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Wmsvchliile miWj

Pekingis.
Pekingist, 9. märtsil. Puhkepäeval
korraldas 12 naisterahva komitee, mis
koosneb ka Schanghai ja Kantoni naiste
rahvaste esitajatest, massilise miitingu.

S. N. W. Liidu naisterahvaste nimel
tervitas koosolejaid H. Borodina. Mii
ting saatis tervituse Wene naistele ja
rahvusvahelisele naissekretariaadile. Wõeti

vastu resolutsioon, milles nõutakse nais
terahwastele valimise õigust rahwusnõu
kogusse. Niisama peeti koosolekut Nõuko
gude esituse klubis. Ksosolekul viibisid
hulk hiinlasi, meeste- ja naisterahvaid.
Wene ja Hiina naisterahvad tervitasid
wastastiku üksteist.

Pariisis
Pariisist, 9. märtsil. Prantsusmaa
kompartei organiseeris 8. märtsil miitingu,

millest osa võtsid mitutuhat naistöölist.
Wäljaastuwad kõnelejad pildistasid oma
kõnedes seda haledat osa, mis naisprole
taarlastele osaks saanud. Kõnelejad näita
sid, et ainult kompartei, vaatamata maks
wate seaduste pääle, seab üles maikuul
eelseisvate linna omavalitsuse liikmete

Meie Jaapani saadik.
S. N. W. Liidu täieõiguslikuks esitajaks määrati wäliskom
missariaadi kolleegiumi liige W. L. Kopp.
Cuulidge on S. A. W. Kiidu tunnistmise puult.
N e w - A o r g i st, 9. märtsil. Omas
jutuajamises ajakirjanduse esitajaga tähen

das senator Borah, et president Coolidge
kaldub S. N. W. Liidu tunnistamise
poole. On veel otsustamata, missugusel
teel läbirääkimisi pidama hakatakse. Amee

rika walitsus on üldisel arvamisel, et ei
või üldise rahu kindlustamisest juttugi

olla, kui S. N. W. Liidu ja Ameerika
wahel puudub normaalne vahekord. Kind
lustuse lepingu asjus tähendas Borah, et
see on Euroopa oma asi. Ta vaatab
kahtlusega sarnase lepingu pääle, sest see

ei ole muud midagi kui sõjaline kokkulepe,
millel on omad ähvardavad küljed.

Postiteenijate streik Prantsusmaal.
Pari i s i st, 9. märtsil. Telegraafi
teenijate streik kasvab. Käesoleval ajal
streigivad 2000 inimest ja provintsis
1000 inimest. Niisama, streigitakse

Lilles, Rubes, Valonnes, Clermond-Fera
nis, Lionis ja Dragianis. Streikijate
miitingud lähevad läbi suure eduga.

revolutsiooni eest.

Kokkupõrge Jugo-Slaawia par
lamendis.
Wii n i st, 9. märtsil. Belgradist saadud
teadete järele sündis parlamendi avamisel
järsk kokkupõrge valitsuse parteide ja was
tasrinna kodanluse bloki wahel, kes nõudsid
Raditshi partei saadikute vabastamist, keda
praegu kinni peetakse.
Wastasrind lahkus demonstratiivselt istangu

saalist, kuid kavatseb siiski edaspidistest
istangutest osa võtta.

kaator Kamenski, kes oli komparteisse sisse

pugenud. Möödunud reedel tahtis politsei
arreteerida kahte töölist, keda kahtlustati
tapmises. Töölised peitsid end korteris ja

Wöitlus presidendi koha põrast
Saksamaal.
B e r l i i n i st, Parempoolsed
lehed tervitavad sotsiaaldemokraatide poolt

Otto Brauni kandidatuuri ülesseadmist,
kui „rahwuslikkude parteide esimest võitu
valimisvõitluses". Demokraadid ja kesk
koha pahem tiiw on ärevil sotsiaaldemo
kraatide „nürimõistuslikust" taktikast. Sot

Parempoolsed parteid näevad kõige pa
rema meelega Jarrese kandidatuuri, kuid
hoiduvad lõpulise kandidaadi ülesseadmisest

seni kui keskpartei oma otsuse on teinud.
Wõimalik on, et parempoolsed parteid loo
buwad Jarrese kandidatuurist mõne kesk
partei parema tiiva mehe hääks, kui sel

siaaldemokraatide otsus on tehtud kartuses
kommunistide kandidaadi ülesseadmise tõttu,

lega suudavad keskparteid oma poole tõm

kes siis rohkem hääli saaks, kui nemad

Rahvapartei ajalehed püüavad kesk
parteid meelitada parempoolsetega ühise

kutsuks hääletama kodanlikkude pahempool
sete parteide ühise kandidaadi poolt.

