ASigi maade töölised, ühinege!

Okftknnmmee 5 kop.

KnnlntnSte ja tellimiste hinnad
Tellimine
Knnlutamiue
esimesel lhk. 3 r. kui. i Linnade? 1 knn 1 rbl.
aasta 11 rbl.
viimasel „ 1 „ „
Maal 1 kuu 50 kop.
keskmistel» 6 „ „
L.feat. awt. 20 f. „
aasta 5 rbl. 50 kop.
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selefonid: Toimetus 533-86, trüÄLHHs 2^71-41.

E.KirjaSt. Ühisuse liikmetele ja kollekt. tellides odawam

Maja, Kus jeostatakse rahwuste liitu

Chamberlain
Pariisis.

Saksamaa presidendi ametikohuseid täitma
Lutheri asemel.

Cambonne.

Ametliku teadaande järele oli Chamber
lainil ja Herriotil päeval 2 nõupidamist,
kus arutati väljamaa poliitilisi küsimusi,

Simons seisab lähedal parempoolsetele
demokraatidele.

Ta oli Feierbachi kabineti välisasjade
ministriks za loobus ametikohustustest pä
rast Londoni ultimaatumi.
Walitsus annab esmaspäeval riigipäe
vale kinnitamiseks vastava seadustekawa,
uue Saksamaa presidendi ametikohustuse

pääasjalikult julgeoleku küsimust.

Mõlemad pääministrid asusid mõteteVahetusele „tõsise kokkuleppe vaimus", et

saavutada praktilisi ja viljakaid tagajärgi.
Jõudsid ühisele otsusele, et nende vas
tastikusie läbirääkimiste tagajärgedena
kutsutakse kokku diplomaatilised läbirääki

täitmise asjus.

mised liitlaste nõusolekul.

Chamberlain kavatseb uuesti peatada
Pariisis oma tagasisõidul Genfist, ning
Herriotiga uuesti nõu pidada pääle Rah
wasteliidu nõukogu istangut.

Tifliisi riikliku teaatri hoone, kus peetakse üleliidulise kesktäidesaatwa

komitee täiskogu 3. istangutejärku.

võiksio selle lepingu ümber koonduda weel

Poola ja Tsheho-Slowaakia. Chamberlain
arvab, et Saksa valitsuse ettepanek kind
lustatud lepingu moodustamise kohta, on
vastuvõetavaks aluspõhjaks läbirääkimis
tele.

Herriot nähtavasti ei kõnelenud kate
gooriliselt Saksa ettepanekute wastuwõt
mise vastu, kuid seadis üles siiski kaunis
tõsised vastuväited.
„Havas" teatab: Herriot nähtavasti
näitas Chamberlainile, et ettepanek luua
kindlustatud kokkulepet viie riigi vahel,
oleks leidnud siis rohkem vastuvõtmist,
kui tema eeldusena oleks olnud täielik kok
kulepe Inglismaa, Prantsusmaa ja Belgia
vahel. Edasi kriipsutas Herriot alla Saksa
ettepaneku nõrka külge, mis ähvardab
Poola territoriaalset tervikut.
Niisama tähendas ta, et Austria liitu
mine Saksamaaga toob esile viimase nõud
mised Triesti pääle. Need nõudmised
oleksid aga ähvarduseks Itaaliale.

5. N. W. Liidu kesktaidejaatwa komitee
3. istumise järk lõppenud.
Tifliisist, 7. märtsil. Täna õhtul lõpetab S. N. W. Liidu kesktäi
desaatwa komitee 3. istangutejärk oma tööd.
5, N. w. Liit Lioni laadal.
Pari i si st, 8. märts. S. N. M. Liidu täievoliline esitaja Prantsusmaal sm.
Krassin jõudis Lioni laadale.
Pari i si st, 8. märts. Prantsuse päänstnister Herriot käis Lioni aastalaadal.
Laada vaatamist algas tema nõukogude kus teda tervitas sm. Krassin.
andes temale seletust väljapandud kaubaproovidest. Herriot soovis Kcassinile õnne ja
avaldas oma vaimustust kaubaproovide rikkuse ja korra üle nõukogude paviljonis.
Herriot seletas Rosta sõnumisaatjale: „Mina soovin enesele õnne, er kutsusin
S. N. M. Liitu laadaft osa võtma. Mina loodan, et S. N. M. Liidu osavõtt laa
dast on eelmänguks Nõukogude ja Prantsusmaa majanduslikkude ja kaubanduslikkude
vahekordade arenemisele.

Ameerika laewastiku manööwrid.
N e w - I o r g i st, 8. märts. Waiksel ookeanil algasid Ameerika Uhisriikide lae
vastiku manöövrid. Manöövritest võtavad osa üle 400 sõjalise üksuse Waikse ookeani
ja Atlandi ookeani sõjalaevastikkudest.

Seadus „kardetawate mõtete" wastn.
Tok i o st, 8. märts. Suure enamusega võeti alamkojas niinimetatud „karde
tavate mõtete" seaduse eelnõu vastu, mille järele karistatakse valjusti oleva korra
vastu tehtavat propagandat.

Ülesastumine Türgimaal.

Edasi teatab Havasi toimetaja: Nüüdsest

pääle on saavutatud Prantsuse ja Inglis
maa vahel solidaarsus mõnede punktide
kohta. Nii arvavad Herriot ja Chamber
lain, et enne kui Saksa valitsusega läbi
rääkimistesse asuda, tuleb tal paluda enda

vastuvõtmist Rahvasteliitu. Uhes sellega
näevad Chamberlain ja Herriot, et see
kindlustatud kokkulepe, millesse kuulub ka

Saksamaa, ei tohi milgil tingimisel rikkuda
Bersaillesi rahulepingu punkre, kusjuures
eriliselt Rheini piirkonna oktupatsioon peab
kestma weel 10 aastat.

Wasturewolutfioon usukatte all
Angoorast, 8. märtsil. Kemal
pascha pööras üleskutsega Türgimaa ela
nikkude, sõjaväe ja teenijate poole, milles
allakriipsutab, et mässajad kattes endid
kinni usuga, jatkawad vasturevolutsiooni
lisi eesmärke. Üleskutses näidatakse, et
ülesastumine on takistajaks rahulikule tööle
riigi majanduse jaluleseadmises.

Medshilis ja valitsus võtavad tarwi
tusele tarvisminevad abinõud. Elanikud
peavad kõige abinõudega valitsusele kaasa

Sm. Stojanowi surmamine.
Miinist, 8. märtsil. Miimane, kes
elusse jäi Bulgaaria kommunistide saadi
kutest Stojanow, tapeti 6. märtsil sel sil
mapilgul, kui tema Bulgaaria parlamendi
majast lahkus. Tapjad, makedoonlased,
Raswi ja Girow, kes möödaminejate poolt
tabati, teatasid, et nemad tegutsesid oma
organisatsioonide otsuse põhjal et kätte
tasuda makedoonlaste juhi Milowi surma
kümnete kommunistide tapmisega.

Totsiaal-barmatid esinewad
presidendi kandidatuuriga.
Teiste parteide kandidaat hoitakse
saladuses.

Chamberlaini arvamise järele võib julge,
oleku küsimust otsustada selle läbi kui luua

kindlustatud leping Inglismaa, Prantsus
maa, Itaalia, Belgia ja Saksamaa vahel.
Lepingu peab registreerima Rahvasteliit.
Sääljuures tähendas ta, et pärastpoole

Saksamaa presidendi koha
ümber.
Simons ajutine Saksamaa
president.
Berliini st, 7. märtsil. Saksamaa
riigipäeva vanemate nõukogu istangul
tulid kõikide parteide juhid, väljaarvatud
kommunistid ja teutoonid, kokkuleppele
määrata riigi kohtu esimeest

„Töfife kokkuleppe waimuS".
Pariisist, 7. märtsil. Täna hom
mikul võttis president Doummerque vastu
Chamberlaini, selle järele korraldati tema
auks hommikueine, millest osa võtsid Her
riot, Briand, liitriikide saadikud ja Jules

Milles siis nad kokkuleppind
Pari i s i st, 9. märtsil. Havasi agen
tuuri diplomaatiline toimetaja teatab, et
Chamberlain jutuajamises Herriotiga kin
nitas omas Inglismaa saadikutekogus
avaldatud seisukoha Genfi protokolli küsi
muse kohta. Chamberlain näitas, et Jng
lismaa ei või ratifitseerida Genfi proro
kolli, sest dominioonid on selle vastu.

