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Teisipäewal, 8. märtsil 1925

Hiina parlamendist.

limised. Praegusel korral tuleb valitsusel
esineda riigipäeva ees vastava seaduseel

Hialmar Branting

nõuga.

Pekingist, i. märtsil. Pekingis awati organisatsiooniline konwerents,
mis seab enese ülesandeks kaasa aidata üldhiina rahwuslise koosoleku kokku
kutsumisele.

Konwerentsist wõtawad osa üle 70 saadiku, kes esitawad 65 kohalist
organisatsiooni. Homindani parteil on konwerentsil suur enamus.
Sun-Jat-Sen suremas.
Pekingist, l. märtsil. Sun-Jat-Seni nõrkus suureneb. Söögiisu
langeb. Puls 120. Jhusoojus 37,3. Hingamise kiirus 28.

„Söbrad" kisklewad.
Pariisist, l. märtsil. Arutades Herrioti teadannet senati wälisasjade
kommisjonis julgeoleku kindlustamise asjus, imestab kodanline ajakirjandus
selle üle, et Inglismaa on waenulik Prantsusmaa tugema sõjamäe tarwiduse
wastu, mis on wastukaaluks Saksamaa sõjajõudude suurendamisele. Ajalehed
tähendawad, et nemad tunnistawad Inglismaa tarwidust tugema laewastiku
järele, et kindlustada mere kaitset.
Pääle selle rõhutawad ajalehed selle pääle, et Inglismaa peaks nõus
olema Kölni raiooni mitteewakueerimisega, sest Saksamaa ei täida nõudmisi
sõjajõudude wähendamise asjus.
Puudutades hiljutist Poola wälisininistri seletust, tähendab ajakirjandus,
et Prantsusmaa ei mõtlegi kaotada huwi Poolamaa wastu, sest „wäike En
tente" („wäiksed liitlased") on suure Entente (liitlaste) „täiendus".

Sm. Karpinski surmamine.

Kodanlus kiidab Ebertit tema wöit
luse eest töörahwa wastu.
Berliinist, 28. weebr. Õhtused ko
danlikud ajalehed, väljaarvatud rahvus
laste häälekandjad, ilmusid välja leinaraa
mides ja sisaldavad Eberti elulookirjeldusi
ja nekroloogi.
Keskerakonna häälekandja „Deutschland"

kirjutab: Ebert ei olnud looja, ei ka re
volutfiooni läbiviija, kuid ta oli kaua aega
ainukene jõud, kes võitis revolutsiooni uue
korraga."

Suurtööstuse häälekandja .Deutsche All
gemeine Zeitung" kirjutab: .Jäädavaks
ajaks jääb Ebertile see kuulsus, et ta rah
vusliku hädaohu kõige suuremal minutil,
siis kui seda ähvardas enamlus, kindlalt
hoidis oma käes Saksamaa riigilaeva tüüri.

Ebert oli sakslaste maa vääriline poeg."
Rahvuslaste häälekandja „Lokaal-Anzei
ger" tähendab, kuidas president Ebert süga
vale peitis oma sotsiaaldcmokraatlised põhi

ühte sammu teostada sotsiaaldemokraatia

päämist nõudmist walmistusriistade natfio
naliseerimise kohta. Ebert ei olnud oma
presidendi ametikohuste täitmisel mingi vägi

mehe kuju, kuid ta näitas välja pääasja
likult väikekodanlase kõiki omadusi.

Mitte aim,st töölist Eberti kirstu
järele.
Berliinist, I. weebr. Eberti surnu
keha viidi eile presidendi lossi. Rongikäi
gust osavõtjad olid pääasjalikult wäikeko
Kommunistliku partei häälekandja „Rote

Fahne" kirjutab sel puhul: .Kus on need
proletaarlaste hulgad, on ärevil „juhi"
surmast, lahkuvad ettevõtetest selleks,
et minna uulitsale ja demonstreerida partei

MesastumineTiirgimaal

eest. Sama vähe on näha jälgi .rahva
leinast-, kui proletariaadi demonstratsioonist
sotsiaaldemokraatide partei eest.

Rahwas ott mässajate wastu
Konstantinoopolist, 1. märtsil.
Ajalehed tähendavad, et mässajate üles
astumine leiab vastupanekut rahvahul
kade poolt ja seepärast on tagurlised
jõud surmale pühendatud.
Ajaleht „Tonin" loeb tarvilikuks, et
praegune tagurliste mässukatse tuleb
juurdeni ära hävitada. Wastasel korral
võivad sarnased juhtumised korduda.
Ajaleht .Võtan" kiidab valitsuse abi
nõud osalise mobilisatsiooni ja sõjasea
duse väljakuulutamise asjus Ida ring
kondades hääks. Ajaleht on kindlal ar-

wamisel, et mäss surutakse varsti
maha.

Sööwad ja salgawad
Pariisist, 1. märtsil. Prantsuse
ajakirjandus tunnistab peaaegu ühel
häälel, et Inglismaal ei ole midagi
ühist mässuga Kurdistaanis (Jda-Türgi
maa), sest mässu kordaminekul Mossuli
küsimus ei saaks lahendatud Inglismaa
kasuks.

Aga kuidas oli aasta tagasi Lenini surma

võitlus.

President Ebert surnud.
1914 aastal hääletab riigipäeval sõja
liste krediitide poolt. 1918 a. Saksa
maa riigikantsler. 1919 a. valiti

Kohe pääle selle, kui Eberti surmasõnum

Saksamaa vabariigi presidendiks tähtajaga

kohale jõudis, saatis wäliskommissari ase
täitja sm. Litwinow valitsuse nimel Saksa

kuni 1925 a. juulikuuni.
1923 a. heitis sadulsepa tööliste amet
ühisus Eberti oma ridadest välja..

maa välisministri Stresemannile telegrammi,

kus avaldas kaastundmust, ja samal päe
vai käis tema Moskva Saksamaa saadiku
krahv Brcckdorff-Rartzau juure, kus nii
sama kaastundmust avaldas.

Ebert sündis 1871 aastal rätsepa pere
konnas. Ise oli ta ameti poolest sadulsepp.
1892 aastal, olles juba sotsiaaldemokraat,

jätab tema käsitöö ja astub ametisse Bree
meni s.-d. ajalehe toimetusesse. Breemenis

valitakse ta Breemeni ametühisuste ühen
dufe presiidiumi liikmeks. See ei sega aga
sugugi teda õllepoodi pidamast.

Saksamaa President suri äkitseltBerliinist, 1. märtsil. Berliini ela
nikud said teada Eberti äkilisest surmast aja
lehtede erawäljaannete kaudn.

Surmateate saamise järele peeti ära va
litsuse koosolek, kus riigitantsler Luther kõ
neles .Eberti teenustest isamaa ees".

Keelati ära igasugused lõbustused. Ma
tused kavatsetakse pidada kesknädalal.

Luther ajutine President
Berliinist, 28. weebr. Ajutiselt täi

1905 aastal on Ebert Saksa s.-d. partei
keskkomitee liige. 1906 a. Breemeni
linnapää. 1912 a. Saksa s.-d. partei

järele, juhtumisel, kui valitud president ei
suuda täita oma kohuseid, reguleeritakse

esimees ja riigipäeva liige, kus töötab oma

nende kohuste täitmise küsimust erilise sea

sõbra Scheidemanniga käsikäes.

dusega seni kui pole läbi viidud uued va-

dab presidendi kohuseid Luther. Põhiseaduse

Wene laenude omanikkude kogressi. Hulga

arvuline koosolek kuulas elava tähelpa
nemisega terve rea kõnelejate väljaasteid.

De-Cuveroille kõneles oma S. N. W.
Liidus käimisel saadud muljetest. Ta aval
das rahulolemist vahekordade loomise üle S.

