni aja pärast toodi laste komitee
kaaskirjaga järgmine pidukawa: 1) Kõne:
Side küla ja linnalaste wahel P. 2)
Dixi 2 w. näidend „Milles jõud seisab",
3) Ilulugemised: Sirp ja haamer M.
A. ja J., 4) Eesti rahwa ja pioneeride
laulud, 5) Ühiskondlikud ja liikuwad män
gud läbiwaatamiseks.
„Tehtud töö on küll kena, aga küll wane
mad teil kodus selle tuhina wälja peleta
wad" mõtles R., kui lapsed rüsinal koju

Järgmisel hommikul kogusid
ja pidnwõerad Manja wanemate ruumi
kasse tuppa. Ahju ääre pandi wana uks,
kaeti tekiga kenasti üle etteütlejale, woodl
jäi oma kohale. Üks uks läks teiie tuppa
ja teine õue. Eesriiet polnud waja. Nii
oli toa nurk „1. waatuse küla tänaw" ja
pool tuba 2. waat. „ kõrtsimehe tuba".
Tagawarawägi ootas näitlejaid kasuka
tega õues.
Kõik ettekanded läksid hästi. Tahma ja
jõhwikamarja grimm oli rahuloldaw, mäng
loomulik ja elaw. Ainult see pisut segas,
et hiljaksjääjad õuest „kõrtsimehe tuppa"
sattusid ja mõned tuttawad etteütlejat kät
pidi teretama tükkisid, kuid warsti asja
tõsidust märkasid. Teiseks jäi mängude osa
kamast wälja, sest rutati, et õhtuks warem
koju jõuda.
Tagasisõidu tee polnud wähem lõbus,
mida sula lumi weel ülendas. Järgmisel
päewal olid „tegelased" nägemata ära
kadunud, ainult mõni säruw silm ja julge
naeratus wälkus siit ehk säält. Koduhoid
jad aga liginesid seda agaramalt R—le

ruttasid.

Õhtul tuli M. ema R —le kaebama,
et kuidas tema ] 1 a. tütar niisuguse teega
nii kaugele jala jõuab käia, aga ta koju
ei jää, nutab aga. . .
Teisel hommikul koguwad ühed saladus
liku naeratusega, aga teised murenägu
dega kooli: „Ainult tegelased wõiwad kaasa
tulla" olla R. ütelnud.
Tundide waheajal tehakse „wiimast proo
wi" ja saatkond käib kolme tegelase wa
nematega läbirääkimas, keda kategooriliselt
„ei lubatud kolama minna", kust wõidu
rõõmsalt tagasi tuldi.
Siis sõidawad Peeter ja August laia
reega, mis köiega warustatud, kooli juure,
et nõrgemaid pääle wõtta ja päälmisi
nööriga kinni tõmmata. „Tugewamad"
astuwad R—ga jala järele. Linna ser
wal astuwad Leena ja Liisa koju jooma.
Mõne minutiga on wana hall aiste wa
hele rakendatud, kuhu „tugewamad" ja
R. ka pääle wõetakse üldse 12 inimest.
Nüüd algab alles sõit, mis sõit on: al
lamage hüpati kontsale, aga ülesmäge lü
kati koormat takka. Kõik tee kestis enne
kuulmata „lauluproow" soolo ja kooriga.
Kohale jõudes mindi kohe kohalise õpe
mjaga ruumide ja muu asjus läbirääkima
ja korraldusi tegema, kuna R. külarahwaga
lugemistoas juttu weslab.
Tunni poolteise pärast tullakse teatega
tagasi, et „luba pääl pole kirjutud, et
pidu koolimajas peetakse", pole walla koAndke kooliõpetaja!
Nurmetunde Konokowa küla (Tweri ku
berm.) kool töötas 31j2 aastat. Külamehed
ei olnud küllalt ühel nõul ja ei suutnud
kooliõpetaja palka korralikult ära maksta.
Seepärast lahkus kooliõpetaja Pull oma
ametist.