8. aastakäik
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aitama. Ametnikud, kes ei täida oma ko-

hustusi ja ei aita kaasa valitsuse poolt
ettevõetud abinõudele, saavad valjult ka

ristatud.

Mässu raiooniS muutuseta.
Angoorast, 8. märtsil. Ametlik
Türgi teadaanne ei teata viimase kahe
päeva jooksul mingisuguseid tõsiseid muu
tusi raioonides, mis mässajate käes.
»Hakimet-Mille" kriipsutab alla, et sei
wkord on endiselt tõsine, arwesse wõttes
seda tingimust, et Arganan ja Madeni
linnad on mässajate käes.

Sotsiaal-demokraatide partei keskkomitee

otsustas ühelhäälel ülesseadida oma kan
didaadiks presidendi kohale Otto Brauni.
Wnmane võttis kandidatuuri vastu.
Saksamaa rahvuslaste-, rahva-, ma
jandustik- ja Baieri rahvaparteid, niisama
ka organisatsioonid ja ühisused, mis nende

juure kuuluwad, otsustasid ülesseadida
ühte üldkandidaati, kelle ..nimi hoitakse
praegu suures saladuses. Äärmiste par
leidega kuni teutoonideni ja kesk
parteideni algatakse viibimata läbirääki
misi, et nad omaltpoolt seda kandidatuuri
pooldaksid.

Keelatud Eberti pärast.
B erli ini st, 7. märtsil. „Rote-Fahne"
sulgumise järele on ära keelatud kaheks
nädalaks kommunistide häälekandjad Jee
nas, Gothas, Altenburgis. Hannoweris,
Breslaus ja Hamburgis, kommunistide
üleskutse pärast Eberti matuse puhul.

Aeroplaan kihwtiste gaasidega.
Londonist, 8. märtsil. „Daily Chro
nicle" teatab, et Prantsusmaal on üles
leitud uus kole sõjariist aeroplaan,
mis täidetud kihwtiste gaasidega. Aero
plaani juhitakse maa päält raadio laenete
abil. Ehitust hoitakse suures saladuses,
teada on ainult, et ta on varustatud sis
seseadetega, mis vahetpidamata laineid
saadab maa pääle, mis võimaldab
maa pääl asuval inimesel täpselt teada,
kus kohal viibib käesoleval silmapilgul
aeroplaan, võib juhtida tema liikumist ja
tarvilisel silmapilgul wälja lasta surma
vaid gaase.
Salooniki sadam on antud
Jugo-Slaawiale.
W i i n i st, 8. märtsil. Waba Salooniti
sadama maariba on üleantud Greeka va
litsuse poolt Jugo-Slaawiale.
Plahwatus püsfirohu tehases.
Berliinist, 8. märtsil. Retzdorfis
lõhkes ennenägemata jõuga püssirohu teha

ses dünamiit. Ei ole isegi praegu weel
wõimalik kindlaks teha ligikaudseid õnnetuse

ohwrisid. Raskesti haavatute arwvn suur,
kusjuures nad kõik on sootuks lömastawd.
Lõhkemine oli kuulda mitmesaja kilo
meetri pääle ümbruskonnas. Üldse oli neli
lõhkemist, mis tekkisid üksteise järele väikse

Pariisis streigiwad posti
teenijad.
P a r i i s i st, 7. märtsil. Pariisi posti
asutuste tööliste streik, millega liitusid
noorsoo föderatsioonid laieneb. Strei
kijad 2000 inimest korraldawad
miitinguid ja näitavad üles sõjalist mee
leolu.

12.000 kaewanduse töölist
streigiwad.
New - Jorgist, 7. märtsil. 12.000
New-Skothi (Kanaadas) kaewanduse töö
lift, kes kuuluwad Ameerika mäetööliste
ühinemisse", kuulutasid wälja streigi, nõu
des tööpaiga suurendamist ja töötingimuste
parandamist.

vaheaegadega. Suurem osa vabrikuid leu
das õhku. Kahjud ulatavad paljude mil
jonite markade pääle. Saksamaa ajakirjan
dus hoiab kõrvale õnnetuse täpsusest, mis

niigi juba huvitas liitlaste sõja-kontroll
kommisjoni esitajaid. Liiguvad kuulujutud
sellest, nagu oleks lõhkev dünamiit hoitud
Versaillesi rahulepingu otsusel Saksamaa
sõjariistade vähendamiseks.
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Üleliidulise kesktiiides. komitee

lõppes kaupade näljaga. Järjekindel töös
tuse tõus jäi terwe aasta tööstuse valmis
saaduste nõudmisest maha. Tööstus ei ol
nud suhteline niipalju kaupa turule saatma,

kolmas istangutejärk.

mida oleks tarwis läinud laialiste masside
nõuete täieliseks rahuldamiseks.

Sm. Rokowi aruanne walitsufe tööst.
Tifliisis esines esimesel kesktäidesaatwa ko

wad teiste talupoegade kulul.

likud olnud.

Ühenduses üldmajandusliku tõusuga ker
kiwad üles uued ülesanded tööstuse ja põllu

res kodanluse riikide poolt. See tunnista
mise abelik näitab, et kodanluse riigid pea
wad rehkendama sarnase võimsa riigiga,
kui seda on Sotsialistlik Nõukogude Waba
riikide Liit. Kodanluse suurriikide poolt ei
ole meid seni tunnistanud Ameerika.
Siiski kasvavad kogu aeg meie kaubandus
likud vahekorrad Ühisriikidega ja praegu

majanduse alal ning meie poliitikas talu
poegade suhtes. Tööstuse sisseseaded on
paljudes ettevõtetes ärakulunud. Ja sille
'Õttu ei ole võimalik edaspidi tööstust aren

dada. Siit kasvab välja ülesanne tehni
liste sisseseadete uuendamiseks meie töös

tuses, mis annab võimaluse varustada

töötab meie tekstiil-tõöstus omas suuremas
osas Ameerika puuvillaga.

talupoegi odawahinnaliste walmissaadustega.

Sellele kõrvale on tarvilik wälja töötada
praktiline plaan uute vabrikute ja tehaste

Üle minnes Nõukogude Liidu sisemise
olukorra juure toob sm. Rõkov terwe rida
andmeid, mis piltlikult näitavad

sõjaaegsest pinnast. Kui ei oleks olnud 1921

aastal viljaikaldust, siis oleks meil kahtle
mata olnud suurem külwipind ennesõjaaegsest.

Praegusel korral on raske kindlaks mää
rata väljavaateid jtulewaseks viljasaagiks.
Küsimuse lahendab kevade. Meil ei ole
weel täpseid andmeid taliwilja hukkasaamise

võimalustest. Seda enam otsustas walit
sus varajaselt tarvitusele võtta abinõud,
et juhtumusel, kui wiljapuudust kohtadel
tuntakse, võiks asuda külimisele.

Mida tähendab see nähtus? Meie nõr
gaks küljeks eelmistel aastatel oli see, et
meie ei saanud kätte oma sissetulekuid, waid

olime sunnitud kuust kuuni oma väljamine
kuid kärpima. Esimest korda elame teiega
selle aastani, kus meie ainult ei kärbi, waid
suurendame. See tõendab, et meie sisemine

seisukord on niivõrd kindel, et anname või
maiuse elanikke vabastada maksukoormast.
Seepärast otsustas Liidu rahwakommissaride
nõukogu esineda kesktäidesaatwa komitee is-

Aleksei Jwanowitsh Rükow
S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogu esimees.

tangutejärgul ettepanekuga võtta päeva
korda küsimus übisest põllumajanduslikust
maksust. Üldse aitas rahanduse reform palju

kaasa meie riigi eelarwe tervendamisele.
1922—23 aastal oli meil riigi eelarwe
1.332.818.000 rubla. 1924—25 aasta!
oleme meie huvitava nähtuse tunnistaja
teks rahanduse majapidamise alal.
Möödunud kesktäidesaatwa komitee istan

gutejärk kinnitas ära kontroll-andmed riigi
eelarves 2.001.648 000 rubla suuruses.
Siis, kui faktiliselt riigile sisse tuli 187
miljoni rubla rohkem kui meie seda arva
fime, suurendas rahwakommissariaat eelar
wet selle summa suuruses.
Läks mõni aeg mööda ja kesktäidesaatwa

komitee eelarwe kommisjonile anti riigi eel
arve läbivaatamiseks, kes luges võimalikuks

suurendada riigi eelarvet weel 81 miljoni
rubla pääle.

