Koigi muude töölised, ühinege!

Ukstkanmmer 5 kop.

Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
Kuulutamine j
esimesel Ihk. 3r.kul. I
Linnades 1 knn 1 rbl.
aasta 11 rbl.
wiimasel „ 1 „ m
Maal 1 kuu 50 kop.
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k-.har. asul 20 k. „
aasta 5 rbl. 50 kop.
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Nõukogude Liidu-Jaapani lepingu kinnitamine.

Jaapani wMjus fiiuiitos lepingu
8. N.W. Liiduga.
Toki ost, 25. weebr. Täna hommiku kinnitas Jaapani walitsus Nõu
kogu-Jaapani lepingu. Homme oodatakse kirjade Vahetamist Karahani ja
Joschisawa wahel. Sellest silmapilgust pääle loetakse Jaapani ja S. N. W.
Liidu wahel diplomaatiline wahekord faktiliselt jaluleseatuks.

Ülesastumine Tiirgimaal.
Konstantinoopolist, 25. weebr. Türgimaa ida ringkondades
puhkes lahti ülesastumine. Türgi wabariigi presidendi Kemal-pascha juures
peeti walitsuse liikmete erakorralist istangut. Türgi ühiskonna tegelased kinni
tawad, et ülesastumine on ettewalmistatud inglaste poolt, kes tegutsesid
ühiselt Türgi waimulikkudega. Türgimaal ja Ida riikides ehiwad end re
wolutsiooni waenlased usuliste loosungitega. Walitsus kuulutas need raioonid,
mis alluwad ülesastumisele, piiramise seisukorda.
Ango o r a st, 24. weebr. Walitsus esi
nes medshilises (parlamendis) järgmise aruandega:

„Ülcsastumine, mis algas Argonski wi
lajetis (ringkonnas) laienes Diarbekiri, yar
puti ja Gendshi wilajetide pääle ja ähwar
dab weel mitmeid ringkondi.
Walitsus kuulutas mässulistes rajoonides

piiramise seisukorra wälja ja nõuab selle
abinõu kinnitamist medshilise poolt.

Ango o r a st, 25. weebr. Enne arwati,
et siin on lihtsalt bandiitidega tegemist.
Kuid nüüd omandas liikumine tõsise ise
loomu. On kindlaks tehtud, et mässuliste
jut>t scheih Said ja ta poolehoidjad sõitsid
Väljamaalt sisse.

Ajakirjandus teatab, et Väljaastumine
on Vaimulikkude töö Väljamaa toetusel.

S. N. W- Liidu esitaja sm. Karahan (Paremal Pool) ja Jaapani esitaja

Mässuliste organisatsioonide loojateks Mos

sulis (kuulus naftahallikate poolt, mida ing
lased omale soowiwad) on inglased, kes
töötasid übes Vaimulikkudega. Nagu hari
likult, sünnib tagurline liikumine igakord

Jo s ch isa w a (pahemal pool).

Kunas ja kuidas tunnistab

usu katte all.

Wasturewolutsiooniline liikumine
surutakse maha.
Londonist, 25. weebr. Konstantinoo
polis saadud teatede järele kiitis rahwuslaste

Ameerika meid.
Ameerika walitsus arutab S- N- W
Liidu tunnistamise küsimust.
New-Borgist, 25. weebr. „Rosta"

partei hääks walitsuse abinõud kurdide lii
kumise mahasurumiseks idapoolsetes ring

sõnumisaatja teadetel suurenewad Ameeri

kondades.

algusest S. N. W. Liidu tunnistamiseks, ncn
deks läbirääkimisteks Coolidge poolt erilise

Kurdid tapawad inimesi
Konstantinoopolist, 25. weebr.
Barahia oma alla Võtmisel tapeti ja haaVati kurdide poolt palju kodanikke.

kas kuulujutud lähedasest läbirääkimiste
kommisjoni nimetamisest jne. Need kuulu
/üiud on muidugi reaalsete tõsiasjade pääle
põhjendatud, kuid nähtawasti suurendatud.

Kindel on, et Coolidge ja teised tähtsad
Ameerika Ühisriikide riigitegelased praegusel

Itaalia tööliste wöitlus.
Roomast, 25. weebr. Wiimasel ajal on Itaalias töölisteliikumine
tuntawalt tugewnenud.
Mila a n o s puhkes mehaanilises tehases streik lahti. Lõpuks olid
ettewõtjad sunnitud tööpalkasid tõstma.
Rooma ehitustööliste ühisus, keda juhib Kompartei, nõudis palga kõr
gendamist. Nõudmise kinnituseks kuulutati wälja ühepäewane streik, millest
wõtsid osa 95 protsenti Rooma ehitustöölistest.
N e a p o l i s hakkasid streikima laewaehituse tehase töölised.
Palermos kuulutasid mehaanilise laewade remonteerimisetehase töö
lised streigi wälja.
Geenuas, Turiinis ja Weneetsias käis streigi laine üle
kõikide tööstusettewõtete.
Soomemaa suurendab oma merejöudufid.
Hels i n g i st, 25. weebr. Seimi erikommisjon pani presidendile kinnitamiseks
ette Soome lahe kaitse suurendamise eelnõu laewastiku lõwendamise abil. Eelnõus
nähtakse ette järgmiste laewade ehitust 8 aasta jooksul: 3 suurtüki paati, 2 miinihäwi
tajat, 6 Veealust paati, 30 mootor miinipaati, 1 õppelaew, 1 ujuw töökoda ja kaks
mere parwe. Selle kawa teostamine läheks maksma 520 miljoni marka, ehk 65 miljoni
marka aastas.

ajal tõsiselt S. N. W. Liiduga läbikäimise
uuendamise üle nõu peawad. Kuna ja kui
das see läbikäimine teostatakse, seda on wecl
raske otsustada.

Ameerika ja Nõukogude kommisjon
Ametlikkudes ringkondades arvatakse wõi
maliku plewat Ameerika ja Nõukogude kom

misjoni moodustamist, millede töö ei ole
aga seotud mingisuguste kohustustega, töö
tawad wälja üheskoos mitmesugused proto

kollid, wormuleeriwad oma poliitilisi Vaate
kohti, millede alusel pärast tunnistamine
sünnib.

Coolidge waikib

kesktäidesaatew komitee ja rahwakommisa

ride nõukogu otsustas- kõiki endiseid mõis
nikke, kes elasid majapidamistes, mis olid
nende omad kuni maa määruse wäljaand
miseni, wäljasaata neist majapidamistest ja

ärawõtta maa sa ehitused, mis nende ka
sutada olnud. On keelatud endiste mõis
nikkude maade jagamine ja nendele andmine.

Inglise tööliste partei lõhe
nemas.
Londonist, 25. weebr. Inglise par
lamendi tööliste partei fraktsiooni koosole-

kul tõsteti ootamata üles parteidistsipliini

janduslikkude nõunikkudega aru poliitikast

S. N. W. Liidu suhtes, mille juures awal
das tõsist tähelpanu, kuid ei pannud ette
mingisugust kindlat plaani. 17. weebruaril
wastas Coolidge ajakirjanikkude küsimuse
pääle, et lähemal ajal ei ole poliitikas
S. N. W. Liidu suhtes mingit uuendust
oodata. Kuid mõni päew hiljem ei annud
Vastust.

misele lõhele. Pahempoolseid toetawad üle

endise tsaariohwitseri Netshajewi juhatusel,

maa tööliste massid. Ajalehe „Daily He
rald" (tööliste partei keskorgaani) toime
tusse tuleb tuhanded kirjad kõigi Inglis
maa tööliste käest, kes awaldawad kaasa

kes tegutseb Schanghai ja Nankini wahel.
Märgukirjas kõneldakse, et lepingu jä
rele ei tohi Hiina walitsus pidada omal
territooriumil S. N. W. Liidule waenu
likke ja sõjariistus rühmasid.
Lõpuks nõuab märgukiri selle rühma
wiimaste laialisaatmist ja temalt sõjariis

saadikud teatasid Mac-Donaldile, et ne
mad saawad ka põhimõttelistes küsimustes
edaspidi iseseiswana wäljaaswma.

hempoolsete üldkoosolekul wiibimata kokku

kutsuda erakorralist partei kongressi, ning
ajutiselt tagandada ametist kõiki isikud, teda
kahtlustatakse altkäemaksude wõtmises.