Külas on umbes 40 kooliealist last, kes
koolis veaks käima, kuna kool seisab juba
teist aastat. Oel>ud külas on noorte pio
neeride rühm esimene Eesti pioneeride
rühm Wenemaal. Külas on noorte ühingu
ring, millel ei ole juhtiwaid seltsimehi.
Külas puudub igasugune kultuuriline jõud.
Külamehed tunnewad puudust isikust,
kes oleks eestwötjaks ühiskondlikus töös.
Külamehed on kindlas lootuses, et was
tawad organisatsioonid täidawad nende
soowi, saates tubli kooliõpetaja.
E. W i i b u s.
Pühamees harmooniumi oman
damas.
(Welitije-Lutist, Pihkwa kub.).
Enne sõda oli siinse haridusseltsi poolt
ülewalpeetul Eesti koolil ta oma harmoo
nium (fisharmocmium). Kui sõja ajal

meeldetuletusega:

„Nüüd on kord meie käes"! „Järg
mine kord läheme meie ja teatame enne
ette". Kosta.

pifritle,
mida korraldatakse selleks, et
„Edasi" kaudu köwendada sidet
maa ja linna wahel.

Eesti kool suluti, siis anti harmoonium
kirikuwalitsuse kätte hoiule.
Nüüd, juba paar kuud tagasi, hakkas
Eesti koolinõukogu rahwa rahaga ostetud
harmooniumi tagasi nõudma. Kuid kiriku
nõukogu esimees on ta kristlikult omaks
tunnistanud ja ei taha wälja anda.
Seltsimehed Kangrupool \a Solberg,
pressige pühamehele kõwemini püüle.
Ka üks kirjasaatja.
Lapsed koolist ära
Läinud aastal sügisel asutati WelikijeLukisse esimese astme Eesti töökool. Lin
natöölised ja Eesti klubi liikmed, kes hoo
kitsesid palju kooli asutamise eest, muret
scsid koolile inwentaari, toetasid rahaliselt
jne., lootsid, et kool leiab sooja poolehoidu
ka Eesti asunikkude poolt maal.
Nüüd aga, weebruaris, mõtsid BelajaLipa eestlased omad lapsed koolist ära,
nähtawasti seepärast, et kooli juure ka
watsetakse organiseerida noorte pioneeride
rühm.
See belaja-lipalaste samm on mõttetu,
sest näib, et nad tahawad oma lapsi mee
lega pimedaks jätta.
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Koolinõukogu ja iga arusaaja seltsimehe
ülesanne on lastewanematele selgeks teha,
et lastele hariduse andmine on tarwilik.
Mutt.
Mahajäänud nurk.
(Rebejewka wald, Sõsrani kr., Uljanowski
kub.l.
Siin wallas on wäike Eesti asundus,
mis tekkis 1919 a
Kool seisab õpetaja puudusel, kuna 15
kooliealist last käiwad Wene koolides.
Hiljuti organiseeriti noorte poolt näite
ring, kes weebruaris korraldas piduõhtu
kahe näitemänguga. Pidu oli kaunis ra
huloldaw. E. K. K a n g s.
Rohkem osawöttu haridustööst.
(Gorbowo asundus, Wiitebski kub.).
8. weebr. pani meie haridusselts „Säde"
pidu toime rahwamaja hääts.
Kuid rahwa osawött oli koguni wäike.
Gorbowlased, wõtke haridustööst rohkem
osa, sest nüüd ei saa enam elada nii nagu
tsaari ajal. Siis tehti haridustööle igat
wiisi takistusi. Nüüd aga kui töörahwa
walitsus awas hariduse töö alal kõik
uksed ja kaasa aitab, wõtke ka teie' ise
rohkem osa.