N. W. Liiduga ja näitas, et Prantsusmaa
peab osa võtma Wenemaa majanduse üles
ehituse tööst.

Ta tähendas, et Nõukogude valitsus
püüab jalule seada korda, organiseerida
kommunaalset majapidamist ja distsiplinee

ridn Punast tväge.. Prantsusmaa, üle
elanud revolutsiooni, ei tohi hirmuda ter
roristlikust korrast, mida ise niisama üleKõneleja näeb soovitavaks saata
laenude omanikkude poolt kommisjoni We
nemaale ühenduse loomiseks Wene rahvaga.

koondus kogu masside elu ühiseks walukar

Loeti üles palju... *
Wäikeste laenude omanikkude ühisuse
pääsekretäär Philippe astus üles ettekan
dega abinõude kohta, mis ettevõetud
suurte laenuomauikkude vastu, kes omale
ahnitsewad Wene laenupaberist. Niisama
püüdis ühendada ühisus ühiseks koostöö
tamiseks kõiki neid õnnetuid töölisi, talu
poegi ja väikekodanlast, kes kerjusteks

jaluseks armsa juhi kaotuse üle. Töö pea
tus igalpool. Kogu Menemaa ühines võim
saks demonstratsiooniks Lenini, kommunismi,
Nõugude Wenemaa eest.

Ebert ei olnud hulkade juht,
vaid kodanliku valitsuse poliitiker, kelle jä
rele leinavad ainult ametlikud hooned poo
leldi allalastud lippudega."

muutusid Wene paberite langemise läbi.

Rumeenia mu§tasajaliBtel>i
wedanud.
Rumennia kommunistide juht Dob
rotsianu wabastati. Miinist, 28. weebr. Bukaresti kas
satsiooniline kohus annuleeris sõjakohtu ot

Berliinist, 28. weebr. Täna hom
mikul kell 10,15 min. suri Saksamaa pre
fidevt Ebert 54 eluaasta vanaduses.

omanMude kongress.
S. N. W. Liidu majanduse ülesehituse
Poolt.
Pariisist, 1. märts. Laupäeval peeti

järele Moskvas? Kohe pääle surmateate

ZMossul koht Messopvtaamias, Tür

gimaal, kus rikkalikud naftaallikad, mille
ümber keerleb Inglismaa ja teiste riikide

Prantsusmaa Vene laenude

mõtted. Kunagi ei teinud Ebert katset ka

danlased.

Warssawist, Dombrowis surmati teadmatute isikute poolt silma
paistev tegelane, kommunist Karpinski.

23. veebruaril suri endine Rootsi Päämi

nister ja 2. Internatsionaali juhtidest.

suse Rumeenia kompartei liideri Dobrod
sianu 10 aastaks vangi mõistmise üle. Kas
satsiooniline kohus näitas oma otsuse põh
jenduses, et sõjakohus ei olnud küllalt asja
tundlik otsuse mõistmise juures.

Pääle 30-päewalist nälgimist ja 6-päe
välisest veevõtmisest lahtiütlemisest, vabas
tati Dobrodshianu meelemärkuseta olekus
vangist.

Wangis kinnipeetavad kommunistid Sa
haresku, Kanan, Margulis ja Luka, kes
samuti näljastreigi välja kuulutasid, aval
dafid protesti kunstlikult söötmise vastu.
Arvatakse, et ka nemad varsti vangist va
bastatakse.

Q£
Töölised boikoteerivad imperia
liste.
Londonist, 28. weebr. Reuteri agen
tuur toob teate, et Austraalia tööliste ühi
sus teeb hoogtööd boikoti wäljakuulutami
seks Ameerika sõjalaevastikule, kes külas
käigule Austraalia vetesse sõitnud.

Philippe sõnade järele teeb välja üldine
S. N. W. Liidu võlg Prantsuse Wene
laenu omanikkudele 32 miljoni franki,
kuid nende laenude maksmisest peavad
osa võtma need riigid,' kes kuulusid vare
malt Wene keisri riigi piiridesse.
Walgekaardlaste toetamise summad,
kuhu need jääwad?
Thomasi, kompartei liige teatab, et Phi
lippe ettekanne oli liiga ühekülgne, sest ta
ei puudutanud neid summasid, milliseid
andis Prantsusmaa S. N. W. Liidu
vaenlastele, varustades Wrangeli ja De
nikini. Nende sõnade järele tõuseb hirmus
müra, mis 'ei anna Thomasile võimalust
oma kõnet iatkata.
S

Kongress võttis vastu ühelhäälel reso
lutsiooni, milles teatab, et Prantsusmaa
võlakohustused S. N. W. Liidu vastu ei
või kuidagi ümberlükatud ja ka edasilüka
tud saada ja paneb ette Prantsusmaa va
kitsusele, läbirääkimiste aeg S. N W.
Liiduga, nõuda Wene võlgade normaalset
tunnistamist.

Kudujate streik Lodsts.
Wars sawist, 1. märtsil. Lodsi teks
tiiltööliste streik laieneb. Streikivate töö
listega ühinesid ühistundega „Posnani"
tehase töölised.
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Ametuhisvste uhwemft
teel.
Lõppes Inglise ametühisuste pciänõu
kogu koosolel. Nii Inglise saatkonna
ettepanekud kui ka päänõukogu poolt
vastuvõetud otsused lähewad üldiselt
ja tervena tõelise ühtluse liini mööda,
täiesti vastandina Amsterdami Inter
natsionaali kahemõttelistele loomingutele.
Inglise saatkond tegi ettepaneku:
1) pidada ühes .ülevenemaalise amet
ühisuse kesknõukoguga ühine koosolek
ning arutada ühiselt kujunenud seisukord
läbi, 2) algatuse üleminek Amsterdamist
Inglise ametühisuste, kesknõukogu kätte.
Teiste sõnadega, Inglise ametühisused
on otsustanud aktiivset tööd alustada
ühinemise alal, töötades wastu Amster
dami resolutsioonile, millest nad nüüd
samuti aru saavad nagu meiegi.
Mitte ammu ei ole sellest mööda, kui
meie Inglise sõbrad arvasid, et meie
oleme eksinud Amsterdami otsuse hinda
mises. Kuid pääle Odehesti esinemist ja
pääle Stenweisi tecvaannet, pääle meile
kallaletungimist „Vorwärtsi" poolt ja
Saksa ametühisuste oportvnistlikkude
juhtide „seletust", nägid Inglise seltsi
mehed, et nende tee läheb Amsterdami
resolutsiooni pooldajatest lahku. See
Amsterdami resolutsioon jäi nüüd kõikide
ette katmatuna. Kate tõmmati eest ja
taga ei avanenud just mitte ilus pilt.
Inglise ametühisuste päänõukogu
võttis otsuse wastu kokku kutsuda WeneInglise ametühisuste esitajate konwe
rents, kes küsimust lahendama peab.

Seda päänõukogu otsust wleb kõigiti
tervitada. See on tõsine samm amet
ühisuste liikumise ühendamise alal.
Telegrammid Saksamaalt teatavad
Saksa ametühisuste kesknõukogu juhi
härra Sassenbachi uut väljaastumist,
kus ta Wene ametühisuste pääle tuld
ja tõrva on pildunud. Oige vihane on
mehike olnud ka Profinterni, inglaste,
Cooki ja Purcelli wastu. Samal ajal
„seletas" Sassenbach weel kord Ams
terdami resolutsiooni, andis pahempool
setele „pääpesu", lubas neid Internat
sionaalist välja visata jne.
Niiviisi on siis Saksa ametühisuste
oportunistlikud juhid, sotsiaal-üarinathi
partei liikmed, veel kord näidanud, et
nad „eesrinuas" sammuvad ametühi
ühtsusliku liikumise ühtluse wastu võit
lejate väerinnas. Kõikide j abinõudega
toetavad nad ühtlust kapitalistlikkude
valitsustega. Nad on ühtluse poolt

Nõukogude maalt.