Mis puutub
tSSStuse seisukorda,
siis algas 1924 aasta müügi ja

Naisterahwa õiguslik seisukord
Nõukogude Liidus.
Liisi Peterson.

on esimeses järjekorras tarvilik kindlustada
põllumajanduse ja laenu kooperatsiooni. Wa
remalt seati esimesele kohale tarvitajate koo
ratsioonide ja nõukogude organisatsioonidest
teha täielikud talupoegade asutused.

Tööliste ja talupoegade liidu kästmus on
neis tingimustes tervikuna seotud küsimusega
parteitute talupoegade nõukogudesse tõmba

miseks meie riigi aktiivsele ehitustööle.
Nüüd vähem kui kunagi varem võime meie
minna sotsialistliku korra organiseerimisele

bürokraatia abil, olgu isegi kõige ausam
bürokratism pluss meie partei ringid. Ainult

miljonite parteitute tööliste ja talupoegade
toetusel suudame selle ülesandega valmis
saada.

ehitamiseks. Nende ülesannete lahendamine

viib meid otsekohe sotsialistliku ühiskonna
organiseerimisele ja igal juhtumusel mater
jaalsete ja tehniliste eeltingimuste loomisele
sotsialismi ehitamiseks.

aastal, läheb edasi. Vahetpidamata aastast

aastasse suureneb külwipind. Möödunud
aastal tegi see üle Liidu wälja 80 % enne

Tee sotsialismile.
Et üles ehitada talupoegade majap damist,

peratsiooni. Pääle selle »n tarwis koope

Sotsialismi materiaalne eeldus

kogude valitsuse tunnistamise küsimuse juu

külgselt aitama talupoja majanduse tõstmist

sõjaaegsest walmistusest.

reformita ei oleks uued saavutused võima

Meie rahwuswaheline seisukord.
Oma kõne algul peatas sm. Rõkow nõu

Näljase, kirjaoskamatu, pimeda talupojaga

mingisugust sotsialismi ei ole võimalik mil
lalgi teostada. Seepärast peame meie iga
ja kulakuteks lugema ainult neid, kes ela

kaupade sissetungimisele külasse. Ilma selle

tormiliste kiiduawaldustega.

praegu.

miselt oma arenemises 60 protsendini enne

Suur nõudmiste kasv tööstuse saaduste
pääle on kahtlemata wälja kutsutud rahan
duse reformiga, mis tuntavalt kaasa aitas

mitee kolmandamal istangutejärgul kolme
tunnilise aruandega S. N. W. Liidu walit
suse tööst sm. Rõkow, keda wastu wõeti

järjekindla riigi majandusliku tõusu
Pääle
Põllumajanduslik tõus, mis algas 1922

Möödunud aastal kasvas tööstus kesk

et iga majapidamine peab tugevamaks muu

tuma, kümme korda rikkamaks kui seda on

(Järg)

Naiste töökaitse tööseaduse järele.
Kuigi endises Wene riigis nende naisterah
waste arw mitte wäikene ei olnud, kes walmis
tuses töötasid, siiski töökaitse seadusi ei olnud
ja need üksikud, mis wälja anti, jäiwad ainult
paberile. Meil aga praegu on terwe rida mää
rusi, peale töökodeksi, mis peaasjaliselt naiste
töö kohta käiwad.
Raske ja terwishoiuliselt kahjulik töö.
Pilku heites statistikasse, näeme, etnaistöö
line tihemini haige on, kui meestööline ja pro
portsionaalselt wõttes tuleb wälja, et naine hai
guse pärast 20 prots. rohkem tööpäiwi töölt
puudub kui mees. See on aga loomulik ja aru
saadaw, sest naise organism on nõrgem ja ei
suuda selle tõttu wastupidada ei raskele ega
kahjulisele tööle. Samuti on ka mees naisest
kauem tööjõuline. Seda silmas pidades keelab
meie tööseadus naistele öötöö kui ühe raskema,
mis halwasti inimese ja eeskätt just ema ter
wise pääle mõjub. Öötöö on lubatud ainult töö
kommissariaadi erilise loaga, ning ainult sääl,
kus seda nõuab teatud tööala, ehk kui selle
keelu põhjal tuleks naisterahwaid töölt lahti
lasta. Lubatud on öötöö naisterahwastele ka
sarnasel tööalal, kus mehed teatud tööd ei
oska ehk oskajaid wähe leidub. Uks sarnastest
tööaladest on telefoni-telegraaafi teenijad, sest
sääl töötawad pääasjaliselt naisterahwad.
Pöäle öötöö on naisterahwastele keelatud
iseäranis raske ja kahjulik töö. Nende tööalade
nimekirja töötab ühes ametühisuse kesknõuko
guga wälja rahwa töökommissariaat. Kui aga
naine oma töö järele on sunnitud raskusi
kandma, siis on nende raskuste mõõt kindlaks
määratud. See kõrgem määr on ettenähtud
selle kohta käiwas määruses ja nimelt: käsitsi

Abi talupoegade majapidamiStele
Mis puutub põllumajandusesse, siis oli
valitsuse ülesandeks järgmisel aastal kind
lustava viljasaaki igal tingimusel. Selleks
võtsime kõik abinõud tarvitusele, isegi kuni

ümberkülimise fondi loomisele. See tehti
selleks, et kaasa aidata põllumajandusele
ning mitte võimaldada selle mahajäämist.
Üldse on meil tarvilik alal hoida tasakaalu
põllumajanduse ja tööstuse arenemises

talupoegade ja tööliste vahel. Selles vahe
korras peab läbi viidama tõsine side ja liit
tööliste ja talupoegadega. Käesoleval põllu
majanduse ja majanduse arenemise juures

külas uue majanduspoliitika tingimustes,
s. o. vaba kaubaringjooksu tingimustes, tek

kis suur hulk nähtusid, mis nõuavad tõsist
tundmaõppimist. Sõna „ku!ak" arutatakse
mitmet moodi ja need mitmed arutused
viivad suurte vigade juure. Tihti mõis
tetakse kulaku nime all liht majapidawat
talupoega. Meie peame nüüd tarvitusele
võtma kõik abinõud selleks, et jalule seada

taluvoegade majapidamist. See tähendab,

ümberweo korral mitte rohkem kui 40 naela;
wagunites roobaste pääl mitte üle 30 puuda
jne. Kaal loetakse iga kord ühes liikuwa abi
nõuga. Kõikide sarnaste tööde pääle lastakse
naisterahwaid ainult iseäralistel kordadel ja
töö inspektori erilise loaga. Kuid naisierah
wale alla 18 aastat on igal juhtumisel sarnane
töö keelatud. Üldises korras lastakse naiste
rahwastel raskusi kanda, kui see ainult l/s tema
iööpäewast oma alla wõtab, kuid seejuures
mitte rohkem kui 10 naela korraga.
Sarnastel tööaladel, nagu laadijad, kus töö
pääsjalikult kandmises seisab, saawad naiste
rahwad sama palka, mis mehedki, kuid neil
on õigus ainult pool meesterahwaste tööst
teha.
Samuti on raskete tööde huika arwatud puu
saagimine, raiumine ja nende wedu, laadimine,
kui ka puude parwetamine.
Turbatööstuses lubatakse 16—18 aastastel
naisterahwastel ainult kergeid töösid, nagu
korwide kandmine jne.
Kahjuliste tööde hulka loetakse sarnaseid
tööalasid, kus töö materjaal eneses kihvvtisid
kannab, mis inimese organismi pääle halwa
walt mõjuwad. Naisterahwa terwise pääle mõ
juwad need raskemini, mille järeldusel ka sar
nane asi nähtawale tuleb, et tütarlapsed, kes
wabrikus waraselt töötama hakkawad, hilje
mini füüsiliselt wälja arenewad, samuti on
neil mitmesugused halwad järeldused tulewa
soo pääle. Sünnitamine on neil raskem, surnult
sündinute laste arw suurem. Kihwt tungib naha
läbi inimese kehasse ja teeb sääl lõhkumise
tööd. Kihwtisteks tööstusteks tuleb lugeda:
elawhõbe, tina, fosfori, wase, tubaku, keemia
tööstused ja paljud muud, mis kesktäidesaatwa
komitee sunduslikus määruses üles on loetud
ja igas töökojas, kus sarnane tööala olemas,
kõikidele nähtawasse kohta üles pandud. Neid
töösid on wõimata täiesti ära keelata, sest sa
muti mõjuwad nad ka meesterahwa terwise
pääle. Seepärast on riigi poolt wäljakuuluta
tud abinõud selle wastu wõitlemiseks ja nimelt:
ettewõtja peab omal kulul andma, kui wastu-