Meie haridusmaja on lagunemas ja
nõuab remonti. Seadke ta korda, et tu
lewikus oleks meil tore hariduse keskkoht.
Nüri.
Töö edeneb.
(Mägede Eesti asundus. Luuga kr.,
Leningradi kub.).
Ühiskondlik tegewus meie asunduses
hakkab suuremat hoogu wõtma.
Pidusid peetakse õige tihti. Töötab
noorte ühingu kool. Jaanuaris oli siin
ka kino, mis oli suureks „wõistlejaks"
nsuisale kõrwal talus peatawale palwe
lannile läks ainult paar inimest.
Ilmub seinaleht „ Mägede Kaja". 22.
jaanuaril peeti Lenini ja 9. jaan. sünd
muste mälestusõhtut, millele järgnes noorte
ühingu liikmete koosolek.
Praegu on hoolas ettewalmistus küla
ja walla nõukogude ümberwalimisteks.
Selleks ajaks pannakse ka pidu toime.
Komnoorsoolane.
„ Pääsuke" weebruaris
(Gorbowo asundus, Wiitebski kub.).
Meie haridusselts laskis 8. weebr. esi
meie seinalehe „Gorbowo Ime" nr. 1
wäha. Kõik, iseäranis noored, lugesid
teda huwitusega.

Seinaleht on mõndagi päewawalgele
toonud, mis seni waka all hoiti. Ta
laiendab tubliste noorte ringi.
Loodame, et see nummcr wiimane ei ole.
Nüri.
Ikka edasi(Allmäe asundus, Stawropoli kub.)
Alles hiljuti oli siin raiooni esitaja, kelle
kcstwõttel kõik noorteringi liikmed üksikult
läbi arutati. Nöukoguwastast elementi ringi
liikmete bulgast ei leitud. Üksikuid pahu
nähtusid on mõne üksiku juures ette tulnud,
kuid ka need üksikud tõotasid mitte enam
pahesid korrata. Warcti iaab meie noorte
ring raiooni poolt kinnitatud ja siis wöi
wad nad enam artiiwsemalt tööle hakata.
Hääd eou, AUmäe noored! A. B.
Leningradi teated.
Sm- Rakowski Leningradis.
Puhkepäewal, 22. weebruaril jõuab Le
ningradi S. N. W. Liidu täieõiguslik
esitaja Inglismaalt sm. Rakowski. Sm.
Rakowski teeb oma sõidu päewal kell 8
õhtul suures riigi ~Filarmoonia" saalis
awaliku aruande Leningradi proletaarsete
üliõpilaste kasuks ainel: Rahwuswahe
line seisukord, S. N. W. Liit ja Inglis
maa.

Utte leiwawabriku ehitamisele
Uut leiwawabrikut on lõpulikult otsus
tarud ehitama hakata, kewadel. Leningradi
Uhistarwitajate Liit andis leiwawabriku
ehitamiseks 350 tuhat rubla.
Tramwailiikumine kella V homm.
Wiimasel Leningradi nõukogu täiskogu
istangul tõsteti üles küsimus, et tööliste
raioonides on tarwilik algada tramwailii
kumist enne kella 7 hommikul.
Esimesest märtsist algades hakkawad
ramwaid nr. 5, 11, 13, 16, 18, 19, 21

ja 29 liikuma kella 6,20 minutit kuni
6,30 minutit hommikul. Teised tramwaid
algawad liikumist kell 6,45 min. Liiku
mine lõpeb harilikul ajal.
Tramwaliikumise tihendamine.
Esimeseks märtsiks lastakse wälja põh
likusi remondist 25 lramwaiwagunit. Selle
tõttu tiheneb tramwailiikumine rida lii
nidel.
Gutujewi silla ümberehitamine.
Täna algab põhjalik sadamasse wiiwa
Gutujewi silla ümberehitamine. Liikumine
üle Gutujewi silla katkestatakse alutiselt
ja sünnib üle Jekateringosski silla, mida
mööda liiquv tramwai nr. 17.
Uulitsate ümbernimetused.
Linna muuseumi kommisjon lõpetas
oma töö uulitsate ümbernimetamise asjus.
Leningradi uulitsate uued nimetused kinni
tatakse lõpulikult ära raiooni täidesaaiwa
komiteede istangul.
Teleson Leningrad Kiiew
Eila awati regulaarne telefoni ühendus
Leningradi ja Kiiewi wahel. Kõnede kuu
lamine on hää.
Läbirääkimisi wõib Kiiewiga pidada
kella 272 kuni kella 4 päewal. Kolmemi
nutiline harilik kõne maksab 7 rubla 14
kop.