Missugused peawad olema
massilised orgauisatfioouid.
Mingisugust suudiwust ei tohi olla.
W. K. P. keskkomitee orgbSroo otsus.
Silmas pidades, et mõned massilised
organisatsioonid omas tegewuses toetuwad

töörahroa ühede ja samade kihtide pääle,
mis takistab liikmete aktiiroset osavõtmist
ja töölistele ja talupoegadele aineliselt
koormawaks on, peab W. K. P. kestkomi
tee otgbüroo roõimaliseks olemasolevate
organisatsioonide vähendamist.

Orgbüroo kriipsutab eriti alla, et sellest
ehk teisest organisatsioonist parteitute ehk

parteilaste osaroõtt võib olla ainult isiklik
vabatahtlik ja seepärast ei wõi aroalikku
sundust ega ka moraalset mõjumist liikmete

kogumises olla, pääle harilise agitatsiooni.
Partei organisatsioonidele tähendatakse, et

lubamata on tööliste, teenijate ja talu
poegade üldkoosolekutel küsimust ülesseada
kollektiivselt ühte ehk teise organisatsiooni
astumiseks. Ametühisuste sraktsioonidele on

kohuseks tehtud seda otsust ametühisuste

liinis läbi wiia.
Eriti ettewaatlik tuleb olla wabataht
tikkude seltside organiseerimises maal, pan

nes sääl rõhku ainult sarnaste organisat
sioonide loomise pääle, millest talupojad
huvitatud on ja mis nende huvisid kõige
Rahvasteliiduga, nad on ühtluse poolt
ka kapitalistlikkude pankadega, nad on
ühtluse poolt Barmathi ja komp., nad on
ühtluse poolt politseiga, nad on ühtluse
poolt Barmathi rahakotiga.
Need on aga ühtluse wastu proleta
riaadiga, nad on ühtluse wastu S.N.W.
Liidu ametühisustega, nad on ühtluse
wastu Purcelli ja Cookiga, nad on
ühtluse wastu proletariaadi pahempoolse
liikumisega.

Tööliste wastu, kapitaali eest!
Sarnane on amsterdaamlaste hüüd
sõna. Tarwis ju oma „leiwawanemaid"
toetada.

Inglise päänõukogu otsus ei ole neile
härradele muidugi meelejärele. Nad
lähewad oma pääletungimistes ka edasi.
Kuid neil on wõimata sündmuste käiku
peatada. Mis nad ka ei teeks, liikumine
läheb ikka oma rada ning pühib omalt
teelt sotfiaal-barmathlased kollasest Inter
natsionaalist.

Kilos linn.
Pierre Hamp'i jutustuste kogust «Inimesed».
Tõlkinud W. R. (Järg).
Kaks nädalat pääle streigi Armantierre wak
salist wälja tulles nägin mina rõõmutundel, et
uulitsatel on waikus. Mina kuulsin siin muidu
kapjade plaginat ja jookswate puust kingade
klõbinat, järsku esinesid seinast mõned räba
latesse mähitud tüdrukukesed; nemad hakkasid
õhinal armuandeid paluma. Ühel neist olid juuk
sed seotud punase lindiga kukla taha kinni,
muutes sääl paelaks, ja sellest nägid tema wa
banenud kõrwad määratu suured. Tema ütles
minule:
«Meid on kodus kuus last, isand, aga leiba
ei jätku ...»
Teised tüdrukukesed, täiesti sugemata juuks
tel, pomisesid kaeblikult midagi arusaamatut.
Mina kiirendasin käiku. Minul enesel jätkus
waewalt elamiseks. Paelal seotud juukstel tü
tarlaps jooksis minu kõrwal järjest korrates:
«Isand, meil ei jätku leiba .. .»
Wäike walelik! Tema peaks ütlema: «Meil
ei ole midagi süüa.»
Elukutselised kerjused waletawad, suuren
dades kõik kõrgema määrani; kui aga inimene
räägib ainult seda, mis tema tõeliselt tunneb,
siis tulewad temal sopad, mida teised ei leia
kunagi. Ja see tüdrukuke awaldas seda, mis
tema tundis: «ei jätku leiba». Jah, süües tahtis
tema weel süüa. Mina andsin temale kaks
sout ja läksin ruttu edasi. Seltsilised waatasid
tema pääle kadedalt ja tigeduses, aga tema
jooksis kiirelt nende juurest eemale. Juukseid
kõrwale lükates, mis ripnesid nende näol, kar
jusid teised:
«Minule ka, isand! Minule ka, isand!»
Jooksul tulid nemad minule nii lähedale, et
puutusid minu riideid. Uks tüdrukuke, weel

lähemalt puudutavad. Lähemal ajal tuleks
parteiorganisatsioonidel toetada „Maha
kirjaoskamatus" seltsi ja seltse, mis ühen
duses riigikaitsega.

. Konstateerides, et suurem osa massilisi
organisatsioone (Mopr, õhu laevanduse
sõprade selts, Dobrohim jne.) mehaanili
selt oma ridadesse tõmbaroad ühte ja neid
samu kihtisid töölistest ettewõtetest, teeni

jatest asutustest ja talupoegadest maal,
tunnistada mitte otstarbekohaseks ühede ja
samade inimeste tõmbamist mitmesse orga
nisatsiooni.

Pidada soowitawaks, et kõik seltsid ära
määraksid kindla aastamaksu (umbes 50
kop. kuni I rbl. aastas).
Ette panna seltside sraktsioonidele wälja

anda kalli ja massidele kättesaamata kir
janduse asemel massilist odawat kirjandust,

mis kättesaadav kõige laiematele tööliste
ja talupoegade hulkadele.

Seltsi töö alustoeks peab olema wabrik,
tehas, asutus. Oluliste kultuura seltside
tegeroust tuleks siduda nõukogude ja amet

ühisuste wastawate sektsioonidega. Oma
tööd pearoad seltsid tegema päämiselt
olemasolewate klubide, lugemistubade
kaudu. Oma erilisi klubisid seltsid ei or
ganiseeri. '
Olewate seltside töö peab põhjenema
kohalikkude organisatsioonide enesetegewuse

algatusel. Walitud orgaanid pearoad wõi
maliselt sagedamini oma tööst aru andma.

Pöörata erilist tähelpanu parteitu massi
tõmbamise pääle aktiiwsele tööle.

Seltside tegewus ei wõi. seista mitte
ainult liikmemaksude kogumises, kirjanduse,

märkide jne. müümises, roaid nende töö
aluseks peab olema lai hariduslik ja pro
pagandalik tegewus, mis ühenduses was
tawate seltside eriliste ülesannetega.

Tunnistada tarroiliseks kesk ja kohalis
tesse organisatsioonidesse ainult nende
seltsimeeste tõmbamist, kellel tööks küllalt

aega jätkub ning nad oma töö eest roas
tutada roõiroad, kusjuures arwata, et töö
seltside juhtiwates orgaanides on üks haru
parteilisest tööst.

Kohalikud orgaanid pearoad wähendama
igasuguste korjanduste toimepanekut.