Juutide kaubanduse häwitamine.
Wars s a w i st, 24. weebr. Nende
päewade sees arutatakse Poola seimis riigi

kawa küsimust konfessioonide asjus. Küsi
must waadatakse läbi selles mõttes, et
monopoliseeritud tööstuse walmissaaduste
kaubanduse kontsessioonid peawad saama
ärawõetud praegustelt kontsessionääridelt

ning üleantud sõjawäe inwaliidide pere
kondadele.

Kontsessioonide ärawõtmine annab esi
mese hoobi juudi kaubandusele. Juutide
fraktsiooni arwamise järele seimis jääwad
30 tuhat juudi perekonda ilma tööta ja
elamise abinõudeta. Alguses olid Poola
suselt kindlustuse, et kontsessioonid Võetakse

Tööliste partei parempoolsed gruped
toetasid aga sarnast ettepanekut. Silma
paistwad tööliste partei tegelased kinnita
wad, et fraktsiooni istang oli õige tormi
line. See aitas kaasa tööliste -partei sees

tundmist pahempoolsete saadikutele. Need

Leipzigis nõudsid sotsiaaldemokraatide
alamad ringkonnad omal erakorralisel pa

parempoolsed parteid kontsessiooni küsimuse

Hiinamaa ei tohi toetada wal
gekaardlaste bandet.
Pekingist, 25. weebr. Sm. Karahan
saatis Hiina Välisministrile energilise pro
testikirja selle üle, et Hiinamaa territoo
riumil on walgekaardlasle rühm, mis kan
nab nime „ Esimene Wene segabrikaad"

Euroopat reisimiseks.

tamiseks partei liikmete poolt.

isegi erajutuajamistel, kuidas tema esineb
S. N. W. Liidu tunnistamise küsimuses.
Tema pidas nõu paljude poliitiliste ja ma

küsimus. Asi seisab selles, et partei parem

tiiw astus järsult wastu Inglise trooni
pärijale raha Väljaandmiseks ja mööda

mokraatide partei keskkomitee kiitis hääks

partei presiidiumi poolt määratud kommis
joni kõigi juhtumiste järeluurimiseks alt
käemaksude jt. kuritarwitusle wäljaselgi

Praegusel silmapilgul ei awalda Coolidge

tema sarnase küsimuse pääle enam mingit

Mõisnikkude väljasaatmine
Walge-Wene Nõukogude waba
riigist.
Mi« sk i st, 24. weebr. Walgewene

Tarwis on keskkomiteest koik
wäljapuhastada.
Berliinist, 24. weebr. Sotsiaalde

tade ärawõtmist.

läbiwaatamise wastu, kuid saades walit
ära ainult juudi kaupmeestelt, leppisid nad

walitsuse kawaga kokku, leides selles hää
sõjariista juutide kaubanduse Võitlemise
wastu.

Jnglise-Nüukogude kommisjoni
nõudmiste läbiwaatamiseks.
Londonist, weebr. Kaubapalat
wõttis wastu resolutsiooni, mis paneb
Inglise walitsusele ette ühes nõukogude
walitsusega segakommisjon luua kõigi
nõudmiste õigusluse ja seaduslikkuse läbi
waatamiseks, mis on seotud Inglise töös
tusega Wenemaal.

Poolamaa silmuses.
Wars s a w i st, 25. weebr. 35 mil
jonist dollarist, millega Ameerika kredilee
ris Poolat laenu esimese osana, sai Poola
kätte ainult 30 miljoni dollarit, ülejää
nud 5 miljoni dollarit läheb protsentide
tasumiseks. Zeitungi" Wars
sawi kirjasaatja teatab, ei Ameerika laen
on kindlustatud mitte ainult raudteede
sissetulekutega, waid ka raudteede waran
duse ja sisseseadetega. Laenu tingimiste
rikkumise korral on laenuandjatel õigus
määrata oma kontrolli Poola raudteede
üle.

2

Reedel, 27. veebruaril n 925 a. Rr. 48

Gd- f i
Samm edasi.

Nõukogude-Jaapani leping on
pani valitsuse poolt kinnitatud. Sellega
on siis tehtud .leping viimase sarnase
riigiga, kelle piirid pumuwad kottu
S. N. V. Liiduga.
Jaapani valitsus pidas kõige kauem
vaenulikust poliitikast töörahva vaba
riigi suhtes kinni. Ta arvates pidi rewo
lutsioon , Venemaad nõrgestama, mis
võimaldab Jaapanil oma võimupiirisid
laiendada, uusi maid haarata Siberis.
Ta tungis ida Siberisse, tahtis suuri
maaosasid väevõimuga oma käes hoida.
Kuid ka Jaapani valitsus hakkas kord
korralt arusaama, et töörahva valitsus
muutub tugevamaks ja endise vaenuliku
pooliitika jätkamine on võimatu ja ots
tarbetu.

Eelmised läbirääkimised 1922 ja 1923
aast. läksid nurja seepärast, et Jaapan
ei tahtnud lahkuda Primorski oblastist,
tagasi anda Sahaliini põhjapoolset osa
ning nõudis suurt tasu „Nikolajewski
sündmuste" puhul (vastuhakkamine jaa
panlastele).

Kuid 1924 a. kevadel alatud läbi
röökimised lõppesid kokkuleppega, mis 25.

jaanuaril 1925 a. Pekingis alla kirju
tati.
Nagu teada, selle lepingu järele peab
Jaapan lahkuma ka Sahaliini põhja
poolsest osast (lõunapoolne osa läks
1905 a. Wene-Jaapani sõia ajal Jaapani
kätte). Kuid ta saab Sahaliiuil kivi
söe ja nasta kontsessioonid sarnastel till
gimistel, mis mõlemaile pooltele kasu
likud on.
Nüüd on siis leping Jaapani walit
snse poolt lõpulikult kinnitatud ning
mõlemate riikide vahel'pääseb maksma
normaalne wahekord.

Kõige päält mõjub hästi leping KaugeIda majandusliku edenemise pääle.
Tekkivad soodsad tingimused kaubandus
likuks läbikäimiseks S. N. W. Liidu ja
Jaapani wahel.
Tõsi küll, et ka enne sõda ci olnud
kaubandus Jaapani ja Wenemaa wahel
kuigi suur. Kuid nüüd on selle edene
iniseks teistsugused, palju paremad tingi
mused. Valmistades tulevate kokkupõrke
wastu Ameerikaga, tahab Jaapan waba
neda ärarippuwusest viimasest. Kõige
päält see pnutub tähtsamasse, ainesse

naftasse, mida veab Jaapan praegu
. sisse Ameerikast ja Hollandi Indiast.
Pääle nafta saab Jaapan S. N. W.
Liidult metsa, toiduaineid-ja teisi toores
aineid, mida Siberi rikkused võivad
määratumal arvul pakkuda.
Samal ajal on normaalse vahekorra
jaluleseadmisega Kauges-Jdas loota
wäliskapitaali sissevoolu tööstuse tõst
miseks, kuiwõrra meie seda lubame kont
sessioonide näol.

Üldises kokkuvõttes annab NõukogudeJaapani leping ühes Jda-Hiina raudpee
üleandmisega meile suure tõuke majan
duslikule edenemisele ja meie poliitilise
seisukorra kindlunemisele Kauges-Jdas.
Nõukogude-Jaapani leping ei jäta
oma mõju avaldamata ka kogu poliitilise
olukorra pääle Kauges-Jdas. S. N. V.
Liidu seisukord muutub sääl kindlamaks,
ta mõju Ida rahvaste pääle laieneb. Ei
ole juhuslik, et just pääle NõukogudeJaapani lepingut hakati Ameerikas
S. N. W. Liidu tunnistamisest kõnelema.