Tööwiljakus ja töötasu Lenin
aradi ettewötetes.
Esialgsed Pöhja-Lääne tööstuse büroo
andmed näitawad esimese möödunud ma
janduse weerandaastal edaspidist tööwil
jakuse kaswu Leningradi tööstuses, mis
wäljendub ühe töölise töö tõusus ja ül
dises walmissaaduste kaswus.
Keskmine walmissaaduste wäljalask ühe
töölise pääle päewas tegi esimesel weeran
dil wälja 9 rubla 96 kop. Wörreldes möö
dunud aasta esimese weerandi tööwiljaku
sega on see kaswanud 25 prots. wörra.
Möödunud aasta wiimasel weerandil tõu
seb see 6 prots. wörra. Sarnased on Le
ningradi tööstuse keskmised andmed. Uksi
kutes ettewötetes ja trustides kaswas töö
wiljakus weel enam: „Krasnöi Treugolnik"
tõstab oma walmistuse kaswu ühe töölise
päält päewas 50 protsenti, wörreldes mi
newaaasta esimese weerandiga ning nõrga
woolu ja raswa trustid töstawad isegi
100 prots. wörra.
Kaswanud on niisama ühe kirjasolewa
töölise kuu keskmine tööwiljakus. Minewa
aasta esimesel weerandil saawutati 214
rubla 36 kop. Kui wötta minewaaasta
esimese weerandi keskmine kuu tööwiljakus
100 prots., et siis neljandal aasta weeran
dil teeb see wälja 102 protsenti ning käes
olewa aasta weerandil 117 protsenti.
Väljalaske kasw on iseloomustaw weel
sellega, et kui körwale seame sellele kuu
keskmise kaswu kirjasolewa tööliste arwuga.
Nõnda siis, kui wötta kuu keskmine kirjas
olewa tööliste arwu esimesel möödunud
weerandaastal 100 prots. eest, siis saame
neljandal weerandil 124 prots., ja käes
olewa aasta esimesel weerandil 134 prots.
Tööwiljakuse kaswu juures 2 prots. wörra
kaswas, minewaasta tööliste arw 24 prots.
wörra, tol ajal kui käesolewa aasta esi
mesel weerandil tööwiljakuse suurendamise
juures 15 prots. wörra, tõusis kirjasole
wate tööliste arw 10 protsenti.
Uhes tööwiljakuse tõusuga kaswab nii
sama töötasu. Kui wötame keskmise töölise
kuu tööpalga ühe töölise kohta päewas
kogu Leningradi tööstuses möödunud aasta
esimesel weerandil 100. siis neljandal wee
randil teeb see wälja 122 prots. ja esime
sel weerandil käesolewa! aastal 130 prots.
Nõnda siis, otsustades esialgsete andmete
waral wöime öelda, et minewaaastane töö
palk kaswas enam kui ühe töölise keskmine
kuu tööwiljakus, samal ajal kni käesolewa
aasta esimesel weerandil ehk küll tööpalk
tõuseb, kuid mitte nii kiires korras. Need
esimese weerandaasta tagajärgede saawu
tused tulewad kirjutada tehniliste paran
duste arwele.