Nõukogude maalt.
NaiStõöUSte Päew MoskwaS!
8. märtsi pühitseti Moskwas terwe
rea pidulikkude istangutega rajoonides,
millest osa wõtsid partei ja ametiühisuste
organisatsioonide esitajad. Iseäranis oli
rahwarohke koosolek Ühisuste majas, mil
lest wõttis osa täies koosseisus 4. kuber
mangu töölis- ja talupoegade naiste
kongress. Koosolekul esines aruandega
Klara Zetkin.
Tormilise kiiduavaldusega wõeti wastu
saali ilmuwat Turkestaani naissaadikut
rahwusülikonnas.
Tööliste ja talunaiste kongressile an
netati rida kingitusi suurearvulise töö
lis- ja talunaiste saadikute poolt. Kingi
tuste hulgas on punane lipp üldgruusia
kongressi saadikute poolt päälkirjaga:
„Kalli juhi surmaks vastasid töölis
ja taluuaised massilise parteisse astu
misega".
Töö lõpetamisest enne puhkepäewi.
Töö rahwakommissariaat ja tööliste
ja talupoegade mspeksiooni rahwakom
missariaat seletawad, et tööseaduste

kihwti, raswaaineid. Sarnaseid aineid peab töö
listele töö juures andma ja töö ajal.
Üldse lastakse naisterahwaid sarnastele töö
dele erakordadel ja ka siis tuleb neid teatud
aja järele arsti läbiwaatuse alla saata.
Raskejalgsete naisierahwaste kaitse
tööseaduses.
Iga naisterahwas teab, missugune suur muu
datus raskejalgsuse ajal tema organismis näh
tawale tuleb, mille järeldusel mitte kõik nais
terahwad seda aega ühesuguselt üle ei ela.
Tulewad mitmesugused haiglased tundemärgid
nähtawale ja naine jääb tihti täiesti tööwõime
luks sellel ajal, ehk jälle ei saa kõiki töösid
täita. Samuti on ka teatud aeg pääle sünnitust,
nimelt kaks kuud, kus igasugused haigused
teda wõiwad murda, kus ta oma eest korrali
kult ei hoolitse.
Raske wabriku töö mõjub ka halwasti naise
terwise pääle ja meie näeme, et naine sääl
ennem suguwõimetuks jääb ning mitmesuguseid
naistehaiguseid põeb. Halwemini aga mõjub ta
weel lapse pääle. Nõnda näeme, et endisel
ajal suurem osa surnult sündinuid lapsi langes
just naistöölise arwele, samuti ka enneaegsed
sünnitused, mis raske ehk jälle kihwtise töö
järeldus oli. Naistööliste lapsed sündisid nõr
gad. werewaesed ja surid noorelt oma esimes
tel eluaastatel.
Nõukogude riik on sellest huwitatud, et meil
wõrsuks tugew elujõuline tulewsugu ja selle
saawutamiseks on eeskätt tarwis ema ja lapse
eest hoolitseda. Lapse eest hoolitsemine ei pea
mitte sellest silmapilgust algama, kui ta ilmale
sündinud, waid juba sellest pääle, kui ema teda
alles kannab.
Seda silmas pidades keelab meie seadus
ema, kehaliselt töötaja, töötegemise kaks kuud
enne ja kaks kuud pärast lapse sündimist ja
poolteist kuud enne ja poolteist kuud pärast
kontori ja waimlikult töötajatel. Kuid on ka osa
kontori ja waimliku töötegijaid, kellele samuti
kui kehaliselt töötajatele, pikemat puhkust an
takse. Need tööalad on ülesloetud erilises
määruses. j (Järgneb).

Teisipäeval, 10. märtsil 1925 a. Nr 57
kodeksi paragraaf 113 järele peab kõigi
teenijate tööpäev enne puhkepäevi ja
ja pühasid lõppema kell 16, kusjuures
vaheajad toiduwõtniiseks neil päevadel
üra jäävad.
Kutse nõukogude adwokaattdele.
Grupp Nõukogude Liidu advokaate
said ettepaneku oma pääle võtta mõne
Leedu türmis vaevleva kaitsemise, ühen
buses 300 Leedu töölise protsessi puhul,
kes kirjutasid alla tööliste grupi walimis
nimekirjadele seimi valimistel.
Nõukogude advokaadid vastasid selle
ettpaneku pääle põhimõttelise nõusolekuga,

ja I kogu küsimus seisab ainult selles, kas
on Leedu kohus nõus neid kohtu prot
sessile laskma ja kas Leedu välisasjade
ministeerium annab neile oma viisa
sinnasöiduks.

Tõölisnaiste seisukorra Zjärleuuri
mine,
8. märtsiks vaatas ühisuste keskkomitee

Moskvas järele töölisnaiste seisukorda
valmistuses.
Rahwatoitluse keskkomitee andmete jä
rele on kodu-töölisnaiste seisukord äär
miselt raske: tööpäev tõuseb tuntavalt
üle töökaitse seisukorra normist, mida ei
täideta igakord. Kui töölisnaine tunneb
huvi ühiskondliku töö järele, siis lastakse
teda ühe ehk teise ettekäände all lahti.
Koduteenijate naistööliste kui ka era
ettevõtete naistööliste keskel söögi
majade kelnerite hulgas on tuntavalt
arenenud prostitutsioon. Seletatav on
see üheltpoolt sellega, et naistöölised on
kultuuriliselt mahajäänud ja teiseltpoolt,
nende materiaalse viletsusega. Selle
pahe vastu võitleb ühisus ühiselumajade
organiseerimise ja materjaalse abiraha
väljaandmisega.

Toit- ja maitseainete tööstuses on
töölisnaiste seisukord tuntavalt parem
tui teistes harudes.
Siin ei ole sugugi Märgata naiste
-rahwase väljatõrjumist walmistusest.
Terve rida walmistustes (tubaka ja thee
Zaalumise jne.) täidab naisterahvas
enam kvalifitseeritud tööd.
Suurt naisterahvaste väljatõrjumist
on märgata nõukogu teenijate keskel.
See on seletatav nende madala kwalifi
katsiooni tõttu. Ühisus võitleb selle
vastu, organiseerides ametikutse tehnilisi
kursusi, koole jne. Materiaalselt on nais
terahvaste seisukord võrreldes meeste
rahvastega pahem. Keskmine meestee
nija palk on 34 rubla 80 kop. Naiste
rahvastel 22 rubla 70 kop. Wiima
sel ajal ühenduses töötatööliste kasva
misega, on märgata vallaliste naisterah
vaste hulgas prostitutsiooni arenemist.
Ühisus teeb energiliselt tööd, organiseeri
bes naisterahvaste töökollektiive ja an
nab materiaalset abi.
Enam kui kusalgil mujal surutakse
naistöölisi välja kommunaalsetest ette
võtetest. Leningradis näituseks oli 10
protsenti tramwai vagunist juhtivaid nais
terahvaid, praegu on kõigist 6 prots.
Moskvas vähendatakse naiskonduktorite
arvu. Odessas otsustas kommunaal osa
kond vahetada kõiki naiskonduktorisi
meestega.