Sissetulekud metsa*
asjandusest.
Metsamajanduse ülesehitamine pole veel

jõudnud sellele tasapinnale, millist näeme
põllumajanduses ehk tööstuses. Küsimus
tele, kuidas tõsta sissetulekuid metsaasjan
dusest, tuleb pöörata suuremat tähelpanu.

Nõukogude maalt.

Wchmks üllMiiisWllSltlk.
Naistõöliste Päetv
8. märts rahwuswaheline naistööliste
päew on lähedal.

Rahwuswaheline päew naistööliste hul
kade valgustamiseks ja nende kaasatõmba
miseks proletariaadi klassivõitlusele Kõmmu
nistliku Internatsionaali juhatusel kogu ilmas.

Kõik naistöölised maal ja linnas peawad
tundma sel päewal sõprust ja ühistunnet
üksteise wastu.
Meil Nõukogude-Wenemaal tuleb see päew

läbi wiia töö süvendamise joonel talunaiste
ja maa naistööliste keskel.

Meie maa naistöölised külas on eriti
allasurutud seisukorras, organiseerimatud,
harimatuses ja viletsuses.
8. märtsil, peab kõige suuremat tähelpanu
pöörama naispõllutööliste pääle, teda aidata
äratundmisele, et tema on ka osaks maailma
töölisteklassist.

Palgatöö suurenemine külas seab meie
ette küsimuse organiseerida maanaistöölisi
maa- ja metsatööliste ametühisuse kaudu.

Kuid selle organiseerimise juure tuleb
minna ettevaatlikult ja oskusega, et maa
naistöölisi organiseerides ja valgustades ei

sunnita peremehi oma palkamist varjama
ja mitte raskendada liidu loomist tööliste
klassil kesktalupojaga.

S. N. W. Liidus on 1 */2 miljoni arvele
võetud maatöölist, kelledest on 20 % nais
töölised. Töölepinguid on tehtud ainult
350 tuhat, aga üleliidulise maa- ja metsa
tööliste ametühisuse liigeteks on ainult 87
tubat. ,

Ja neist on tõige wähem organiseeritud
naismaatöölised.

Kui wõtta keskmine protsent S. N. W.
Liidu pääle, siis on meil Kurski kuberman
gus umbes 1000 maanaistöölisi. Need on
arwele võetud, kui palju on aga varjatud
wale suguluse, meheloleku ja lapsekswõtmise

katte all, see on selgitamata. ,
Töö ja töökaitse tingimused ei ole seega

kindlaks tehtud. Keskmine tööpäew on
12—14 tundi, talwel on hulgaline töö
puudus. Tööpalk on madal: S. N. W.
Liidus keskmiselt 10—11 rubla, Kurski
kubermangus töölepingute järele meeste?
rahwastel 9 rbl., maatöölised 7

Wiletsate töötingimiste Põhjused
Naismaatöölist on raskem teistest ar
wele wõtta. Sagedasti on salgaja mitte
peremees, vaid tööline ise. Harimata,
kaugel igasugusest ühiskondlikust elust, ük

sik, laialipillatud üksikutesse talupidamis
tesse, kardab tema töölt lahti wõtta, ei
tea midagi ühisusest, kardab igasugust se
keldust, jääb wäljaspoole ühisust ja võtab
wastu orjastavad töötingimused.
On tarwis kõigi ühiskondlikkude
organisatsioonide töödSellepärast on meie töö ülesan te nais
maatööliste keskel neid tõmmata maa- ja
metsatööliste ametühisusesse, muretseda
neile enam-wähem loomulikud töötingimi
sed ja tööpaik.

Et maanaistööliste keskel arendada
klassilist teadmist, peab pöörama tähel
panu poliitharidustöö suurendamise pääle
kõige päält kirjaoskamatus likwidee
rida, siis anda neile poliicharidust luge
mistubade, kursuste ja maasaadikute koos

olekute kaudu. Selleks tuleb tõige päält
võita naismaatöölisele õigus kosutada
oma tööst waba aega.
Enam arenenumaid ja teadlikumaid tuleb

tõmmata W. K. P. ja komnoorjoo rida
desse, tõmmata neid nõukogude võimu
alamatesse orgaanidesse ja ametiühisuse
asutustesse.

Talvisel töötaoleku ajal tuleb neid or
gauiseerida kodukäsitöö artellidesse, kasu

tada neid ühiskondlikkudel tööl jne.
Töö naismaatööliste keskel, nende or
ganiseerimine ei ole ainult ametühisus
ltk ülesanne, vaid ka poliitiline.
Neidülesandeid wõib teostada ainult
kõigi uute ühiskondlikkude organisatsioonide
ühisel jõupingutusel.

Linna naistöölised peawad appi tulema
maanaistöölijele, saama chesiks nende üle,
tõmbama maanaistöölisi ühisustesse, selgi

tama neile küla kogu palgatöö jõu orga
niseerimise tähtsust, aitama likviterrida
kirjaoskamatust, andma neile ajalehti jne.
8. märtsi ettewalmistusel ja läbiwiimi
sel tuleb suurt rõhku pauna nende üles
annete pääle, mis on seotud naismaatöö
liste küsimustega.
Rohkem tähelpanu maanaistöölistc pääle.

M.'T.

rubla.

Kuid kõike seda arwesse wõttes ja tarwiiikke

turutingimistele. Ning siit on arusaadav,

parandusi tehes wõime siiski alla kriip
sutada, et sissetulek ühelt metsatiinult on
äärmiselt madal kuigi ta ka enne sõda

miks nende takside läbiwaatamise küsimus

niisama kõrge ei olnud.

Millised on siis need põhjused, mis sun
niwad metsaasjandust sarnast kriisi üle
elama? Kõige eesmalt veame tähendama,
et meie metsad korraldamata ja seepärast
puudub meil mctsaistanduste õige ja täpne
arwepidamine, ning selle tõttu pole meie suu

kerkis üles meie kõrgemates plaani ja sea
dusandlistes asutustes.

Lõpuks. wähese sissetuleku pöbjuseks
Põhja-Lääne oblastis on parwetamise teede
halvenemine.

Kui meie nüüd kokku wõtame kõik ülal
ettetoodud tingimised, siis jõuame wälja
sunniabinõude juure, millised tarwilikud,
kui tahame teba metsaasjanduse kasutoowaks.

telised rahuldama wälis- ja siseturu nõudmisi.

Esimeseks peame järele waatama igaaas

Näitab, kui peaksime sarnaste tingimiste
juures esimesele plaanile seadma metsakor
ralduse. Kuid sarnane metsamajanduse üles

tase metsamüügi suuruse. Kas ei saaks
suurendada metsamüügi määra, muidugi

ehitamise plaan pole läbiwiidaw, sest ta

Teiseks waja järelwaatuse alla wõtta
metsalõikus ning kus wõimalik sääl tema

nõuab määratuid kulusid, äärmiselt umbes

mõista metsa mitte üleliiga kurnates.

8 miljoni rubla. Pääle selle nõuab sar
nane määratu metsapind (umbes 16 mil
joni tiinu), suurt hulka tema järelwaata
jäte wõrku. Sarnane wõrk on meil loo
mata. Järjelikult tuleb piirduda lähemal
paaril aastal lihtsamate töödega, nii kui
meie oblasti metsade olukorra ja suuruse
arwelewõtmisega. Edasi tuleb meil, kui
meie alal tahame hoida wäljaweoks ehitus
metsa, organiseerida metsaraiumist nii, et
ühe sa sama metsapinna üksuse raiumist
tuleb toimetada 120 aasta wältsl. Metsa
turu nõuded on muutunud: ei nõuta enam
suuri palkisid, nõutakse enam peenemaid,
sest rauabetoon tõrjub wälja era ja kroonu
sildade ehituse juurest puumaterjaali. On

lõikuse ringjooksu vähendada.

märgata nõuet puumaterjaali järele, millist

ettewõtetele.

tarvitatakse paberitööstuses.