ifitöns ix tdjnifx.
Looduse kaitseksSoow alalhoida tulemase põlwe jaoks
esialgse looduse wäiksemaid kohti tema loo
ma ja taimeriigi algupärasustega, tema
haruldaselt ilusate mäesünnitustega, juba
ammu kutsuwad tsile inimeses tungi luua
selleks erilisi kohti rahwa parke. Need
pargid loetakse täiesti rahwa omanduseks
ja seisawad seaduste kaitse all.
Sarnased pargid on isesugused, loodus
likud botaanika, sooloogia ja mineraloogia
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aiad, mis tihti pääle wõtawad oma alla
maapinna, mis on suurune mõnele riigile.
On täiesti arusaadaw, nende muuseumide
parkide loodus kõneleb rohkem inimesele,
kui linna muuseumide tihedad riiulid.
Esimene park muuseum organiseeriti
1832 a. Arkansasi osariigis (Põhja-Amee
kas). Käesolewa! ajal on sarnaseid parke
Ameerikas 23. Nende alla kuulub 28 tuHat ruutkilomeetrit maad. Uks suurematest
neist on Jeulostoni park, kui üks wulkaa
nilise looduse algupäralsuse nurk, harul
daste geoloogiliste keewaweehallikatega ja
teiste mägestiku ilma imedega. Park hu
witab weel oma kenasti alalhoitud, kiwi
nenud metsa poolest, mis kuulub eelajaloo
lisse ajajärku ja tõuseb kuni 70 jala kõr

Gilane börse:
k°bu-tu.e° kõrtsiks 100% T
" " aprilliks 99*/»
Naelsterlingid " 9 rbl. 26 kop.
1 ff x"*. 4"
Rootsi * 87 /2„
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Soome macgab "
Talupoegade laen " A "
I. wöidutaen " "
Wastutaw toimetaja: &. Trevseldt
Wäljandaw: Eesti Kirjastuse Ühisus

gusele.

Wiimasel ajal, kiirelt wäljasurewate bii
sonhärgade alalhoidmiseks, sundis Kanaada
walitsust 1922 a. wäljakuulutama rah
wusliseks pargiks Newolini jõe basseini
Athalaski ja suure Newoluigi järwede ümb
ruses, kus liiguwad ringi wiimased karjad
biisoni härgi V/2 2 tuhandeliste karja

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Puhkepäeval 22. weebr. f. a.

dena.

Aafrikas on sarnane koht Inglise
Kongos. Selle pind on 25.000 kilomeetrit
suur. Selles pargis on alalhoidunud weel
rida kadunud ehk kadumisele lähedal ole
waid Aafrika loomi, nii kui: jaanalinde,
kaelkirjakuid, sebrasid, hüäänesid, metshär
gasid, lõwisid ja teisi loomi.
Sarnased kohad asuwad weel Austraa
lias, Uuel Meremaa! ja Malai saarestikus.
Euroopas, kui enam kultuurilisemal maal,
on wähe sarnaseid kohti. Ka on siin ta
kistuseks rahwatihedus.
S. N. W. Liidus tõusis looduse kaits
mise mõte üles 1892 a. Enne rewolut
siooni silaldas eneses erilist tähtsust Belo
weshi põline laan oma wäljasurewate
suubrihälgadega, endise Grodno kuber
mangu piirides Falz-Jaini pargis. Käes
olewal ajal on Beloweshi laan, sest ajast
mil üle läks Poolamaa alla, täiesti rüüs
tatud ja järele jäänud suubrid häwitatud.
Kultuursed paanid ei leidnud midagi muud
paremat, kui maharaiuda põlised hiiglased,
mille sarnaseid pole kogu Euroopas.
Lõuna-Wenemaa steppides, Tauria ku
bermangus, asub kuulus loomaaed
Aksanija-Nowa. Siin asuwad kuulsa rei
sija Prshewalski poolt Aasiast toodud
sebrade, antiloopede, kaamelite, biisonhär
gade, metshobuste karjad. Lindudest on
sääl jaanalinnud, naudod, flamingod
jne. Kodusõja ajal aga sattusid nad korda
kolm sõjalisse keerdu ja 3/* Pargi jelanikke
löödi surnuks.
Teaduse pääosakonna muuseumi juures
asub looduslikkude mälestusmärkide kaitse
komitee. Komiteesse kuuluwad mntud
kunstide akadeemia töölised, teadusemehed
ja looduse kaitsest huwitatud walitsuse
asutused: põllutöö ja rahwahariduse kom
missariaadid, poliit-hariduse walitsus, mäe
asjanduse osakond, kõrgem rahwamajanduse