õieti nooruke, näis olewat wigane, tema ei
jõudnud kuidagi teistele järele, kuigi tegi usku
mata jõupingutusi oma suurte liigetega. Tema
peatas. See, kellele mina kaks sout andsin,
näitas neid temale ja ütles:
«Nüüd on minul juba kuus».
Nähes, et tema läks üle uulitsa wõõraste
maja poole kellegi lähenedes, kes oli paremini
riiestud kui mina, lahkusid nemad kõik minust,
et enne teda sinna jõuda.
Waikiwale uulitsale ilmusid aeg-ajalt paari
wiisi tüdrukuid, riiestud maitsetult puhtast ja
wastupidawast riidest. Selles rikkas linnaosas,
kus olid hiljuti alles korratused, olid paljud
uksed ja seinad lapitud wärskete puutükkidega,
mis walendasid kui haawasidemed. Kesk
wärskeltwärwitud luuke oli ühel aknal endise
peegliklaasi asemele paigutatud harilik klaas.
Parandatult ja suluiult seisid waiksel uulitsal
hiljuti reostatud majad allalastud siidist ees
riietel suurte akendega.
Wask plaatidega wärawast tuli wälja noor
tütarlaps, tema järele noor mees mõlemad
toredalt riietud, wärsked, elawad; mehel oli —•
jämedad huuled ja raswane lõug, mis hoiti
püsti kõrge läikiwa tärgeldud kraega;
naisterahwas esines oma uue toiletiiga,
lõhnaõlidega ülepiserdatud, uhkustawa rinna
ja kiirete jalgadega. Waewalt uulitsale jõudes,
karjus tema: «ruthi» ja jooksis oma kõrgekont
salistes läikiwates saabastes.
Platsil, mis mina hiljuti nägin kaetuna dra
gunite piikide metsast ja kiirgawatest rinnakil
pidest, nähti nüüd sugugi mitte waenulises ehk
sõjakas meeleolus kahte linnawahti oma iga
wat teenistuskohast lohistama, unistades joo
mingust. Tööliste linnajaos aigutasid weel to
rude awaused, mis ei olnud weel kinni kaetud
raud kaantega, mida oli rahwahulk wõitluse
ajal ära wõtnud, et nendega teed sulguda sõ
durite hobustele. Määratute mustade wabri
kute aknaklaasid, mis olid sisselöödud kiwi-

Üleliiduline weewärgiaSjauduse
kongress.
Lähemas tulevikus avatakse Baku linna
weewärgiasjanduse ja sanitaartehniline
kongress. Kongressist võtavad osa 8 kuu
lust väljamaa veevärkide eriteadlast.
£5O pumpa Ameerikas.
.Asneftj" sai Ameerikast 250 sügavat
pumpa ja kogu sisseseade, mille abil on
võimalik Baku' naftahallikaid pumpade
abil eksploateerima hakata.

Pandi käima nafta ümbertõõtnse
tehas
Grosnõist teatatakse, „Grosneftj" remon
teeris ja pani käima nastaümbertöõtuse
tehase Mahatsh-Kales. Aasta jooksul töö*
tab tehas ümber 9 miljoni puuda naftat.
Wolga-Kaspia wahelise kanaali
kaewamine.
Astrahanis! teatatakse, 1. maist' algawad

40 versta pikkuse Wolga-Kaspia wahelise
kanaali kaeroamise tööd. Keskkohast anti
seks otstarbeks 1.020.000 rubla.
Seemnelaenud talwewiljade
ümberkülimiseks
Üldisest kokkukogutud seemnelaenu hul
gast, mis on suur 520.000 puuda, põllu
tõõkommissariaat jättis talwewiljade üm
berkülimiseks 250.000 puuda terawilja.
Ülejäänud 315.000 puuda terawilja peab
Pühja-Lääne oblast ostma põllutöõkom
missariaadilt otsekohese raha eest. See te
rawilja hulk antakse Pohja-Lääne oblasti
korraldusele, et seda wäljaanda oblasti
roaesematele talupoegadele.

Abi Kirgiist loomikaSwatawale
rahwale
Wiimasel ajal häroitasid suured lume
tormid Kirgiisi wabariigi kariloomade toidu.
Kohalikud loomakasroatajad elanikud, tel
ledel ei ole suuri loomatoidu tagawarasid,
pöörasid palroega abisaamiseks Kirgiisi
rahwakommissaride nõukogusse. kes
wõttiS arwele kariloomade hukkasaamise
wõimaluse ja andis rahwa palroe W. S.
N. wabariigi rahwakommissaride nõuko
gusse. Wiimane rahuldas Kirgiisi rahwa
palwet ja audis loomade toiduks laenu
näol 40.000 rubla.
Poolekopikate wäljalask.
Eilasel rahandusekommissariaadi kollee
giumi istangul otsustati asuda esimeses
järjekorras poolekopikaliste waskrahade roal

jalaskmisele 200 tuhande rubla summas.

dega, näitasid oma terawaid hambulist ääri.
Kõige kõrgemal korral oli jäänud üks klaas
purustamata. Puhkepäewa tõttu ei töötanud
ääsid, ja korstnad ilma • suitsuta nägid wälja
kui streigi ajal. Uulitsate silutus oli weel korda
seadmata ja nende suured kiwid tõmbasid
lapsi oma poole, kuid puhtalt puhkepäewa
ehetesse riiestatud, waatasid nemad ainult kiwe
ihaldades ja kahetsedes. Määraselt weidrad
on nemad need pikad uulitsad madalate
majadega, mis ehitatud suurte wabrikuhoonete
warju! Ei julge neisse tungida; nemad hinga
wad hirmu; mustus on neis tihe ja nende sei
nad lõputa.
Aga kui otsustad neisse sisse astuda, koor
mad end selle mure ja pimedusega, ja kuidas
rõõmustab sind siis esimene walge eesriie!
Sina näed neid igal aknal seina mustal põhjab
nemad helgiwad, kui altari tuli, kui auoaiste
pimestawast walgest riidest kesk maärdinud
telliskiwe. Sissekäik, mis kapi ukse suurune,
on kinni, trepp puhtaks pestud. Kuidas elatakse
sääl sees? Ja igal pool selles koristamatas uu
litsas on walgete eesriiete taga waikus.
Mina silman kangete jookidega kaupleja
Vandermere kohwikut. ühe tormijooksu ajal
jooksin mina sinna ja selleks, et paremini näha,
katsusin jääda trepile ühes mõne töölisega, kes
pilkasid kürasüre. Madaam Vandermere hoia
tas meid, et sõdurid rabawad köieotstega neid,
kes ustel peatama jääwad.
Ja meie taganesime kinniolewasse kaup
lusse. Meie nägime läbi luugitud akna, kuidas
kesk uulitsat, otse meie wastu, lapsed kiskusid
kiwe uulitsalt, tõstsid neid oma kõhetu kätega
üle pää, kandsid neid edasi ja wiskasid wõi
malikult kaugele hobustele wastu, kellede kap
jade plagin kostis ikka lähemal ja lähemal
Kui sõdurid neist kõigest kakskümmend meet
rit eemal olid, jooksid lapsed laiali, peites end
kitsastesse uulitsatesse, mis sarnanesid pragu
(Järgneb).

Teisipäeval, 3 märtsil 1925 a. Nr. 51
Diploom Ishorski tehasel21. weebr. ärapeetud Moskva automo
biil klubi pidulikul istangul anti Jshorski
tchase punase direktori sm. Martsenkole
kätte tehasele määratud diploom.

Diploom anti tehasele kõigesordilise au
tomobiil terase valmistamise eest esimeste
nõukogude veoautode ehitamiseks, mis hiil

gawalt proowisõidu wälja kannatasid.
Põllumajanduslik makS Molda
waaniaS.
Moldavani Vabariik täitis ühispõllu
majanduse maksu ülesandest 106 prots.
Põllumajanduslik kooperatsioon
Ukrainas.
Uldukraina kollektiiw-majapidamiste kong«

ressil kuulati ära aruanne põllumajanduse
kooperatiiv - ühisuse „Selski-Gospodor"
tööst. Praegu on Ukrainas olemas 5000
põllumajanduse kooperatiivi, neist on 3250

„Selski-Gospodari" liikmed. Üksikuid ta
lupoegade majapidamisi on koopereerimd
12 protsenti. Põllumajanduse kooperatsioon

müüb pääaSjalikult wilja ja wõtab enesele
esimese koha teiste Ukraina kauba orgaa
uide keskel. Käesolewal majanduse aastal

AmeWused ja naispäew.
Ametöhisnsed walmistawad 8. mSrtfi lSbiwiimise wastu. Ülesanded
naistöölispSewa ettewalmistamijek. Töölisnaine ja ühiskondlit toitlus.
Naistööliste walmistnse twalifilatfiooni tõstmine.
Leningradi ametühisused walmistawad
hoogsalt rahwuswahelise nais töö lispäewa
läbiviimise wastu. Ühenduses Ülewenemaa
lise ametühisuse kesknõukogu juhtnööride

järele on märgitud terwe rida praktilisi
abinõusid: Nalstööliste osavõtt ühiskondUkust elust on seotud nende elu olu pa
ranemisega, seepärast on ühisuse tähel
panu keskpunktiks naistööliste päewaks, teh

tud töö arwele wõtmine, ühiskondlikkude
söögimajade wõrgu laiendamine ning nais
terahwaste tõmbamine minimaalselt nen
desse, ja lastemajade ja sõimede arwuli
selt suurendamine. Uhel ajal sellega seisab
ühisuse ees ülesanne tõsta naisterahwaste
ühisuse liikmete kultuur-poliitilist tasapinda,

edaspidi tõmmata neid klubidesse, laste
tubade organiseerimisele klubide juure ja
kirjaoskamatuse likvideerimine.