Kui nüüd arwesse wõtta puumaterjaali

Kolmandaks peame ära otsustama prae
gusel ajal makswad taksid ning uued taksid
wälja töötama.

Neljandaks peame suurendama metsa
ümbertööstust. Selleks peame alal hoidma

jääl, kus metsa hästi ei osteta, puu ümber
töötamise tööstusele ja transporti organi
satsioonidele raiemetsa pikema aja pääle
(10 aastat ja rohkem) kergendatud tin
gimistel.

1925 a. seisab meie ees ülesanne, lõpe
tada raiemetsade andmist' pikemaajaliseks
kasutamiseks eestkätt üldtiidulise tahtlusega

metsawäljaweo: Põhja-Lääne ja Düüna
metjatrusiidele, ariisama ka paberitööstuse

Lõpuks on tarwis luua kohtadel ettcwal

suhtes muutunud nõudmisi, siis nähtavasti

mistatud metsatööliste kaader,, kes suutelised
walmis saama nende ülesannetega, mis meie

kõlbuliku metsatiinu päält 1924—24 a.

tekib wälja tarvidus alandada mõnes raico

oblasti m.tsGasjanduse ees seisawad. Nii

90 kop. Enne sõha (1913 a.) tegi sisse
tulek ühelt tiinult wälja kroonu metsades
3 rbl. 94 kop., s. o. 4 korda rohkem kui

nis metsalõikuste ringjooksu 120 aasta päält

tavalt igaastane metsamüümine ja niimoodi

praegu.

tõusevad ka sissetulekud.

sama tuleb rohkem kasutada olewat metsa
tööliste kaadrit.
Tuleb parandada metsatööliste ainelisi ja
teenistuse tingimusi, wabastada metsnikku
üleliigsest kantseleiltkkusefi, rahuldada teda

Pöhja-Lääne oblastis on sissetulek ühe

Tõsi, kergendatud ja maksuta tingimistel
müümised kohalisteks otstarveteks on praegu
suuremad kui enne rewolutsiooai, paale selle
on metsafondi läinud eraomanikkude metsad,

mis hirmsalt iaastawd rööwrainmistega.

80 aasta pääle. Sel kombel tõuseks tun
Suur tähtsus metsa sissetulekutes on hin
dade küsimusel. Endiste riigimetsade taksid,

mis olid tarvitusel 1914 aastast, mehaa
niliselt üle viies meie praeguste metsade
maaaladele, ei vasta sugugi käesolewa aja

küllaldaste abinõudega ringisõitudel ja muud.
Seda on tarwis teha. Seda meie ka teeme.

A. B.

Autori õigustest.
W. S. N. Vabariigi rahwakommissaride
nõukogu tunnistas tarvilikuks selgitada, et
enne uue autori õiguste määruse välja
andmist maksab vana määrus, mis V.
S. N. Vabariigi rahwakommissaride nõu
kogu poolt wälja antud.
Riigipanga wilja operatsioonid.
Üldine riigipanga kapitaali ringjooks
vilja operatsioonide alal esimese kolme kuu

jooksul 1924—25 a. teeb wälja 113,2
miljoni rubla.
Metsa parwetamise ulgus
Enneolemata varajase jõgede lahtisula
mise tõttu Põhja-Lääne oblastis, tegi met
sawalitsuse direkloonum telegraafi teel et
tepaneku kõigile metsaparvetamise juhatus
tele lokkukutsuda metsa parwetamise orga

nisalsioonide erakorralist nõupidamist, te
gewuse plaani väljatöötamiseks, mis kind
lustaks kevadist parwetamisi.

Terwitus Poola wöitlejatele
Talupoegaoe Internatsionaali presiidium
saatis Peremõschi türmis vaevlejale sm.
Lantzutzkile kirja, milles avaldab lootust,
et Poola töölised ja talupojad vastavad
kodanluse ja mõisnikkude vägivalla pääle
üldprotestiga, halastamata võitluses maa
eest ja võimu eest saavutavad enestele
vabaduse.

Kontsessioonide lepingu tühista
mine Sincleriga
See aasta 28. jaanuaril tõstis S, N.
W. Liidu kõrgem rahvamajanduse nõu
kogu Moskva kubermangu kohtus üles
asja kontsessioonide lepingu tühistamiseks

Ameerika Smrleri kompaniiga.
S- N *lss. Liidu rahwuswahelisele
kongressile kutsumine.
S. N. W. Liit sai kutse osa wõtta wiien
damast rahvusvahelisest maa- ja teede
asjauduse kongressist, mis kokkuku tsulatse

Milanos 6. kuni 13. sept. 1925 a.
Elektrijaama mahapõlemine.
Rostowis Dooni ääres põles Maikopis
maha elektrijaam. Linn on valgustuseta.
Kuumus SewastooPolis.
Sewaswopolis on õige palavad ilmad.
Arstimise hooaeg läheb õige tagajärjerik
kalt.

Tulekahju nafta aidas
25. weebr. kell kolm päewal põles maha
Bakus Valges linnas suur nafta ait hul
galise masuuti jäänustega. Kohe algati tu
lekahju koha ümberpiiramist suure maa
walliga, et takistada tule laialilagunemist
lähedal olewate ehituste külge. Tulekahju
kustutati ära kahe tunni jooksul. Tulekahju
oli nii suur, et pääle tulekahju lõppu ligi
pool tundi seisis hiigla suitsu sammas
linna kohal ülewal.
s-mUjoniiiue tellimine.
Jekatennoslawi „Jugostali" tehased said
suurema tellimise ligi 5 miljoni rubla
pääle. Selle hulgas on 395.000 puuda
rauda. Teede rahwakommissariaadile 1
miljon rubla pääle ja tellimine sildade
pääle 1.100.000 rubla summas.
Nõukogude Cesti-Läti raudtee
konwerents15. märtsil kutsutakse Tallinna kokku
järjekordne Nõukogude-Eesti-Läti raudtee
konwerents. S. N. W. Liidu delegatsiooni
esimeheks on konwerentfile määratud rah
wuswaheliste asjade teede rahwakommisa
naadi wolinik sm. Swertshkow.
Tööloomadele laenusaamine
Kevadise külvi hoogtöö jaoks 1925 a.
on vähem jõukamatele talupoegade maja
pidamistele antud krediiti tööloomade ost
niiseks 4.896 tuhat rubla. See krediit
peab warustama tööloomadega 100 tuhat
talupoegade majapidamist.

Aktsiisi alandamine weinide- Päält
Kriisi kergendamiseks wiinamarja walmis

tamises ja wiinamarja põõsaste rasket sei
sukorda arwele wõttes terwe rea raiooni
des, kus see on ainukene põllumajanduse
sissetuleku allikas wäikstele majapidamiste!,

tunnistas riikliku plaanerimise kommisjoni
põllumajanduse sektsiooni presiidium tarwi-

Ukuks alandada makswut aktsiisi kuni 14
kraadiliste weinide päält 3 rbl. 20 kop.
kuni 64 kop. ja aktsiisi viinamarjade wii
nade päält kuni 20 kraadi kar gusega 8 r.
kuni 3 rbl. 20 kop. ämbri päält.

Eestlased S. N. W. Liidus.

Palume köili seltsimehi >
KnWismhelist iisisM. paciDfl
„(5 d a si" numbri jaoks määratud
materjaal saata kõige hiljem 6.

ära toimetusele. Toimetus.

Palga ainetes maksmise ärakaota
mine.
Metsa trustide nõukogu täiskogu pani
metsa walmistawatele organisatsioonidele
ette, kõik abinõud tarwitusele wõtta töö
jõu Väljamaksmiseks rahas ning hoida
Võimaluse järele tagasi töötasu maksmist
ainetega, iseäranis wiljaga.

WjtlMtinMlg
Leningrad.
Noored —BtmnaStc kangelaste
juubeiipäewa Puhul
Iga noor peab harjuma Püssiga ümber
käima.