nõukogu j. t.
Hariduskommlssariaadi kaasabil korral
dab komitee nendesse. huwitawatesse kohta

Elswrsfioon
Puuase sõjaväe muuseumi.
Kogumine Surmajas kl. 12 päw.
Osavõtt 10 kop. Registreerige
warakult!
mm!MM|
Haridusmajas
Esmaspäeval, 23. weebr. s. a.
Pidu-öhtv
Kirjaoskamatuse likwideerimise
dekreedi wäljaandmise 5. aasta
päewa puhul.
Esinewad kirjaoskamatuse
likwideerimise kooli õpilased.
Algus kell 8 õhtul.
Sisseminek kõigile maksuta.
Juhatus.
Kolmapäeval, 25. weebr s. a.
kell 7 õhtul
„Edasi" toim. ruumides
„Ldasi" kaastööliste
ja kirjasaatjate nõu
pidamine.
Päe wakrd:
1. „Edasi" toimetuse aruanne.
?. Töölis-kirjasaatjate ülesanded
3. Töölis-kirjasaatjate organisee
rimise küsimus.
4. Jooksvad asjad.
Osa wõtma palutakse kõiki
„Edasi" kaastöölisi ja kirjasaat
jäid, kui ka kõiki seltsimehi, kes
tulevikus ajalehele kaastööd
tahavad teha.
Mitte hiljaks jääda.
WöiißSE;

desse õpereise.

Ainuüksi seadusandliste abinõudega meie
looduse kaitset kätte ei saa Siin on waja
iga töölise ja talupoja akuiwset kaastege
wust. Ainult siis kui töölised ja talupo
jad aru saawad looduslikkude mälestusmär
kide tähtsusest, wõime saawutada suuremaid
tagajärgi.

KLrjawastused.
Komnoorsoolane, Mägede -Asunduses.
Teie esimest sõnumit meie kätte ei saanud.
Kirjutage.
Nüri, Gorbowost. Teatage oma täielik
nimi ja adress. Kirjutage.
Teadaanne Haridusmaja teaatri hääle
paneku kursuslastele.
Puhkepäewal, 22. weebr. on häälepaneku
kursus erakordselt kella 4—6 pääle lõunat,
milliseks ajaks kursusest osawötjaid palu
takse harjutusele ilmuda.
Wast. instruktor-organisator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Laupäewal, 21. weebr.
kell 8 Ärimehed."
„ 8 „Tund toimetuses"
Puhkepäewal, 22. weebr
kella 7*l—Vs2 Rütmika kursus
„ 4—6 Häälepaneku kursus.
Wast. instruktor-orgenisaator.

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis SÄ tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9

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

vi» WmUU Snamensk.) uul.
2 nr. 2.2s.Oktobr

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu

wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.
IM®" j- triiificr
Snguorgaanide igakülgne arstimine^

K>»okt,lii yiigemaja »us-,<
röi 7
lef. 180-52. Wastuwõtm. kõikides s,

professorite ja assistentide poolt I
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised r
did (naistehaigused ja sünnitamine). S
ISirtTrtfpfo tl. fl . I š

NllmatN mrt.

S: SW,««' tripp»
hamd. Arstide kutsum. kodu.

H. N. Witkuu»Kolpakowa uuend
waswwötmist: nõuanded ja abi rc

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaig

sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 ö

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik p
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raaduksest.
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