Tuleb arwele wõtta saawutused ja ühi

8. märtsi ettevalmistusele ja läbiwiimi
sele peab tõmbama laialised tööliste
massed.

Nädala jooksul kuni 8. märtsini peab
ettevõtetes läbiwiima delegaatide ja üld
koosolekud, mis pühendatud iga organi
satsiooni töö arwelewõtmisele nmstööliste

elu-olu parandamiseks ja ettetuues prakti
lisi abinõusid, et tõsta naisterahwaste hul
gas ametühisuslikku ja walmistuse aktiiw
sust. 8. märtsil wiiakse tööliste organisat
sioonides läbi pidulikud istangud, masse
lised pidustused, ja awatakse uued elu-olu

parandamise asutused ning naistööliste
walmistuse kvalifikatsiooni ja kultuurtasa
pinna tõstmiseks. Uhelajal sellega otsitakse

tähendatud päewaks rahalisi summasid
tööta töölisnaiste abiandmise suurendami
seks, niisama wiiakse läbi naistööliste töö
kangelaste ja töölisnaiste kirjasaatjate aus

kawatseb Ukraina põllumajanduse kooperat

suse puudused möödunud aastal naistöölise

tamisi.

sioon valmistada 40 miljoni puuda wilja
ja 2000 Vagunit mune. Minewal aastal
andis põllumajanduse kooperatsioon talu
poegadele põllumajanduse masinaid 2 mil
joni rubla wäärtuses.

tõmbamise asjus nõukogulistele, ametühi

8. märtsil valmistatakse kohtadel seina
lehe Väljaandmist, mis pühendatakse nais

Küla kooperatsiooni kasw
Baikalitaga on märgata suurt pölluma
janduse tarvitajate kooperatsiooni kaswu.
Esimeseks jaanuariks oli 185 tarvitajate
ühisust, milline wõrk läheneb 1917 aaSta
arwele. Kaubanduse punkte on olemas 170.

Wiimase aasta jooksul on ära müüdud
kaupasid 2 ja poole miljoni rubla eest
50 protsenti enam kui 22 aastal. Koope
reeritud on elanikkudest 23 prots. Iga ma
japidamise pääle on müüdud kaupasid;
kooperatsiooni poolt 28 rbl., riikliku kaup
luse poolt 4 rubla ja era turgude poolt
15 rubla. Suurendatakse küla kooperatii
wide sidet tekstiil sündikaadi osakonnaga.
Jaanuarikuu jooksul on küladesse saadetud
40.000 rubla eest.
Uute wagunite ehitamine
Teede rahwakommissariaadi tellimise jä
reie asus „Krasnoje-Sormowo" tehase
waguni osakond esimest.korda pääle rewo
lutsiooni uute reisijate wagunite walmis
tamisele. Jaanuarikuul on suurest remondist

wälja lastud 12 klassiwagunit.
WSitlnS huntidega Oirati maakon
nas.
Oirati oblasti täidesaatwa komitee tea
dete järele paneb huntide arwuline kasw
kohaliku loomadepidamise hädaohtlikku seisukorda.

Nõnda häwitati huntide poolt 1923 a.
10,835 suurt ja wähemat karilooma, s. o.
6 protsenti kogu maakonna kariloomadest.

Pääle selle teeb kohaliste summade puu
dumine võimatuks huntide wastu võitle
mise organiseeritud teel ning sundis ob
lasti täidesaatvat komiteed walitsuse poole

pöörama abi saamiseks. W. S. N. Wa
bariigi rahwuskommissariaadi kõrgem nõu
kogu rahuldas oblasti täidesaatwa komi
tee palwet ja assigneeris Oirati maakon
nale 10.000 rubla huntide hävitamiseks.
Kiiewi laada edu
Kiievi laadal esimese nädala ringjooks
tegi wälja 4.400.000 rubla. Läinud aastal
esimese nädala ringjooksu suurus ulatas
kuni 3 miljoni rublani.
Tuhat elukorterit tööliste jaoks.
„Jugostal" pööras palwega walitsuse
poole anda täiendawaid summasid tööliste

jaoks elumajade ehitamiseks. Käesolewal
aastal „Jugostal" kawatseb kulutada elu
korterite ehituseks 4 miljoni rubla ning
«hitada umbes 1000 elukorterit.
Mägede elanikkude tänuawalduS
kesktäidefaatwale komiteele.
RöStowist-Dooni ääres, teatatakse, Kisil-

Papuri aula, Karatshaewski oblastis saa
tis kirja Ulewenemaalise
kesktäidesaatwa komiteele nende terwe rea
abinõude eest, mis ettewõetud mägede rah.

wuste kultuuriise arenemise suhtes, erili
selt riugposti jaluleseadmise kohta, mis
ühendab pimedates nurkades asuwad aulad
linnadega.
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suslikule ja majanduslikule töödele.
Iseäranis on tähtsamaks ülesandeks nais
tööliste walmistuse kvalifikatsiooni tõstmine.

töölispäewaks.

tähtsus kogu raiooni tervendamiseks Balti
raudtee ja Statshki uulitsa vahel.
Uus kanalisatsioon ühendatakse Olhowi
jõega. Jõgi saab oma alguse Mitrofa
nowski surnuaia mustuse kohtadest ja on
tõsiseks ähvardajaks ümbruskonna elanik
kudele. Mustavee kõrwalejuhtimine maa
alusesse kanalisatsiooni hoiab eemale jõe
vee voolu edaspidise haiguste laialilagu
nemise eest.

Mitrofanowski teest kuni Krõlowski
uulitsani jääb jõgi puutumatuks. Siin on
olemas rida kraave ja ojakesi, mis kuiva
tavad Tentelewski ja Keemia uulitsa rai
ooni. Algades Krõlowski uulitsast wiiakse
jõgi jälle betoon kanalisatsiooni Statshki
uul. Jõe alumise voolu maaala, mis on
määratud tööliste majade ehitamiseks, kae

takse mullaga täis.
Tellimine Paberosside PäSle
Tubakntrust sai Rootsi ärist ettepaneku,
varustada seda äri iga kuu 10 mlljoni
paberossiga.

Törwaköite wäljawedn
Kõietrust asub oma törwakõite wälja
saatmisele Ameerikasse ja Euroopasse.
Tähendatud köied leiavad suurt poolehoid
mist väljamaal. Trust tegi lepingu riikliku
kaubandusega, esimese hulga, 50.000 puuda

köite väljavedamise pääle.

Lemllgruõi tlektrofitsttrimiie.
KiMM eiliji m ck lumisele.
Nagu revolutsioonilises võitluses sam
mus naisterahvas kui ema ja töötaja
meesterahwaga käsikäes wõidule, nõnda
annab ta nüüd nii linnas kui maal oma
jõu meie rahvamajanduse tõstmiseks.

Ja seepärast ongi meil rahvusvaheline
naispäew mitte üksi naiste püha, waid ka
meie ühine wõidupüha.

Kõik meie wõidud on kätte saadud mas
side isetegevuse tagajärjel. Nõukoguwalit
suse ülesanne oligi ergutada laialisi mas
sisi isetegevusele, tõmmata suuremaid ja
suuremaid naistööliste ja talunaiste hulki
ühiskondlikule tööle.