Kommunaal ametiühisuste keskkomitee
tegi kategoorilise ettepaneku, mitte nais
terahvaid ära võtta trmwaitöödelt.
Nõukogude Pank KoustautinoPoliS
Silmas pidades meie kaupade ringjooksu

Lähedas Idas, eestkätt Egüptuses, Pales
tiinas ja Türgimaal, awab wäliskauban
duse pank osakonna Konstantinopolis. Neil

päevil 'sõidab sinna juhatuse direktor

Lander.

Palju maksab prof Hakkeli mootor
wedur
Prof. Hakkeli süsteemi järele ehitatud
proowi mootor vedur läks maksma 650
tuhat rubla. Tähele pannes, et tema ehi
tust peeti 2'h aastat wäga rasketes tin
gimistel, siis umbes 100 tuhat kulutati
ära mootor-weduri organisatsiooniliste töö
de ja projekteerimise pääle. Kõrgem rah
wamajanduse nõukogu arwab mootor«we
duri harilikuks hinnaks, massiliselt wal
mistades 300 tuhat rubla. Sama wõim
susega harilik wedur läheb maksma kaks
korda vähem, s. o. umbes 150 tuhat

-rubla.
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Naistöõline, talunaine ia usk").
rf'

Sel ma Jänes.
8. märtsil pühitseb naistööline ühes
talunaisega rahvusvahelist päeva, kus
endised kahekordsed ilma kuulu
tavad üksmeelt ja ühist võitlust kogu
kurnatute klassiga üleilmse kodanluse
vastu.
Wõitnud kätte on naistööline ja talu
naine palju. S. N. W. Liidus puuduvad
igasugused välised takistused naisele osa
võtmast suurest töörahva ülesandest
vabastada kogu ilm, kuid ot siiski
meil jäänuseid vanast korrast, mis kam
mitsaks on naisele ja tirivad teda tagasi
ühiskonnast. Uks neist kammitsatest on
usk.

Usklikul inimesel on võimatu võidelda
kommunismi eest, sest usk nõuab ülematele

allumist, .ülemad ep ole muud kui juma
last", maksva korraga peab rahul olema,
sest .õndsad on rahunõudjad. —.õndsad
on tasased". Usk hävitab tahtejõudu,
sest kõigi üle valitseb jumala tahtmine.
Naised on aga algusest pääle kõige usk
likumad olnud. Jeesusel olnud tema aus
tajad .vagad naised", nagu evangeelium
jutustab, palvevendade! on naisaustajate
arv suurem kui meesaustajate arv ja nüüd
sel uskmatul ajal on kirikuskäijad suurelt
osalt ainult naised, kelle hulka eksinud
mõni müstiline professor, endine kindral
ja nüüdne umpman.
Kirik on aga üpris tänamata asutus,
sest omi kõige alandlikumaid ümardajaid
teotab ta ja alandab neid kogu oma kest
wuse ajal, salates vahest isegi hinge ole
masolu naisel.

Ristiusu õpetus põhjeneb piibli pääl.
Waatame, kuidaviisi otsustab see.raama
tute raamat", etteöeldud pühavaimust pü
hadele meestele, naisküsimust.

Alates loomislooga sellest pääle, kus
ilmub inimene, ei anna piibel naisele me
hega üheväärilist kohta, vaid jumal loob
Aadama oma näo järele, kuid Eeva loob
ta alles Aadama küljeluust ja tema jaoks.
Mikspärast sarnane imelik operatsioon,
seda papid ei ütle.
Järgmises päätükis kõneldakse patulan
gemise loost. Hää- ja kurjatundmise puust
ei tohi surmanuhtluse ähvardusel süüa,
kuid Eeva tahab hääd ja kurja tundma
õppida, sööb õuna ja annab Aadamalegi.
Nüüd tunnevad mõlemad hääd ja kurja,
kuid jumala nuhtlus ei jää tulemata.
Inimeste paar lüüakse paradiisist Välja
ja ühe õuna söömise eest mõistetakse ras
kele tööle, kus põld kõige vaeva pääle
kibuvitsa ja ohakat kasvatab. Eevale ja
tema sugule aga saab weel eriti karistus
osaks: .Waluga pead sa lapsed ilmale
tooma, ja sinu himu peab su mehe järele
olema ja seesama peab sinu üle valitsema."

(1. Moos. r., 3. päät., 16. salm).
Papid näitavad kahjurõõmuga selle
koha pääle, et vaadake naised, teie esiema

patu eest olete mehe valitsuse all ja sün
nitate waluga. Imelik, et olles terve ke
haga ja liikudes palju enne sünnitamist,
ei mõju see Eeva patt ja sünnitamine on
valuta.
Peab olema piirita metsikus pappides,
kes oma jumala nii kättemaksu himuliseks

teevad, et ühe õuna eest naised hirmsate
piinadega seitsetuhat aastat vastutust
kannavad.

Kuidaviisi piibel naise õiguseid abielus
hindab, näitab patriarh Aabrami elulugu.
See püha mees ajas oma naisega äri,
müües teda Egiptuse vaaraole ja sai selle
ette „pudulojuseid ja veiseid ja eeslisid
ja sulaseid ja ümardajaid ja emaeesleid ja
kaamelisid" (1. Moos. r,, 12. pt., 14—16).
Tähendab, iga mees võib oma naise ihuga
kaubelda, sest kui pühaisa Aabram seda
võis, siis teised patused juba ammugi.
.Seaduseta" naiseks samal pühal mehel

on Hagar. Armukade Saura piinab teda
ja lõpuks ajab Aabram Hagari ühes po
jaga kõrbesse. Orjanaisega võib kõik teha
(1. Moos. 21 pt. 10—14). Piibli moraal ei
keela Lotil oma tütreid pakkumast Soo

vaid saadab oma orja Rebekkat ostma.
Niisamuti ostab Jakob Laabanilt kaks tü
tart tööga, kusjuures Raheli saab seitsme
aasta pääle järelmaksuga. Ostu teel oman
datud naine on samuti kui ori eraomandus.

Wanaseaduse piibli naine on lastewab
rik. l. Moosese raamatus 29 ja 30 pea
tükis kirjeldatakse, kuidaviisi Jakobi naised

võidu lapsi sünnitasid. Kui oma jõust ei
jätkunud, võeti naisorjad abiks.
.Ja Lea sai käimapääle ja sai poja ja
pani temale nime Ruben, sest ta ütles:
.Et Jehoova on vaadanud mu viletsuse
pääle, sest nüüd võtab mu mees mindar
mastada". .Ja Silla, Raeli ümardaja,
sai taas käima pääle ja tõi Jakobile teise
poja ilmale ja Rael ütles: .Ma olen oma
õega jumala wõiblemisega võidelnud ja
olen ära wõitnud".
Kui piibli pühadel meestel on naistega
õigus teha, mis tahavad, siis naistel sel
levastu pole mingit õigust. Isegi jumala
kotta ei lase wanaseaduse piibel naist.
Sünnitaja naine on roojane 7 päeva, kui
poeglapse sünnitanud, tütarlapsega aga 14

päeva. Abielurikkumist karistatakse sur
maga.

Naine veab neitsina mehele minema.
Wastasel korral võib mees teda lasta ki
widega surnuks visata. Niisama võib mees

naise oma juurest ilma pikema jututa ära
ajada.

Jehoova hindab isegi hinged raha pääle.
Naise hinged on kolm viiendikku mehe hin

nast. Kui mees naist kahtlustab truuduse
murdmises, ilma et saaks seda kindlaks
teha, siis tuleb preester tasu eest naist
usutlema ja ähvardama: .Jehoova laseb
su niuded vinduda ja su kõhu põnni min
na". (4 Moos. 5 pt. 13-31).
Et naine oma eest vastutav pole, näi
tab piibli 4. Moos. 30 pt. 4—9 slm. Tõo
tust võib neiu anda ainult isa ja naine
mehe lubaga.