23. weebr. kogus 16-nes 1. Mai nim.
pioneeride rühm ühes Eesti .lastemajas
asuwa noorte kollektiiwiga kokku, et mäles
tada wahwat punast sõjawäge, kes pühitseb
oma seitsmendat aastapäewa.
Kõnedega esinesid wanemad seltsimehed

ja kohalikud noorte ühingu liikmed, kes
rääkisid purase sõjawäe ülesannetest ja
tema ajaloolisest tähtsusest.

Pärast anti sõna soowijatele, kes rää
kisid huwitawaid lugusid oma muljetest ja
mälestustest kodusõjast.

Tööstuse laienemine ja pühi
kapitaal.
Kõigile on teada, et meie töösttks laie
neb kaunis kiirelt. Käesolewal majan
duslikul aastal suurenes walmistusmäär
30 prots.

Kui punastele kangelastele küllalt oli
jõudu soowitud ja langenuid meele tule
tatud, siis algas kontsert osa.
Silmas pidades, et pidu wastu polnud
walmistatud ja juhtiwaid jõude ei olnud,
wõib seda siiski rahuloldawalt läbiläinuks

Esialgsete kawatsuste järele nähtigi ette

See püüdis Vägise pahad muljet jätta,
et kooswiibimisele polnud ilmunud ühtki

laiendada walmistust 30 prots. ulatuses,
kuid et laiendati walmistusprogrammt
mõne tööstusharu suurendamisega, siis
wõib arwata, et käesolewal aastal kui
Võrrelda möödunud aastaga walmistus
kaswab 50 prots., mis ligikaudu teeb
wätja pooltcistkordset kaswamist.

Tööstuse laienemine läinud aastal ja
tööstuse laienemine praegusel korral nõuab

tööstuse põhikapitaali kõwendatud kasu
tamist.

Kõige esmalt tõmmatakse walmistusesse

terwe rida seiswaid ettewõtteid. Töödte
gewates ettewõtetes pannakse tööle seni
seisnud pingid, masinad ja muud tehni
lised sisseseaded.

Selle tagajärjel, tööstuse põhikapitaali
töötaw osa, kaswab tuntawalt. 1923—24
a. see töötaw osa tööstnskapitaalist tegi
Wälja umbes 90 miljoni rubla.
Samal ajal kõrgeneb kogu töötawa etteWõttc sisseseade koormawus. Wiimane kõr

geneb alatasa ning jõuab oma ttpule.
Mõnes ettewõttes on meil juba olemas
täielik koormawus ning sarnastes ette
wõtetes on walmistuse juurenemine Pea
aegu wõimata.
Tegewuseta ja tegewuseks kõlblikkude ette

wõtete arw kahaneb tugewasti kasutami
seks. Seepärast aasta pari pärast wõime
olla olukorras, milles pole enam wõima
lust laiendada walmistust.
Waat, mispärast on meil tähtis tcge
mist teha õigel ajal tööstuse põhikapitaali
ülesehitamise küsimusega. Sellele tuleb

pidada.

punasewäelast, nad pidid küll tulema, kuid
puudusid teatud põhjustel.

B eie noorte pioneeride rühm walmistas
ühele sõjawäe osale kingituseks albumi,
mida aga wastuwötja puudusel ei saadud
edasi anda.

Seepääle waatamata sai kõigile selgeks
punase sõjawäe tähtsus. Igaüks tuletas
meelde, et ka tema peab harjuma püssiga
ümber käima, et wõidelda tulewikus wiie
maailma osa orjade huwide eest. Igaüks
sai aru, et ainult punane sõjawägi on
maailma rewolutsiooni tugi.
L ü li st „No o r ehitaja".
Ühisele wöitlusele kuritegudega
(Simiititsa asundus, Kingissepa kreisis.
Leningradi kub.).
Simiititsas on wiimasel ajal tulekahjud
õige tihedateks juhtumisteks saanud. Jaa
nuarikuu lõpul põles jällegi üks rehi rehe
toa ja ühes looma kõrsloiduga maha.
Tundemärgid lasewad oletada, el siin
kuri käsi töötas.
Et edaspidi kuritahtlisele tegewusele piiri

paima, otsustas Siunititsa asutuste esita
jäte Vaheline koosolek järgmised abinõud
tarwitusele wõtta: igal kuritöö jichlumisel

Meie Mõtus annab 1925 a.
poltfift kordu rohktM kui

.pöörata kõige tõsisemat tähelpanu.

M. V.

täinud oastut.
»

Rahwamajandus.
Kiutööstus laieneb
Töötawad uued wabrikud
Lähemal ajal Moskwa kiutööstuse trus
tid asuwad walmistuse laiendamisele.

Egorowi riidewalmistuse trust kawakseb
käima lasta weec ühte 425 tööpingiga end.

Pawlowi riidewabrikut Winogradowi jaa
ma läheduses. Selle wabriku käimapane
kuga suurendakse tooreid ja walmis saa
duseid 100°/ O.

Walmistuse laienemine nõuab tööliste
arwu suurendamist trustis 800 inimeseni.
Uhes kiutööstuse wabriku käimapanemi

sega pannakse wärwimise osakonna wab
rikud tööle kahe wahetusega. Selle taga
järjel Egorowi trusti walmiskusprogramm
täidetakse 200—220o'°.

Dserki trust nägi ette käima panna te
gewuseta wabrikut „Krasnõje Osjorö",
27.000 wärtvaga ja 2 wahetusega. Uhes
sellega laiendalie riide wabrik „Rabotshi„
2 wahetusega 1600 tööpingi ja praegu
30°/0 wõrra töötas. „Rabotshi" wanuta
mise wabrik laiendakse 1 ()D°/0.

Selle tagajärjena trusti wäljatöötus
suurendakse 33"/ g wõrra, tööliste arw suu

reneb 2.000 inimese wõrra. .
Kirjatud riidetxusti alla antalse Bol
schewi puuwilla wabrik. Wabrik hakkab
käima märtsikuu teisel poolel. Wiimane an
nab wöimalust lotendada riidewabrikuid,
suurendada kirjatud riidetrusti wätjatöö
tust üldiselt '62°/ o. Tööliste arw kaswab
1.700 inimese wõrra.
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Tööstus jaanuarikuul
Nii kui teada," riigitööstus septembris
ja oktoobris wäljakutstuud tugcwa töös
tuskaupade nõudmisega saatis korda kaks
suurt hüpet.

Augustikuu saadaste hulk hinnati enne
sõjaaegsete hindade järele 130 mlljoni
rublani, septembris 158 miljoni rubla,
oktoobris 184 miljoni rubla. Need
hüpped wiisid wälja selleni, et 1920 a.
oktoobris walmistati 11/*l1/* korda rohkem

kui 1923 a. oktoobrikuul (52 prots.).
Et tööstus on tõusnud enda walmis
tuse tõsisele laiendamisele, selle üle ei wõi

nud kahelda küll keegi. Siiski nowemb
ris wäljatöötatud saaduste hulk oktoobri
kuu 184 milj. rubla wastu, tegi wälja
j 70 miljoni rubla. Allalangemise protsent
on hulga suurem kui tööpäewade protsent
nowembris, wõrreldes oktoobriga.

Kas jõuab meie tööstus seista sellel
kõrgusel, millele jõudsime oktoobris. Tet
sembrikuu arwud näitawad, et oktoobrikuu

saawutuskd wastawad riikliku tööstuse
olukorrale: detsembrikuul walmistati saa
duši 182 miljoni rubla wäärtuses.
Km nüüd wõtame esimese aastaweerandi,

siis näeme, et 1924—25 a. on 52 prots.
wõrra wiljakam kui 1923 —24 a.
Detsen.briiuu wäljatöötus näitas, et
saadud määra wõib walmistuses alal
hoida, et tööstus on kindlal alusel.
' Kuid, kas wõib ta suurendada walmis
tust?