Asutatakse lastemaju, laste warjupaike

annud, siis tarwis asja parandada ja tu
leb ilma kõhkluseta, kindlalt ja julgelt ette
seatud teed edasi sammuda.

Sel päeval tuleb kutsuda üles kogu
töörahvast kõige energilisemalt kaasa ai
tama sarnaste asutuste avamisele ja kind
lustamisele, mis vabastavad naisterah
vaid raskest ja vähe viljakast kodusest
tööst.

Maha prostitutsioon, millega on tarwis
võidelda sama otsustavalt, kui samogon
uiga.
Prostitutsiooniga wõitlemiseks on tarwis

tõsta vaisterahwaste majanduslikku seisu
korda, laiendades nende osawõttu tööstusest.

Tarwis tõsta naisterahvaste tööoskust,

ja aedu, pesukodasid, õmbluse töökodasid,
haigemaju, sanatooriume, puhkemaju, söö

millega suureneb nende sissetulek.

gimaju. Suure hooga viidi naisterahvaste
seas läbi kirjaoskamatuse likwiteerimine,
laiendati wõimalusi naisterahvastele kõr

Naisterahvaste tööoskust on tarwis
tõsta ka selleks, et naistöõliste arvu ei
vähendataks seepärast, et nad hästi tööd

gema kutsehariduse saamiseks jne.

ei oska.

Naistööline ja talunaine juba töötavad
aktiivselt wastutawatel kohtadel nõukogu

Tarwis läbi wiia, et naistööline saaks
ühe ja sama töö eest meesterahwaga ühe

des, parteis, ametühisustes, kooperatiiwse

suguse palga.

tes ja teistes majanduslikkudes organisat
sioonides. Kuid seda on weel vähe.
Mida tuleks teha, et töö sel alal
ei nõrgeneks, waid süveneks ja laieneks?
8. märtsil on tarwis järele vaadata,
mis on läinud aasta jooksul ära tehtud.
Kui on tagajärjed hääd, siis jatkake tööd
edasi. Kui töö ei ole suuremaid tagajärgi
RahwuSwähemuSte kaitseksHarkowist teatatakse. Ukraina kesktäide

saatva komitee juures asuw rahwuswähe
muste keskkommisjon tunnistas tarwilikuks

Wälja eraldada Wolõnia kubermangus poo
lakate raioon, millesse kuuluwad kuber
mangus olewad poolakate külanõukogud.

Leningradi teated.
Abi söjainwaliidideleLõppes „sõjaiuwaliidide 5-päewane toe
tuse nädal". Pääle korjandust uulitsatel
laotati märke laiali teaatrites, kinodes.
Wiimastes müüdi selleks otstarbeks marke

ja lahtiseid postkaarte. Raudtee liinil
müüdi kirjandust.

Üldse anti wälja ringjooksu 166 korjan
duse karpi, nendest kuni tunaeilase päewani

toodi tagasi 123. Lahti wõeti ja läbi
loeti 116 karpi, kus leidus 1.417 rbl.
66 kop. raha.
Uued weewSrgi liinid.
1. mail algavad Wolodarski raioonis
weewärgi alusepanemise tööd. Püüle selle

uue töö4 linna ääremaade weega varusta
miseks, 1925 a. linna tööde plaani hulka
wiiakse weel kahe uue weewärgi liini
ehitamine.

Tarwis laiendada kirjaoskamatuse lik
wideerimist naisterahvaste seas, sest kirja
oskamatuse juures ei saa edasi jõuda.

Wiigem siis 8. märtsi pühitsemine sar
naselt läbi, et panna omas töös nimeta
tud hüüdsõnad maksma. Minnes sarnast
teed edasi, meie läheme sammu edasi uue

elu ülesehitamise alal.' S. K.
Uks liin pannakse Ogorodnõi põikuulit
sat mööda, Rarwa wärawate taga rai
oonis.

Teine liin pannakse Wolodarski raioo
nis, sääl, kus algawad uute tööliste elu
majade ehitamised.

Tööliste söögimajade mehani
seerimine
Tunaeila anti wälja rahwatoitluse osa
konna rahasummadest 30.000 rudla söögi
majade sisseseadete mehaniseerimise abi
nõude ostmiseks. Abinõud jõuavad wäl

Jutuajamine riikl. plaaneerimise kom
misjoni energetika sektsiooni esimehe
prof. A. A. Gorewiga.
Pääküsimus Leningradi elektriga warus
mises on—kuidas edaspidi rahuldada era
korraliselt kiirelt kaswawat nõudmist elektri
energia järele.

Leningradi tööstuse suurte wabrikute
soojus ja jõu majanduse vabanemine ja
elektri energia tariifi alanemine kutsuwad
esile uued üldise tarvitajate wõrgu külge
ühendamised.

Wõiwad esile tulla weel hulk teisendist
elektrijõu oodetawate nõudmiste kinnitami

ses. Uks sarnastest on. Punase Oktoobri
jaama kiire arenemine kuni 40-60 tuhande
kilowatini. Tähendatud jaam töötab tur
baga. Muu seas aga käesoleva aja turba
hind on mitte soowitaw 23—24 kopi
kat puuda eest, mille tagajärjel siis soojuse

üksus, mis saadud turba kütmise läbi. tu
leb maksma rohkem tui sisseweetaw Dooni
kiwisüsi, kütmise läbi saadud soojuse üksus.
Siiski, turba keskwalitsuse katsed Schaturski

soodes alandawad turba hinna umbes
12—13 kopikani puuda eest.
Paralleelselt tõuseb üles vanade Lenin
gradi elektrijaamade alalhoidmise eelnõu.
Nende jaamade alal tuleb mõista —teist,
kolmandat ja tramwai jaamasid, millised
tuleksid muuw elektnga kütmise keskkohta
deks.

Wolhowi jõgi talwe kuudel on wäga
wäikese wõimusega ja just nimelt sel ajal
kui nõue elektri energia järele on kõige
suurem. Käsikäes sellega peame ühes
Wolhowi kasutamisega arendama Lenin
gradi aurujaamade tegewust.

Siinjuures on kavatsus luua Wolhowi
wee-elektrijaama lähedale turba, soojuse
tagawara jaam, millist köetaks turbaga,
millist mitme wersta kaugesel asuwateft
uurtest soodest saadaks?.

Lõpuks, huwitawaks eelnõuks on ettepanek

reguleerida Wolhowi jõe talwiseid wee
kulusid, weehoiupaiga ehitamise kaudu Msta

söe pääle sel teel, et sinna ehitada paberi
tööstuse jaoks tarwisminew hüdroelektri

jamaalt kohale umbes paari nädala pärast.

jaam.

Säält telliti wälja elektri lihahakkimise
masinad, kartulipuhastajad, leivalõikajad
ning nugade ja kahwlite puhastajad.

gradi kaswawat nõuet elektrienergia järele.

„KraSnõi'Niti" jaluleseadmine.
Tekstiiltrust teeb energiliselt tööd niidi
ketramise vabriku „Krasnõi-Niti" käima
panemiseks, mida avatakse juunikuu kesk
paigas.

„Krasnüi-Niti" ketramise osakond saab
töötama, algades juunikuust, kahe vahe
tusega, ja niidi osakond töötab ajutiselt

Lähematel aastatel tuleb teostada ühte
ehk mitut teisendit, et rahuldada Lenin
Kõik need eelnõud wõimaldawad Lenin
dile anda energiat odavama hinna eest
kui praegu ja enne sõda.

Palume Mli seltsimehi
ilßMiWiira

ühe vahetusega.