Missugune abielunaise ideaal oli püha
del meestel, näitavad õpetuse sõnad 31
pt. 11—31. .Ta tõuseb üles, kui alles
öö on" „tema lapm ei kustu öösel
ära". „Ta pistab omad käed koonla
puu kallale ja tema peod peavad kedra
vart". .Ta teeb iseenesele kallid tekid,
tema riided on kallist linasest ja purpuri
punasest riidest" . . . .Ta vahib kõik
kohad omas majas ära ja ei söö mitte
laiskuse leiba". Wanaseaduse piibli järele
on naine neiuna isa omandus, kes temaga
võib oma tahtmise järele toimetada ja
keda ta kaubana naiseks müüb. Naisel on
ülesanne võimalikult palju lapsi ilmale
tuua ja kodust majapidamist toimetada.
Muud tegevusala ei tohi naisel olla. Mees
on isand, kelle käsku naine pühaks peab
pidama ja seda orja alandusega täitma,
vastasel korral võib mees naise ära hukata.

Waatame, kas uus testament, see rõö
musönum kõigile vaevatutele ja koorma
tutele, kodust orja inimese vääriliseks ei
tõsta, talle vabadust ei kuuluta. Eriti abi
eluküsimusega teeb tegemist Paulus, see
ristiusu kiriku alustaja. Omas kirjas Ko
rintuie kogudusele 7 pt. ütleb ta nii: „See
on inimesele hää, et tema naise külge ei
puutu. Aga hooratöö pärast olgu igal
ühel oma naine ja igalühel oma mees..."
Parem on abielusse heita, kui himude põ
lemist tunda. Aga neid, kes abielus on, ei
käsi mina, vaid issand, et naine mehest
ci peaks lahkuma..." .Seepärast nüüd,
kes oma tütre mehele paneb, see teeb hästi,

aga kes teda mehele ei pane, teeb pare
mini". Tähendab, püha Paulus sallib abi
elu ainult kui paratamata pahet, mingisu
gust hingelist kokkukõla ei ole, vaid too
res looma instinkt, .hooruse pärast," on
ainsaks sidemeks abielluwuile. Kuid lahu
tada seda .hoorust" ei või, vaid tuleb
isegi vastumeelse inimesega koos elada sur

mani. Abielu sisemist korda toob apostel
esile nii: .Naised, kuulge oma meeste sõna

läksid, mida jutustab seesama päätükk
31—33 salmis.

kui issanda sõna. Sest mees on naise pää,
nõnda kuiKristuski on koguduse pää, ja
tema on oma ihu õnnistegija. Aga nõnda
kui kogudus Kristuse meelevalla all on,
nõnda ka naised oma meeste meelevalla
all kõigi asjade sees..." .. ..iga mees ar
mastagu oma naist, nõnda kui iseennast,

Abielud sõlmitakse piibli järele kaubana.

aga naine kartku oma meest". (Ewes. 5 pt.

Jisak ei võta vaevaks ise kosja minna.

22—23.
Mehe huvides nn ihu jõudsaks tege
mine", naine kuulaku aga meest ja kartku
teda kui jumalat. Sellest õpetusest peab

doma meestele, et nendega „häbemata tööd

teha", (1. Moos. 19. pt. 8.). Pole ime, et
niisuguse isa kasvatuse mõjul tütred hukka

*) Ruumipuudusel 8. märtsi numbrist

wälia jäänud.

kirik siiamaani kinni ja kohustab iga naist
kirikliku laulatuse juures end igaveseks
teise inimese tujude alla paenutama.

.Naine õppigu vaiksel viisil kõige
alandusega. Aga naisele ei anna ma mitte .
luba õpetada, ega mehe üle valitseda,
vaid et ta peab vaikne olema. Sest Aadam
on tehtud esiti, pärast Eeva. Ja Aadam
ep ole mitte petetud, aga naene on pete
tud ja üleastumise sisse juhtunud". (Ti
mot. 1. raam., 2. pt., kl—14 slm.).
Ka apostel Peetrus ei unusta naisi ma
nitsemast meeste sõnakuulmisele (1. Peetr.

3 pt., I—6 slm.).
Kirik peab truult neist õpetustest kinni,
sellega on ta kõige suurem orjastaja üldse.

Aastat 500 tagasi, kui Lääne-Euroopas
kirik kogu vaimliku elu väljendaja oli, ei
häbenenud ta wäljaastumast tõendustega, et

naine ei ole jumala näo järele loodud.
Aenäus Silwius ütleb, et naine on kuradi
loodud, ta on nooruse mädapaise, surma
Värav ja põrgu tööriist. Üldiseks sai kesk
aja pühameeste ütelus: .Naine on kuradi
anum". Kuipalju naisi ärahukati, ei ole
täpselt teada, kuid oli juhtumisi, kus kogn
ümaruskonnas naised nõidadena ära põ
letati.

Ka uuel ajal on kirik naistööliste ja
talunaiste kui kumatavate kurnamise õi
gustajaks.

Miks aga naised siiski usklikud on, kuigi
kirik neid teotab ja alandab?
Selle pääle leiame vastust sm. Leni
nilt: .Kurnatute klasside jõuetus võitluses
kurnajatega sünnitab sama paratamata usu

parema hauataguse elu sisse, nagu mets
inimese jõuetus võitluses loodusega sünni
tab usu jumalate, kuradite, imede ja mu«
sisse."

Kahekordne ori viletsuses ja pimeduses
püsiv naine otsib meeltheites troosti us«
hullustusest, loodab maapäälse viletsuse
eest saada taevas paremat elu.

Oktoobrirevolutsioon vabastas naistöö
lise ja talunaise ning tõmbas teda võit
lusse üldise kõigi kurnatute vabastuse tööle.

Naistõöline ja talunaine heidavad põlg
tusega enesest usupimeduse, mis neile ta
kistuseks ja tagasikiskujaks orjusesse on.

WO 6.%5. ».
Energilisemalt ia ükSmeelsemalt
tööle
(Põllutöö artell .Sarjä", Kingissepa kr..
Leningradi kub.)

Meie artell elab majanduslikult keskmi
selt. Pääwalu teevad võlad, mis ulatavad
mõne tuhandeni.

Kultuur-hariduslikus elus on seisak. Näi
tuseks puudub meil lugemistuba, kuS saaks
koos käia. Selle organiseerimise võttis oma

pääle sm. J. L>, aga teda „ takistavad"
selles töös teised huvid, nagu tants jne.
Meil on ju raamatukogu olemas, seda tar
vis ainult korda seada.
Ühiskondliku tegevuse asemel edeneb meil

kõvasti samogonni joomine. Mõned wane
wad näitavad selles asjas eeskuju isegi oma
lastele.

Seltsimehed, minu arvates nii enam edasi

kesta ei või. Tarvis panna piir samo
gonnile. Artelli juhatus esinegu aastase aru

andega. Lugemistuba tarvis kohe avada.
Kooskäimisel kaovad igasugused arusaama
tused ja kindluncb seltsimehelik vahekord.

Et kõigist väärnähtustest üle saada, on
meile tarvis jõudu ja üksmeelt.
W ä n g e.

Tarwis „wiinawabrikant" asundu
sest wälja lüüa.
(Nurmekunde asundus, Tveri kub.)

Konkowas töötab Sauli .wiinawabrikant"
K.lu. Ta on sellega „ametis" juba 1919
ehk 1920 aastast saadik. 1923 a. mõis
tis kohus Kelule 100 rbl. trahwi.
Kelu jatkas vahetpidamata oma tööd
edasi ja nüüd veebruaris leiti tema käest
2 tünni segu ja praaka. Asi on kohtus.
Loodame, et kohus .küünistab" teda nüüd
nii, et tal samogonni ajamise himu ära kaob.

„Oma ringi liige".
Sulewlased. ärge olge nii Pas
siiwsed!
(Sulewi asundus, Kaukaasias.)
Salme kooperatiivil, mida .Wapfikas"
„Edasis" nr. 35 kirjeldab, on kaunis laial
dane tegevuse piirkond. Tema alla kuulu
wad, pääle Salme ja Sulewi asunduste,
weel mitu armeenlaste ja Wene küla.
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Liikmeid on kooperatiivil ligi 300, kõik
keskmised ja kehvikud talupojad, suurem

Sõitis wälja selle aja jooksul 120 au
rulaewa. Weeti wälja 9.750 tuhat puuda

jagu salmelased, kuna sulewlastest aga mõni
ainuke, sest paljud neist ei mõista kooperat

kaupasid, pääasjalikult metsamaterjaali.

siooni õieti hinnata ja vaatavad ta pääle
umbusaldusega.