Selle küsimuse pääle andis wastnse
1925 a. jaanuarikuu, kus ritgi suurtöös-

(Vargusel, hoonete süütamisel jne.) politsei

koera kohale tuua. Kohustada kõiki Si
miitista kodanikke kahtluse all olewaid isi
kuid boikoteerima ja nendele asunduse pii
rides mitte ruumisid elamiseks andma.
Kulud, mis politseikoera kohaletoomises
tarwis lähewad, peab kandma terwe asun
dus ühiselt. Klubi mees.
Eestlased ära unustatud
(Polna wald, Oudowa kr.. Leningradi kub.).
Saatke meile kõnemeest.

Meie, Polna walla eestlased (neid on
siin ligi 1000 elanikku), on liiga maha
jäänud wiimaie aja poliitiliste ja majan
duslikkude olude tundmisest, mis nii huwi
taw oleks igale eestlasele teada saada.
Ajalehed ei käi mitte igaühele talupere
mehele, sest kõik ei ole mitte täitsa kirja
oskajad, teised on wähe oskajad ja selle
tõttu ei saa suuremjagu mingisuguseid
uudiseid enesele omandada. Wene keeles
kõneõbtusid pannakje siin tihti toime, kuhu

iga eestlane läheks häämeelega kuulama,
aga enamal jaol puudub Wene keel.
Oleks tarwilik sellekohta tähelpanemist
pöörata ja aastas üks wõi kaks korda
walda saata Eesti kõnemeest, et saaks sel
lega Eesti elanikke huwilada poliitilisest
seisukorrast jne.

Sellekohane märkus sai juba ammu
tehtud Oudowa lehes, kuid kõik oli asjata,
kõnemeest ei jõua ikkagi oodata.

E d. .T i i r i k.
Esimesed Punased matused
fEesti-Haginski asundus, Kaukaasias).
Surnud seltsimehe soowi järele korraldati
punased matused.

3. weebruaril olid meie asunduses sur
nud sm. Anton Järmuska esimesed puna
scd matused.

Sm. Järmuska astus läinud sügisel
Leningradi kooli, kus ta haigeks jäi. Ta
wõttis osa ühiskondlikust tegewusest.

kirjasaatjatele ja
teistele seltsimeestele.
Kirjutage, kuidas nõukogude üm
berwalimised läbi lähevad, ära
näidates, kuipalju valijatest osa
võttis, kes (kehvikud, rikkad jne.)
nõukogusse läksid, missugused näh
tused valimiste ajal ette tulid jne.

Leningradi teated.
Nõukogu teenijatele kuue ja Poole
tunniline tööpäew.
Töö rahwakommissanaat andis wälja
ringkirja tööpäewa suurendamise kohta
nõukogude töölistele kuni kuue ja poole
tunnini. Riigi walmistusjõudude seisukord
nõuab töölisteklassilt, tähendatakse ring
kirjas, walmistusjõudude koondamist. Töö
lised wabrikutes ja tehastes tõstsid juba
walmistust. Teenijate poolt on tehtud
weel wähe. Tööpäew ci ole küllalt koor
matud. Teenistus aga raisatakse söömise
ja puhkamise pääle jne. Seepärast on
kõigile riiklikkudele ettewõtetele ettekirjuta

tud algada tööd täpselt kell 10 honnmlul
ja lõpetada 16V2 päewal. Söömiseks sa
puhkamiseks wõib tarwitada mitte üle 30
minuti. Kõikidele ettewõtetele on ettekir
jutatud sisseseadida kontrolli teenijate töö
üle.

Kuue ja tööpäewa pääle
l-iks esimesena üle kubermangu töö osa
kond, sits läks üle Leningradi Uhistarwi
tajale liit. Eilalest. päewast alates läksid
61 2 tunnilise tööpäewa pääle üle Teaduse

pääwalitsuse asutused. Kuni 1 märtsiks
peawad kõik Leningradi asutused täitma

Matusest wõtsid oia pasuna- ja laulu
koor. Haual esinesid mitmed seltsimehed
kõnedega, kus tähendati, et surnud seltsi
mees soowis mitte tarwitada ta matmisel

ringkirja.

wanu kiriku kombeid.

Leningradi Uhistarwitajate liit awab
uue suure uniwersaal kaupluw endise
„Lioni krediit" panga ruumidesse. Kõik
selle maja neli korda, mis Passaashi kõr
wal, wõtab Leningradi Uhistarwitajate Liit
oma alla.
Siia koondatakse pää suurmüügi ladud,
mis warustab allpool seiswaid wõrke.

Surnud noor seltsimees ei saanud palju
korda saata omas elus, kuid ta oma wii
mase soowiga jättis meile eeskuju, kuidas
tuleb wõidelda kõige wana sa iganenuga.
T a lu t a a t.
tus töötas wälja saadusi 138 rubla eest,
s. t. lõi uue rekordi, jõudis ette eelmise
aasta jaanuarist 57 prots. Järjelikult esi
mesel aasta kolmandikul töötati wälja 53
prots. rohkem kui 1923—24 aasta sama
kolmandikul'

See on sarnane kasw, millist pole meil
olnud kogu umpi aastate wältel.
ülesehituse protsess harilikult kiirest
tempost läheb üle pikaldasele käigule.
1924—25 a. aga oleme ümberpööõud
nähtuse tunnistajad, mis igatahes on tin
gilud läbiwüdud rahareformist ja tööwil
jakuse tõstmise hoogtööst.

Ning tõesti, wäljatöötuse kasw sünnib
kiiremini, kui tööliskonna kasw.

Muidugi mõista, kõige rohkem laiene
wad metalli ja puuwilla tööstuse walmis
tuse harud. Nende walmistuste saadusiel
on kõige suurem minek. Nii töötasid jaa
nuaris 31 rauasulatamise ahju 29 ahju
wastu detsembris ja 195 waltsimise piult
180 wastu.
Malmi, terase sulatamine suurenes jaa
nuaris wõrreldes detsembriga. Kiutvösm
ses suurenes tööliskond ja kaswas suu
tmstc hulk. Mõlemad, metalli ja puuwilla
tööstuse harud suurendmvad la edaspidi
oma walmistust, sest mõlemi haru saaduste

järele on eriliselt suur nõue.
Tähendatud suurenemine on ettenähtud

ka meie plaanis.
Wõib olla kindel, et käesolewal aas
tal mete riiklik tööstus annab poolteist
korda rohkem saadusi kui eelmisel aastal.
Sarnane tvalmistuse laienemine on seotud
tööliskonna suurenemisega sa tööpuuduse
wäheuemisega suurtööstustööliste hulgas.

Tööta kiutöölised märkawad seda endi
järele, kuiwõrd käimalastawate uure wab
ritute jaoks wõetakje juure töölisi.
Samane on lugu ka metallitööstuses.
V. S.

Wöitlus turu eest
(Leningradi Uhistarwitajate liidu uus suur
uniwersaal kauplus).

Uks kord majast eraldatakse manusakttntri

müügi jaoks, teine pudukaupade jne.
jaoks.

Otsekohene telegraafi ühendus
Jaapaniga.
Esimesest märtsist seatakse jalule otseko

hene telegraafi ühendus Jaapaniga üle
Moskwa—Irkutsk—Wladiwostok—Jaapan.
Telegrammi saatmine eraisikutele maksab:

iga sõna 70 santiimi ja riiklikutele asutus
tele 40 santiimi, ajakirjanduse telegrammid

30 santiimi.
Kütte kahekordne kokkuhoidmine
3. leiwmehases on sisseseatud esimesteks

katieleks uus ahi. Katsed näitasid, et uus
ohi ou kahekordselt kasulikum wana süstee

milistest ahjudest. Seda kogemust «toe
takse tarwitusele ka ülejäänud leiwa
tehastes.

Uue liini awamine Pöhia-Lääne
raudteel
Awati uus weo ja reisijate sõidu liin
Batetskaja—Nowgorodi maa alal. Liin
on tehtud kitsarööpalisest laiarööpalt
seks.