„Edafi" numbri jaoks määratud

U«S kanalisatsioon Narwa
wärawate taga.
Linnatööde plaani 1925 a. on sissevii
dud uue kanalisatsiooni ehitamine mööda
Mitrofanowski teed. Sellel tööl on suur

materjaal saata kõige hiljem 6. märts,

ära toimetusele. Toimetus.
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Tiina teaatrttes:

Teaater.
.Emake maantee"
Smidt-Bonni 3-waatusline draama, mis
Haridusmajas esietendusena 1. märtsil
ette kanti,'wõib kordaläinuks lugeda. Rah
wast oli rohkesti kokku tulnud.
Näidendi eel esineb sm. Rätsepp lühi
kese sissejuhatusega näidendi sisu üle, mil

les tähendab, et kirjanik on loonud näi
dentu impressionistlikuks. Kirjanik ei kaitse

siin üht ega teist poolt, waid laseb elu
warjukülgi igakülgselt paista. Peab tähen
dama, et kirjanik ön sisu õige raskes wor
mis wäljendanud, mis nõuab näitlejatelt
suuri hingelisi üleelamisi, jõupingutusi.
Siin ei tohi ükski liigutus üleliigne olla,
wastasel korral ei anna mäng seda mõju
edasi, mis kirjanik anda tahab.
Nagu tähendatud, on näidendi sisu luu
leline filosofeeri», põhjenen? ainult mul
jete pääle ning seepärast ei tule meil seda
Võtta kui meile wastawat näidendit isegi
minimaalses wormis. Mängus esinewad
kaks poolt, isa ja poeg. Esimene rikas,
jõukas, jälk karm manamees, kes oma poja

pääle sugugi halastust ei tunne, isegi oma
koeri temast paremaks pidas. Poeg aga
selle wastu hääsüdamline, kaasatundja,
paluja. Haiglasena jõuab tema oma naise
ja lapsega linnast mitmed ööd-päewad
nälga ja piina kannatades wiimaks oma
isakodu. Isa ei wõta teda wastu. Waa
tamata, et rändajad ütlemata wäsinud,
näljased, ei anna wanamees kõige härdama
poja palwe pääle leiwapalukest, isegi mitte

öömaja, waid ajab majast wälja. Lõpu
tagajärg on see, et poeg on sunnitud oma
naise ja lapse wanamehe hooleks
jätma ning ise „emake maanteed" mööda
edasi rändama, kus teda
lahkelt wastu wõtab. Kokkumäng oli la
dus ja mõjuawaldaw publikumi pääle.
Lõpuks kollcktiiwsed mängud.
Le xi

Riiklik abi foiaiiffniltle eelametele aitab kaasa niit*

Nikkel.
Praegusel korral on meil üheks enam
tähtsamaks ja kasulikumaks metalliks
nikkel. Nikli leidis üles Rootsi keemiker
Kronsted 1751 aastal, kuid möödus üle
saja aasta, kui ta muutus tööstuslise täht
susega metalliks. Nõue tema järele kaswas

kiirelt, seda wõime järeldada saagi su«ruse tõttu, mis 1870 a. tegi wälja kogu
ilmas 200 tonni, kuid 1916 a. kas
was see arw kuni 44.060 tonnini. Kuni
1890 aastani tarwitati nikkelt ära
suguste segude walmistamiseks, näit. uus
hõbe (neusilber), nikli brongs jne. „Nikel
damift" kui sarnast hakati tarwitama 1870
aastal.

1889 a. awaldati J. Ralay nikli ja
terase kokkusulatamise katsete tagajärjed.

Sellest aastast pääle hakkas kiirelt arene
ma „nikli terase" tarwitamine. Teras, mis
sisaldab 3—4 prots. niklit on hulga tu
gewam, kui harilik teras.
Sarnase materjaali kõwadus ja otstarbe
kohasus on nõuet tema järele suurenda
nud. Niklist tehakse nüüd sõjaasjanduses
suurtükke, kuule, soomust jne. Kuiwõrd
tähtis see aine sõjaasjanduses on, näeme
sellest, et kui nikli puud enne sõda maksis
30 rubla, siis aastal tõusis ta kuni
150 rublani.
Nikli mulla lademeid leidub õige wä
hesel arwul, kuid nende wäheste hulgas
on määratu suuri lademeid. Enne sõda
saadi suurem hulk maailmas tarwitawatest

nikli tagawaradest Uue-Kaledoonia lade

aaMa"

trnk lii aitameaiistlt.
Tähelpannes, et harilikult kohtade pääl
rahalised asjad omaga wälja ei tule, siis
aitab riik iga aasta sarnaseid kohti. Läinud
aastal sai sel kombel riigi poolt wäljaantud

riikliku eelarwe kulul 11 miljoni rubla.
See rahasumma anti enam mahajäänud
ja nõrgematele kubermangudele. Kohapääl

sed nõukogud kulutasid ta ära oma ära
nägemise järele.

Kuid kogemused näitasid, et niisugune
wiis ei wii sihile.
Oli juhtumisi, kus wälja antud riigiraha
kulutati ära, mitte ettenähtud kawa järele.
Paljud kohapäälsed eelarwed seati meelega
palju suuremaks, keskkohalt rahade saamise
lootuse arwel.
1924—25 eelarwe aasta kokkuseadmisel

sai selgeks, et tuleb sisse wiia teine riikli
ku abiandmise kord kohtadele, et need sum
mad, mida riik annab, läheksid otsekoheste

ja äärmiste puuduste lahendamiseks, et
nad abiks oleksid kohapäälse eelarwe kind
lustuseks.

Seepärast alates 1924—1925 a., riik
likku abi antakse kohalikkudele eelarwetele
ainult karmilt kindlakstehtud otstarbeteks.

Kohapäälsed nõukogud, kes nüüd sarnase
kindla otstarbega raha saawad, ei tohi
kulutada sellest rahast mitte kopikutki mil
legi muu asja pääle.
Uhes sellega antakse riiklikku abi kohta
dele ainult sarnastel alustel, et riik katab
ainult osa kindlaksmääratud kuludest,
kusjuures silmas peab, milline summa
waja wälja lasta tingimata, ilma milleta
wastaw eelarwe kuidagi moodi läbi ei
saa.

Riigi poolt wäljaantawad rahalised
summad jagatakse üksikute kubermangude

wahel sarnaselt, kus silmas peetakse iga
üksiku kubermangu rahandus list olukorda.

Tugewajõulised kubermangud saawad nii
moodi wähem kui nõrgemad ja wähema
Mm ja tehikil.

Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

jõulised.

Selles järjekorras riiklikke abirahasid
antakse wälja 1924-25 eelarweaastal
Liidu rahwakommissaride nõukogu poolt
42 miljoni rubla.
Kuid millised sihid seab see riiklik abi
raha, mis antud kohalisteks eelarweteks,
üles?

20 miljoni rubla määratakse
abirahadeks I ja II astme koolide õpeta
jatele, niisama arsti, loomaarsti ja agro-

Akadeemiline riiklik draama teaater

noomsele koosseisule, kes töötawad maal.
See summa wõimaldab kohapäälsetele nõu

„MacKapafl"

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater

kogudele küla kultuurtööliste töötasus
sissewna kindlad palgamäärad. Palga
määrad aga kui seesugused määratakse
kindlaks üldises nõukogude Vabariikide

„<l>aycT"

Punane teaater.
JI,JKOH PHA".

Teaater „K)HHX 3pHTejiež".
„He ötiJio hh rporaa, Aa ajTUH"
Muusikaline komöödia

seaduseandlises korras.

W. S. F. N. W. kohta 1924—25
aastal määrati kindlaks järgmised palga
määrad, mis on makswad wiies tariifide
wöös: I astme koolide õpetajad 20—30
rubla kuus, II astme 30—40 rubla;
arst 40—55 rbl.; welskerid, apteegitööli
sed ja ämmaemandad 24—33 rubla;
hambaarstid 28—38 rbl.; halastajad
õed 20—27 rubla; loomaarstid
40—55 rbl.; loomawelskerid 24—33
rbl.; ringkonna agronoomid 40—55

„MapHira.u

PaSsash
.HenoKopHaa"

Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse ÜhisuS

rubla.