Kooperatiivi aastakoosolekust ei võtnud
ükski sulewlane osa, ehk küll kooperatiivi
eestseisus kõigile sellest juba kaks nädalat
ette teadustas.

Mis kooperatiivi uue eestseisusesse puu
tnb, fiis on nad kõik maatamehed ja käsi

Üldine sadama kaupade ringjooks selle
aja wältel ulatab üle 16 miljoni puuda.
See on 25 prots. wõrra suurem .talvise
laewasõidu hoogtöö kogu kaupade ringjook

sust. Et ees seisawad weel kaks kuud
märts ja aprill, siis wõib järeldada, et
tänawuse aasta jäälõhkumise hoogtöö lõpeb
suure eduga.

Raudtee Orelli Leningradi Rö
binski wahel.
Leningradi—Orelli ja Leningradi—Rõ

töölised, kes endid üles näidanud ühiskond
liku töö alal, nii et niisugust koosseisu wõib

aina tervitada. Kõike seda arwesse võttes
tuleks küll Sulevi asunikkudel oma pas»
siivsusest loobuda, kooperatiivi liikmeteks
astuda ja sammuda Leninist ettenäidatud
rada. W i r d a.

Weel üks keemia sõprade ring
(Nurmekunde asundus, Konkowa külas,

Tweri kub.).
Siin organiseeriti „Wabatahtliku keemia
kaitse ühingu" („Dobrohimi") ring, mille
liikmeks astusid 15 inimest komnoor
soolasi ja parteitud talupoegi.
Talupojad kuulasid suure huwiga kõnet
selle ühisuse tähtsusest.

Jääb soowida, et noorte ühing ei jäta
seda ringi tähelepanemata.

E. V 5 iibus.
Kust saada eriteadlasiEt piimaühisused annaks talupoegadele
kõige suuremat tulu, on tarwis eritead
lane karjarawitsejaja piimaasjanduse tund
ja. Neid on aga praegu raske saada. See

binski wahelise raudtee ehituseks on assig

neeritud 650.000 rubla. Ehitustööd alga
wad juba tänawusel ehimshoogtöö ajal.
Raudteede elektrofitseerimine.
„Proletarski" tehas Oktoobriraudteel
lõpetab eriliste wagunite isesöitjate
remonteerimist ja sisseseadmist. Wagunid
on ettenähtud suuremates kestkohtades, linna

ümbruseliinidel sõitmiseks. Esimene wagun

saadeti Pöhja-Kaukaasta raudteele provwi

kaudu nende poole pöörata.

Endine pitmaasjandufe tundja
Lauri.
Leningrad; teated.
Arstlik abi kinnitamata tööta
töölistele.
Kubermangu ametühisuste kesknõukogu

püüdis juba ammu selle poole, et wöi
maldada kinnitamata töötatöölistele amet
ühisuste liikmetele maksuta arstiabi saamist.

Nüüd on saadud kub. terwishoiu walitsu
selt nõusolek anda arstiabi töötatöölistele,
kes näitawad ette sellekohased kub. amet
ühisuse nõukogult ja terwishoiu walitsuselt

saadud tunnistused. Tunnistusi jagawad
wälja ametühisused.

Kolm kuud jäälöhkumise hoogtööd.
Talwisel laewasõidu hooajal jõudsid
kaubasadamasse wäljamaalt jäälõhkujate
abil 70 aurulaewa. Weeti sisse mitmesugu
seid kaupasid üldsummas 6 ja pool mil
joni puuda.

Eesti Kirjastuse Ühisuse juhatuse koos
olek on neljapäewal, 12. märtsil, kell 12

tee pääl.

tarvilik.

Punane habe. Teinekord, kui sõnumi
saadate, halastage ajalehe ruumi pääle.
Tuli õige tublisti kärpida. Edaspidi saatke
lühemaid ja tuumakamaid märkuseid. Kir
jatükk „Ei aita palve" ilmus meil wa

Uulitsate walgustamine 50 wersta
pikkuses
Praegusel ajal on 600 werstast üldisest
Leningradi uulitsate armust walgustatud
150 wersta. 1925 aastal 1500 lambi
ülessäädmisega walgustatakse weel 50

kärpida.

Au. 81, Gubanitsa wallas. Et mõni
pöllutööstust ei tunne ja „kasutab wõeraid
mesipuusid," on harilik asi ja suuremat
huwi ei paku. Oleks soowitaw, et küsitak

Haridusmaja kino ettekanne „Bofs ja
kindlus," mis pidi olema 12. märtsil, lü
kati edasi puhkepäeva, 15. märtsi pääle.

remalt.

Adamson Sama lugu. Liiga pikk, tuli

site suurema tähtsusega küsimusi, mis puu
dutawad ühiskondlikku tööd, põllutööstuse

Weebruarikuu jooksul registreeriti Lenin

gradis 3.081 külgehakkawat haigust. Kül
gehakkawate haiguste arw on 470 wähem
kui seda oli jaanuarikuul.
Haiguste hulgas on: 14 plekilist
tüüfust, 1 rõugete, 74 difteriin, 30
disenteeriat, 79 trahome (silmamar
jade haigus) ja 35 malaaria haiget.
Haiguseid wähenes: kõhutüüfuses 00
(jaanuaris 100), leetrid 987 (jaanuaris
1353), sharlali 565 (jaanuaris 050),
gripp 579 (jaanuaris 037). Kaswas
tiisikuse haiguse arw 1023 (jaanuaris
1014).

Kubermangu täidesaattva komitee otsuse

järele wabaStatakse kinnituse ja tulekinni
tuse maksudest 13.370 kehwemate talupoe
gade majapidamist Leningradi kubermangus.

Sarwloomade kinnituse maksu ei tule
maksa 8.443 majapidamisel. Üldse wabas
tatakse h% majapidamisi, mis registreeri
tud riikliku kinnituse kassas, kel olemas
sarwloomad.

Eilane börse:
Keskkassa kohustused tsherw
„ „ aprilliks 100% ,
H * maiks 6 kuu P 100 „ „ 3 kuu P. 983'* „
„ „ juuniks 98S/< „
juuliks 97l/2 „
. » augustiks 96t/«
Naelsterlingid 9 rbl. 27 kop
RootU kroonid 51 „ 87'/» „
Prantsuse frangid tf „ 75 „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen . 90 „
1. wvidulaen 3 „ 12 „
„ 3 * 10 „

W. L. K. N. U. kubermangu komitee
Eesti sektsioon teatab täieudawalt, et
täna õhtuse Agitpropi kollektiiwi käsituse
alusainena tuleb tarwitada raamatut:
„Co:n>u u llpocjiaßCKHit 0 hobom õuie",
teisi raamatuid wöib ainult kõrwalaine
tena tarwitada.
W. L. K. N. U. kubkomi

hakata.

.Edasi" kaastöölisteks tahawad

Mitte hiljaks jääda.

W. K. P. Leningr. kub. komitee
agitpropi Eesti sektsioon.

Teifipäewal, 10. märtsil kell 8 õhtul kut
sutakse Haridusmajasse kõiki Leningradis

elawaid eestlasi eelöppurlasi ja territorriaal

sõjawäelasi söjawäe nurga awamisele ja
ringi asutamisele. Juhatus.
Rahwapidusid korraldawa kommisjoni üld

koosolek on teisipäeval, 10. märtsil kell 8
õhtul Haridusmaja kantseleis Päewakord:
kultuurfondi küsimus, linna tegelaste osa
wötmine pidustustest, eeskawa küsimus, teh

kutsutasse: sm. sm. Torpan Toomingas,

Schneider, Sawiauk, Rätsepp, Seljak, Saan»

luurup, Eljas, Soome, Marmor, Karpa»
Rähni, Treuseldt. Klimberg, Pajupuu, Ren
nike ja Wink. Ilmuda punktipäälselt.
Kommisjoni büroo.

Haridusmaja tsaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäval, 10. märtsil.
kell V 29 »Kasfijaht" 2. ja 3. waatus.
kell 8 Teaatri juhatuse koosolek.
LLast. instruktor-organisaator.

Tana tsaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„I!aa3!> Uropk".