Mai kuust algades kamatseb PõhjaLääne raudteewaütsus saata raudteeronge

otse Leningradis! Nowgorodi.
Suwiseks raudtee sõiduks.
Pöhja-Lääne raudtee roalitsus lõpetas
uue raudtee sõiduplaani wäljatöötamise
linna ümbruskonnas suwiseks ajaks
a. Raudtee sõidud saawad suurendatud
käesolewal suwel 100 protf. läinud aas
taga wõrreldes Ristama tõstetakse tunta
walt sõitude tiiruft.
Linna ümbruskonna raudtee tariifi
tõstmine.
Leningradi raudteede sõlm sai teate sis
sewiia uut linna ümbruskonna reisijate
tariisi.
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Maks määratakse kõwaistmctega wagu
nites linna ümbruskonna sõitude pääle
kuni wiie kilomeetrini 10 kop. igalt reisi
jalt, kuni 10 kjlom. 15 kop., kuni 18
kilom. 18 kop., kuni 24 kilom 24
kop. Ule 24 ktlomeetri wõetakie maksu
0.94 kop. iga kilomeetri päält. Tagasisõidu
piletite pääle tõstetakse maks kahekordselt.

Lastelt 5 kuni 10 aastani wõetalse maksu

Liibawi ja teiste linnade uulitsaid ja sur
mawad endid meeleheitlises seisukorras,
aga ooperis ja kafee-schantaanides pannakse

toime toredaid balle, kus riigimehed
oma daamedega uhketes toalettides, ja
„fotside" esitajad sabakuubedes joowad
wahuweini ja pigistawad töölisteklassi
kägistajatega kätt, üksteisele õnne soowi
deS jne. Laborist o.

üks neljandik täiskaswanu maksust.
Kergendused töölistele, teenijatele, ame
tiühisuse teenijatele ja partei organisatsioo

uidele, kõrgema koolide üliõpilastele ja
Kom. ülikoolidele piletite muretsemiseks,
jääwad endisteks. Alam maksumäär reisi
jäte pileti päält linna ümbruskonnas on
määratud 10 kop. täiskaswanutelt ja 3
kop. laste päält.
Reisijate tariifi muutmine linna ümb
ruskonnas tõstab maksu kuni 20 kilomeet
rini 40 protsenti.
Walgest Lätist.
Tööpuudus kaswab.
Tööpuudus on käesolewal aastal Lätis
palju terawam, kui möödaläinud aastatel.
Tööpuudus ei suurene mitte üksi Riias ja
Liibawis, waid üleüldse ka teistes linnades.

Riia tööstuse ettewötetes, nagu Riia
lehed kirjutawad, walitseb waikus ja on
lähemal ajal oodata weel wabrikute kinni
panemist, iseäranis lauasaagimise wabriku

tes. Waikus walitseb ka raudteedel, seepä
rast on säält üle 500 töölise lahti lastud.
Riias on registreeritud 4.160 töötatöö
list, Liibawis - 1.500, Windawis - 1.100
Dünaburgis 1.000, Miitawis 450,
Tukumis 260, Kuldigis 300, Baus
kis 200 jne. Lehed kirjutawad, et töö
tööliste arw on palju suurem, sest kõik
pole endid registreerinud. Walitsus ei lii
guta sõrmegi seltskonna tööde organiseeri
miseks.

Riias antakse abi ainult 100 töötatööli
sele. Aga teistes linnades ei anta abi su
gugi.

Missugusesse olukorda sattuwad tööta
töölised, seda leiame Läti «sotside" hääle
kandjast. «Sotsiaaldemokraat" kirjutab muu

seas järgmist: Liibawis olid perekonna isa
ja ema kauemat aega ilma tööta, müüsid
maha kõik, mis müüa oli, aga siiski mii
maks tulid meeleheitlikku seisukorda ja
oma kolme alaealise lapse silmade ees
hüppasid sadamas merde ja uppusid ära.

Nagu juba eelpool tähendasime, et töö
puudus pole suurtes linnades üksi, waid
wäga teraw iseloom on tööpuudusel wäik
semates linnades ja alewites maal, kus
töötaolekus seisawad ka need, kellel hobu
sed on, kes eelmistel aastatel teenisid
metsatöödes. Maa- ja metsatööliste ees
seisab eelolewatel kuudel kõige raskem töö
puuduse kriis.

Wähemates linnades ja alewites ei re
gistreerita sugugi töötatöölisi, seepärast, et
abiandmisest pole juttugi.

«Sotside" partei, kes ennast nimetab
tööliste parteiks ja kellel on suur mõju
riigi poliitikas, ei liiguta sõrmegi tööta
tööliste olukorra parandamiseks, waid ai
uult on ametis pahempoolsete ametühisuste
materdamisega ja omo „scheftes" asjadega.
Töölised wäga hästi saawad aru, et tööta

olek ei ole mõni erakorraline nähtus, ehk
halwa talwe tagajärg, aga on kõige lähe
mas ühenduses «ärarippumata" Lätiga.
Majanduslik elu langeb aasta-aastalt ja
ühes sellega tuleb nähtawale ikka enam
tööpuudus.
Töötatööliste meeleheitlik seisukord riigi

ja nende kannupoiste «sotside" wastu lä
heb iga päewaga terawamaks, mida näi
tawad töötatööliste meeleawaldused Win
dawis ja koosolekud Riias.
13. weebruaril tuli Riias nähtawale,
missugusesse seisukorda on sattunud töölised.

teisest küljest häwitab ta teda. Uhedei jää
sellele nii kergesti alla ja elawad 70 aas
tani, teised häwinewad rutem.
Kui läheks korda leida miskisuguseid
abinõusid, mis kaitseksid inimest raadio
wahetpidamatu kiirgamise eest, wõiks ini

spordi-Pidu

„Orase"

Kuhu lähewad toonekured talweks?
Seni üldiselt tuntud laialilagunenud
arwamine, et Euroopa toonekurg weedab
talwed Egüptuses, näib uuemate tähelepa
nekute põhjal olewat wildak. Ameerika or
nitholoog Frederick E. Loncoln tegi kind
laks, et walge Euroopa toonekurg, kes su
wel pesitseb päämiselt Hollandis, PõhjaSaksas ja Daanis, asub suuremalt jaolt
Lõuna-Aafrikasse talwetorterisse. Niiluse
orgu jääb ainult osa Euroopa kurgi. Ka
Kesk-Aafrikas leiti Pöhja-Euroopa kurgi,
kellel olid märgurõngad jalgade ümber.
Selle põhjal on mõned ornitholoogid
otsusele tulnud, et toonekure parwed lähe
wad katkestamata lennus üle Sahaara kõr

be. Lincoln arwab siiski, et üksikutel juh

numbri jaoks. Toimetus.
Gilane börje:
Keskkassa kohustused tsherw
„ . märtsiks 10Ö7,9 «
„ „ aprilliks 997/8 ,
. „ maiks 6 kuu P. 993/«
„ nn 3 kuu P. 98 „
« „ juuniks 98 „
„ ~ luuliks 97 „
Naelsterlingid 9 rbl. 26 kop. 9 rbl. 27 kop.
Dollarid 1 . 943/s«
Rootsi kroonid 51 . 87V2„
Prantsuse frangid 10 „
Soome margad . ' 4 . 85 „
Talupoegade laen „ 90 .
I. wöidulaen 3 „ 08 „

tumistel eksiwad mõned parwed ka musta

ilmajao idarannikule. Ehk küll toonekured
lendawad maha nii suured kaugused, ei
wöi neid õieti siiski kiirlendajateks pidada,
sest nende päewane teekond on keskmiselt

ainult 60 kilomeetrit. Selle maa lendab
siniste tiibadega metspart ära ainult 40
minutiga.