5 miljoni rubla on ettenähtud
I astme kooliõpetajate palkade suurenda
miseks, mis 1925 a. 1. jaanuarist peab
tõstetud saama 23 rublani kuus esimeses
ja kuni 33 rublani wiiendas tariifi wöös.
3 miljoni rubla on ettenähtud

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Teifipäewal, 3. märts. s. a.
Teise astme
martfiftlit-leninismi ringi
jörjekordne istang.
Algus lell « õhtul.

abirahadeks wähemajõulistele kohalistele eel

arwetele küla haigemajade remonteerimi
ses, nende warustamises walge pesuga ja
arstirohtudega.

7 miljoni rubla lähemad abi
rahaks kindlaksmääratud palgamääradele,
walla täidesaatwate komiteede töölistele.

Kesknädalal, 4. märts. s. a.
Esimese asime
martfiftlit-leninismi ringi
jörjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.

182 tuhat rubla antakse kohtadele toe
tuseandmiseks W. S. F. N. W. külakoh
tades asuwatele ametühisusliste-tehniliste
koolide õpetajatele.

1 miljon 834 tuhat rubla antakse koh
tadele kirjaoskamatusega wõitlemiseks.

Lõpuks antakse 5 miljoni rubla S. N.
W. Liidu kesktäidesaatwa komitee otsuse
Põhjal S. N. W. Liidu enam mahajää

Sm. V. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

nud autonoomsete wabariikide kultuursete

ja majandusliste tarbele rahuldamiseks.
Sel kombel riigi poolt kohaliste eelar
wete toetamiseks antawast summast kulu
tatakse 35 miljoni rubla (83 prots.) ära
Väljaminekuteks, mis teeniwad talurahwa
kultuurilisi ja majanduslisi nõudeid.
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Kolmapäewal, 4. märts. kl. 8 öht.
Köne-öhtu.
Aine:
.Tööwiljaknse tõstmisest"
lKoeleb sm. lo tli[f•

Kõik see wõimaldab küllaldaselt lahedad

tingimised külanõukogude ja walla täide
saatwate komiteede tööks, ning sellel alus
pinnal on hõlbsam tõmmata aktiiwsesse
nõukogu tööle ka reatalupoega.

W.K.P. L. kub kom. agit -prop. osak
Eesti sektsioon.

E. K.
Kmema hsilllilus.

S. N. W. Liidus on olemas niklimulla
lademeid Uuralis, kuid need on alles wähe
läbitöötatud.

Wõib tähendada, et Rewdinski ja Werh
ne-Ufaleiski suwemajades olewad lademed

on täiesti kõlbulikud metalli wäljasulata
miseks. 1913 aastal leiti üles WerhneUfaleiskis täiesti uus nikli „muld" turba
näol. Selle turba tuhk sisaldab eneses 3
kuni 15 prots. niksti.
Oma tähtsuse tõttu, mis tal on metal
li-ümbertöötuse tööstuse harudes S. N.
W. Liidus, peab saama ta järjekordseks
ülesandeks meie walmistusjõudude aren
damisel.

Niklit sisaldawaid terase sorte on wäga

näha katseid, mida teeb professor oma
loengu ajal, waadata kino pilti ja kuulata
näidendist, istudes omas kodus. Praegu
töötab ülesleidja oma aparaadi lihtsusta
mise juures. Ta loodab oma aparaati
wöimalikult lihtsustada, et seda kõigile

Uuendage aegsasti ..Edasi" tellimisi! MM" Suurendage ..Edasi" tellijate armu!

kättesaadawaks teha.

Kirjawastuseb.
Sm. Karlsott, Wolossowos. „Edasi" mak
sab maal, olgu missuguse asutuse läbi tel
lides tahes, 50 kop. kuus. Meie tegime

korralduse, et üleliia sissenõutud raha, kas
Teile tagasi maksetakse, ehk arwatakse tel

limise raha hulka järgmiste kuude pääle.
See on muidugi, Teie soowi järele.

palju. Nende omadused on mitmesugused,

mis olenewad teiste metallide ja nikli se
gudest. Hiljuti tehti kindlaks, et terases
milles on olemas ainult wäike osa nikkelt,
wõib ümber wahetada üks kolmandik nik
list wasega, ilma et see terase omaduse
pääle mõjuks.

Nikli tähtis omadus õhu käes mitte
roostetada, wõimaldab tema tarwita

metest.

mist.

Uue-Kaledoonia saared asuvad Waikses
ookeanis ning kuuluvad Prantsusmaa alla.
Alates 1918 a. maailma nikli saamise
keskkoht läks üle Sedberi (Ontario järve
läheduses Kanaadas) lademete juure. Wii
mased annavad praegu 85 prots. kogu

Alles hiljuti nikkel leidis tarvitamist
raadio-aparaatide walmistuses ja keemia
tööstuses. Wiimafes tarvitatakse teda ka
talisaatoriks (aine mis välja kutsub ja
kergendab keemiliste ühenduste käiku).

A. T.

niklimulla lademed.

Piltide edasiandmine telegraafi
teelUngari inseneeril Mihaelil läks korda
ehitada sarnast aparaati, mis traatide
kaudu edasi annab pilte. See aparaat eral
dub waremalt ülesleitud Korni aparaa

Kusnetski haigemaja
lef. 180-52. Wastuwötm. kõikides spets,
professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo«
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

",'Ä" i««»w mt.
Ä" žifilis ZZj tripper
— kroonik.
Kuauwõimetus?uSf.ja elektris., ham.
haarstim. ja kunüli'
hauib. Arstide kutsum. kodu.

Gilane börje:
Keskkassa kohustused tsherw
„ » märtsiks „
„ „ aprilliks 100 „
„ „ maiks 6kuup. 100 „
„ „ 3 kuu p. 981/2 „
juuniks 98V2 »
„ „ luuliks 97V* „
„ „ augustiks 95°/« »
Naelsterlingid 9 rbl. 28 kop
Dollarid 1 rbl. 947*»
Rootsi kroonid 51 „ 87'/» „
Prantsuse frangid 10 „ 50 ,
Soome margad 4' » 85 „
Talupoegade laen » 90 ,
L wöidulaen 3 „ y3 „

maailma saagist, kusjuures säält saadavast

saagist 80—85 prots. veetakse PõhjaAmeerika Uhisriikidesse, kellel puuduvad

Trotski sreisis, Leningradi kub.
Mõtab „Edasi" pääle tellimisi
sm. Leebret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Malk.

Teadaanded.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
TeisiPäwal, 3. märtsil

Praegusel ajal Sedberi rauamulla ta
gawarad hinnatakse 150 miljoni rubla
kell 1/29 .Kasfijaht" 1- ja 2. waatuspaale. See on hulk, mis nikli normaalse
Kolmapäewal,
4. märts.
dist „telefotograsist" sellega, et tema annab
tümitamise juures ulatab 100 aastani.
kell 8 ..Massinimene" (lugemisproow)
A?neMaa tarwitas paäasjalikult sisse pildid edasi palju kiiremini ja selgemini.
(Palutakse ilmuda kõik teaatri
liikmed).
weetud nikkelt. Kusjuures 1914 a. weeti „Telehor," nagu nimetab Mihaeli oma
Wast. instruktor-organisaator.
aparaati
ise,
wöimaldab
kuulata
loenguid,
sisse 4230 tonni, 71/2 miljoni rubla eest.
Tinorpa<J>M KoMHHTepu, asA., EsaTeprarotjKJKHfinp. 87. JleHrarpaacEHfi ryÖJHT .Nä 5802.

sisemise., naiste

Mmm,'
sünnitamise.
——— lõike-, hamba-,

kurgu., körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

Tr.Brii«bttgSu2NÄ.
2 nr. 2,2ü.Oktobri

prosp. nurgal, teles. 562-3" - Wasw
wöte iga päew kella 9—12 h,m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Mis ka" i° tchjler SIU
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

M. Vtlsktt-Mmmllllil
H. N. Witwn - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

k Halas etele, sünnitajatele, naistehaigu

seo. Kella 10. homm. kum kella 7 öht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