Akadeemiline riiklik draama teaater
<B(rni>ii

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater

Rahwapidusid ettewaltuistawa kommis
joni istangu tõttu lükatakse Haridusmaja
nõukogu koosolek edasi reede õhtu pääle.
Koosoleku algus kell 8 õhtul.
Juhatus.

Sm. w. llingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

sm. R. Kärner.

marksistlikku ringi. Küsida sm. Kiriku järele.

«lleaapi. o llavollarpa».

Rahvamaja
.Herp III"
Teaater 3pHTejieH".
Tomu Cofiepa."

Muusikaline komöödia
„rojyõaa Ma3ypKa".

Eesti sektsioon.

järjekordne nõnpidamine

mann.
15) Woskowi nimelme wabrik—

sil kell 8 õhtul Haridusmajasse I astme

mine ja mitmesugused küsimused. Osavötma

Teisipäeval, 10. märtsi! s. a. kell K öh
tul, .Haridusmajas peetakse ära W. L. St
N Ä liikmetc-eestlaste agitprop. kol
lektiivi koosolek.
Päewakorras: „Kom«oorsoo eetika."
Aruandja sm. Taperson, kaasaruandjad
Luukas ja Tornik.
Ilmuma peawad ühingu distsipliini pöh
jal määratud ajaks järgmised seltsimehed:
Muliin, Ellik, Kuusk, Kalman, Must, Tor
nik, Sakkar, Lunts, Kiisberg, Wetto, Kalda,
K. Tenter, Plukk, E. Hansen, Brandt,
Päll, Promet, Kelner, Pulman, Luukas,
Märs, Taperson, Lauga, Sander, Moos
berg. Rähni.
Kõik, kes puuduwad ning kes seni puu
dunud, andku teada büroole puudumise
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osä wõtaksid ka need, kes tulewikus

poole raioonist, kutsutakse keskn., 11. märt

nilis-maiandusliku kommisjoni organiseeri

TendsmnÄed.

..Edasi" töölis-kirjasaatjate ja kaastööliste

on kolmapäewal 11. märtsil kell 7 oht.,
„E d a si" toimetuse ruumides.
Päewakord: 1. Organiseerimiskommisjoui aruanne. 2. Lähem
tegewus. 3. Jookswad asjad.
Vabrikutest ja tehastest kutsutakse osa wotma järgmist seltsimehi:
16) Putiilowi tehas sm.
1) Wolodarski nim. wabrik
Jõeäär.
sm. Johannes Mõisa.
2) Kulakowi nimeline tehas
17) Skorohodi tehas sm. W.
Millbock.
sm. Martin Sugassepp.
3) Tehas„Krasnogwardejets"18) Kaubasadam sm. J.
sm. Teodor Rasik.
Mikkal.
4) L. T. U. L. leiwawabrik
Linna kaastöölistest püüle toi
sm. Rud. Kiljakow.
5) Ollewabirk „Krasnaja Ba metuse kolleegiumi liigete palu
waria" sl. Emile Kreitsberg.
takse osa wõtma seltsimehi: A.
6) Balti tehas—sm.Jüri Liiwas Wallner, Georg Teiter. F. Laine,
P. Peterson, A. Leetsmann, Ä.
7) Sheljabowi nim. wabrik
sm. Runge.
Klaas. Al. Jea, R. Jsak, Liisi
8) Trubotshn. tehas—sm. Jnsler Peterson, Selma Jänes, Degt
9) Tehas „Krasnõi Arsenal"
järowa (Harmaja kirjasaatja),
sm. M. Kuulbach.
Bärs (Petr.-Wiiburi poole klubi),
10) Tehas „Krasnaja Sarja"— Sakkart (E. T. Ülikool), Stein,
sm. K. Pott.
Orlow (L. T. K. ülikoolist). Pääle
11) Metallitehas sm. Rõõ nende palutakse oma esitajaid
saata weel 1. astme partei kooli
mus.
12) K. Marksi nimeline tehas— ja Lenini nimelisel töökoolil ning
1. mai nimelisel pioneeride rühmal.
sm. J: Hariton.
13) Kaubasadam—sm.L. Narusk
Soowitaw on, et nõupidamisest
14) Treugolnik sm. Ed. Her

Juhatus
Sm. Rõõmus, metalli tehasest Wiiburi

põhjused.

Kergendused kehwemate talupoega
dele.

Lähemat homses kuulutuses.

tõstmist jne.

wersta.

Külgehakkawad haigused Lenin
gradis.

päeval. Päevakorra tähtsuse pärast kõikide
juhatuse liikmete ja kandidaatide ilmumine

Haridusmaja kirjandusringi koosolek
on kolmapäeval, 11. märtsil kell 8 õhtul.
Päewakorras on referaat /Põllutöölised ja
popsid." Kõigi ringi liikmete ilmumine sun»
duslik. Ka teiste ringide liikmeid palutakse
osawotma tulla. Organisaator.

1 rbl. 94'/ »„

mtseks.

tuleb sellest, et paljud eriteadlased on teis

tel aladel ametis.
Et neid kätte saada, on tarwis ajalehe

Kirjanmstused.
Nirk, Sulevis. Tarwitasime ära lühen
datult, sest muu osa sõnnmeist vananes

Teifipäewal, 10. märts- s- a.
Teise astme
marWM-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Kesknädalal, 11. märts. s. a.

Esimese astme
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P L. kub. kom. agit -prop. osak.
Eesti sektsioon.
[

PaSsash
oHenoKopnaa"

Wastutaw toimetaja: A. Tr.ufotdL.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

Sm. W. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
lillClllilllllilllllllllllfltllllllllllllllilEllllllllllllllKKl

Kolmapäewal, 11. märts. kl. 7 oht.

Köne-öhtu.
Aine:
„M ja naisterahwas"
Armmdja S. Jänes.
Eriti kutsutakse osa wötma kojki
naistöölisi ja koduseid Perenaist.

W. K. P. Lening. kub. agitpr. osak.
Eesti sektsioon.

Marksistlik-leninismi
ringi järjekordne istang.
Juhatab sm. Wallner.
Ilmuda täpselt.

HMim asunduses
Oudowa kreisis
wötab „ Edast pääle
tellimisi wastu
sm. Albert A n t s o n.
Kvrtllm asundus.
Trotski kreisis, Leningradi kub.
wõtab „Edasi" pääle tellimisi
wastu Leebret.
Punases nurgas ja Rääbise
koolimajas kooliõpetaja Matk.

Trotski kr. wõetakse „Edasi"
pääle tellimisi wastu ja
müüakse eestikeelset kirjan
dust
Lugemisetoa juhataja: Piiber.

Wostanije (end.
Snamensk.) uul.
nr. 2. 25-Oktobri

prosp. nurgal, teles. 563-3" Wasw
wöte iga päew kella S—l 2 a kella

4—B öhml; naislerahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

ttimSlV
Snguorgaauide igakülgne arstimini.

KrihchtMjs,

stsemise-, naiste
sünnitamise-

lõike-, hamba-,
turgu-, kõrma-, nina- ja suguhaigused

StfiNs
trippi.">4>prr.
pöiehaigufed.

Wastuwötte trmnid erialadel hom.k. 9

tuni öh.k.9 3. Juuli (end. sadowaja)

Pck.'Bnl»ui Dlekesli tsöliste klüi.
Teifipäewal, 10. märtfil kell 8 õhtul

Hr.Wnbttg

Lõota Eesti asunduses
Luuga ti:., wõtab.Edast" pääle
tellimisi wastu
sm. R. Milsou.

Tinorpasia KoMHisrepH, rocyflapcTßeHHoe EBaTopnHro^CKHB np. 87. üeflMrpajcKHft Jtt 5810

uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

KusuetsKi haigemaja
lef. 180—äL. Wastuwõtm. kõikidel spets,

professorite ja assistentide pooll kello
10 t)cmnt. kuut fella 10 öht. Alalised ta oo»
dtd (natstehaigused ja sünnitamine). Ras,

'°, W? Hnmattl mci.
Ä Šifitis tripper
S»gm»iiim!is Ä&TiÄ
hamb. Arstide lutsum. kodu.

H. Zt. Witwn Kolpakova uuendas

waswwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. bomm. kuni kella 7 öht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
rauduksest.