Ungaris iga 7SB elanik wangiS
Kohtuministeeriumi eelarrve arutamise
puhul Ungari parlamendis rääkis aru
andja wangimaja oludest ja juhtis tähel
p.anu nähtusele, et Ungari wangimajad on
wiimastel aastatel äärmiselt täidetud. Wan

gide ülalpidamise kulud nõuawad suuri
summe, kuna Praegu, kus Ungaril on ai
nult 8 miljoni elanikku, on wange sama
palju kui omal ajal, kus Ungaril oli 20
miljoni elanikku. Nii istub praegu Unga
ris iga 768>as elanik wangis. Wangide
arwu suur kaswamine seisab ühenduses
walge terroriga.
Budapesti lehk „Ncpszawa" number,
milles see teade oli ette toodud, korjati
ära. Ametiwõimud leidsid, et leht on selle
teate awaldamisega „Ungari riigi hääle
nimele kahju teinud".

Kõige suurem sõnaraamat.
Inglise sõnaraamat, n. n. Oxfordi dic
tionory, mille kallal poolsada aastat suu
re hoole ja kannatlikkusega tööd tehtud, on

Puhkepäewal, 1. märtsil kell 11 hommikul
on 16-da 1-se Mai nimelise pioneeride rühma
nõukogu istang (Lastemajas 5. kord).
Osa wõtma kutsutakse järgmised seltsimehed:

Jänes, Pöögelmann, Jkmelt, Leetsmann,
Wallner, Teiter, Anwelt, Muliin J., Jsak,
Palwadre, Tamm, Koni ja Nirk.
Pioneeride rühma nõukogu.

Haridusmaja teaatri harjutust
järjekord.
Reedel, 27. weebr.
kell 8 .Emake maantee" (pääproow).
Wast. inftruktor-organisaator.

Järjekordne Harmaja ekskursioon on vuhke

päewal, 1. märtsil, tööstuslikele wäljanäi
tusele, (25. Oktoobri prosp. nr. 58), Osawötu

maks 10 kop. Kokkukogumine kl. 1 päew.

Harmajasse. Ekskursioon on seepärast tähtis,
et ta tulewal nädalal korraldatama loenguga
«tööstuse tõstmise üle" ühenduses on.

Klubi juhatus.

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„Pycaair h Jlio^MMa".

Akadeemiline riiklik draama teaater

kilomeetri pikkuse tee, kui neid laduda üks

.0 napcTße ckykh"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teoater
„TaM, acaßopoHOß noot"
Riiklik suur draamateaater
„Byöyc\
Rahwamaja
w3eM.ia ropnT*

Teaater „K)hhix 3pHTejieö".
«KoHeiJ-ropöyHOK».

Muusikaline komöödia
„Kopo.ießa Hoqn*

Passash

bombardeerimist ulatab selleks, et häwitada
inimese elu.

JlenoKopHaa"

Raadio mõjub häwitawalt inimese keha
kudede pääle. Arwestades raadio loomu

Ukraina teaater.

inimese organismi häwinemisele. Ühest kül

jest on raadio tegewus elule hädaearwilik

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

wastu tööpuuduse suhtes.

Nii on tööliste elu «äraripumatus"
demokraatlikus Lätis. Töötatöölised nälgi
nud, näruses riides hulguwad mööda Riia,

Teaatri-öhtu.
l. kord kantakse ette

„Emake maantee"
Schmidt-Bonni draama 3 w.
Näitejuht W. Rätsepp.
Uued dekoratsioonid?

Algus kell õhtul.

Trotski kreisis. Leningradi kub.
võtab „(s'dasi" pääle tellimisi
Vastu
WUÖIU sm. Leebret.
Punases, nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Makk.
Oudowas
Eesti Haridusmajas wvtab
„Edasi" pääle tellimisi wastu
sm. Mahkats.
Sa lsamas on müügil poliitilist,
põllumajanduslikku ja koolikir
jandust ning igasuguseid ,l«kirjanduslikke raamatuid. On

saadawal ka weel kalendrisid 1925

aasta pääle 15 kop. tükk.
Tähelepanemiseks kooliöpe
tajatele ja klubidele:
Kes soowiwad laulukooridele noo
tistd paljustada, saatku originaal
ühes tellimisega ja tähendusega,
mitu eksemplaari tarwis on, Ou
dowa Eesti Haridusmaja juhata
jale sm. A. M a hka t s i le.
iiižžiiiii
Tikopesa asunduses
wotab „Edasi", „Oraje" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu

Aleksander Kast.
Kusnttski haigemaja
lef. 180—52. Wastumötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella

id homm. lutti lella 10 öht. Alalised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

'LW wkt.
£ Stiil» 555 trijptr
žipätiitea^Ä
hamb. Arstide kutsum. kodu.

turgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Ststlis tripper.

L. T. K. Ülikooli teenijate ja tööliste toetuskassa
korraldab I. märtsil f. a. Ülikooli klubi ruumides, Ao »tanka nr. 27. ,
Piduõhtu
Eeskawa: 1. Kontsert osu laul, muusika, deklamatsioon, balet. j
2. Kollektiiv» sed mängud

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

MrBiiieri[Žs«:
—--2 nr. 2,25.0kt0bri

prosp. nurgal, teles. 562-3" - Wastu.
wöte iga päew kella 9-12 h,m. a kella
4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

WsM>j°tchD^x
Snguorgaanide igakAgne arstimine.

MtjMMNUlltifllliiliifjrižiirilif]

poolsete ametühisuste ettepanekud, et orga

niseerida protestmeeleawaldusi walitsuse

Puhkepäeval, 1. märtsil s. a.

likku tegewust wõrreldes katsete andmetega

selgub, et 70 aasta jooksul peab ta wiima

lemärkuseta maha. Mitmed on juba no
wembrist pääle endid registreerinud ja as
jata ootawad tööd. Töötatõölised, kes
«Sotsid," kes katsusid koosolekutel näl
ginuid rahuldada, wilistati wälja, pekseti
minema. Koosolekutel wüeti wastu pahem

muretsemiseks.

Algus punkt kell 9 õhtul.
Lõpuks kollektiiwsed mängud.
Pääsetähed .'>o kop. 1 rbl.

«CTpanma noMecra*

Palju naistöölisi koosolekul langesid mee

pöörasid walitsuse poole abisaamisega, pek
seti sõimuga minema.

1. Mitmesugused spordi etteasted.

2. Kontsert varemate jõudude
poolt iprof. Berg, Tjuntina jt.)
Sissetulek läheb spordiabiuöude

Esmaspäewal, 2. märtsil on Haridusmajas

kell 7 õhtul keelpillide mängijate
eestl a s t e kokkuharjutus. Ilmuda palu
takse kõiki endiseid ja uusi mängijaid.
Juhatus.

rusest ja sisust wõiwad mõned armud umb

teise kõrwale. Raamatus on trükitud tähti
ja märkisid 190.438.296.
Miks inimesed surewad
Uks Inglise professor, kel raadioloogia
seas üle ilma tuntud nimi, arwab, et ini
mesele toob surma maakera raadio-kiirga
mine. 70 aastat niisugust raadio-kiirte

Harmaja spordiringi korraldusel.

Teadaanded.

nüüd malmis saanud. Sõnaraamatu suu
kaudse kujutuse anda. Kuni 1916 aastani
oli sellel sõnaraamatul walmistrükitud
39.672 lehekülge, mis oleksid katnud 9,6

Laupäeval. 28. wccbruaril s. a.
Suur

mese elu pikendada.

Rutake
materjaali saatmisega järgmise

Mitmesugust.

Sm. w. ttingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaia.

Piletid saab L. T. K. Ü. teenijate ja tööliste komiteest ja pidu-õhtul
sissemineku juures.

Korraldaw kommisjon.

H. N. Witkuu - Kolpakowa uuendas
waSwwötmist: nõuanded ja abi rassünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kum kella 7 öht

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa.
raadukiest.

Tmorpasn Kohhhtoph, «SA., B7. üeaurpaACßii fjöiir Jt 3936.

Uuendage aegsasti Edasi" tellimisi! "MR jqr suurendage „ Edasi" tellijate arwu!