On väga wõimalik, et parempoolsete
parteide ühine kandidaat saab enamuse juba
esimesel hääletusel sel juhtumisel, kui kesk

partei hääletab ühes parempoolsetega.
Keskpartei lükkas oma otsustamise presi
dendi kandidaadi küsimuses kolmapäeva

mata.

kandidaadi ülesseadmisele, keskpartei juhile

Marxile riigikantsleri ehk Preisi päämi
nistri kohta pakkuda. Sel juhusel seatakse
üles Jarrese asemel Lutheri kandidatuur.
Rahvapartei ja rahvuslased püüavad
kõik abinõud selleks tarvitada, et sundida
keskparteid nendega ühes minema ja sel
lega Preisi kriisi likvideerida parempool

Rumeenia leiwata.
Wii n i st, 9. märtsil. Rumeenia va
litsus andis välja terve rea määrusi,
mis Piiravad viljaga kauplemist, keelas
ära nisu, rukki ja odra väljaveo.
Pääle selle andis välja korralduse rekUus sõjakäik kommunistide
wastu Saksamaal.
Wiimastel päevadel on Saksamaal uuesti
kohtuotsuseid kommuniste üle wäljakuulutud.

Würtembergis (Löuua-Saksamaal) mõis
teti 8 kommunisti kogusummas 11 aastaks

türmi ja 1000 marka trahvi maksma .isa
maa äraandmise ettevalmistamise ja vaba

Wavastamine pääle 39-päewa
lise nälgimise.
Miinist, 9. märtsil. Pääle 39-päe
walise nälgimise wabastati sõjamäe türmist

Schilawis kinniolewad kommunistid Luka
ja Margulis.
Amnestia Tagakaukaasias.
Tifliisist, 8. märtsil S. N. W.
Liidu kesktäidesaatwa komitee istangute
järgu otsuse põhjal antakse amnestiat
isikutele, kes kinnimõistetud kuritööde
pärast, mis tehtud usu põhjustel. Wahialt
wabastakse Gruusia katoolikus (Vaimulik
kude ülem) Ambrosius ja Gruusia katoo
likus Kaschwedski, kiriku nõukogu liige
Tsitsadse ja teised kiriklasid, keda mõis
teti kinni katoolikuse protsessi põhjal.

ta lõpulikult sideme kõigi „pahempoolsete"

grupeerimistega ja paenutab end täieli
kult suurkapitalistide käsutuse alla, ehk
lahkub ametist. Kui tema sellest loobub,

aastal jõuab kätte kahe sisemise sõjaaegse

laenu mahakustutamine kuni 25 miljoni
frangi suuruses. Kui väikeste laenuand
jäte keskel sünnib paanika ja sellepääle
just parempoolsed grupeerimised loodavad

siis on oodata massilist obligatsioonide
Väljamaksmise nõudmist. Neid nõudmisi
on wõimalik ainult rahuldada suurearwu
lise paberiraha väljalaskmisega, mille jä
reldusil on möödapääsemata uus frangi
langemine ja rahanduse kriisi teravnemine.

Prantsuse parlamendi poolt alles wõeti
vastu uus kava erilise fondi loomiseks—
Võlgade tasumiseks.
Seaduse kava paneb maksma uue maksu

määra terve rea asjade pääle. Teiste sõ
nadega näeb Prantsnsmaa kodanlus wäl- *
japääsu kriisisest uue maksukoorma pääle
panemisega töölistele.

Riiklik kohus Leipzigis mõistis ühe töö
lise üheks aastaks türmi ja 200 marka
trahvi maksma selle eest, et tema juurest
leiti kommunistlikke lendlehti.

Beithenis (Ülem-Silecsias) algas kohtu
protsess, milles süüdistatakse 33 kommunisti
ülesastumise katse tõttu oktoobrikuus 1923

aastal. Kohut peetakse kinniste uste taga
.silmas pidades hädaohtu riigile". Samal
ajal peetakse kaheksa kommunisti üle kohut,
kes töötasid linna ümbruses.

W Herriot rahuldab Poola
P a rii sji st, 9. märtsil. Herrwt an
dis Poola Välisministrile teada, et Prant
suse walitsus ei mõtle astuda ühtegi
sammu, mis wõtks Poolamaal tekitada

Rumeenia mõisnikud ärewuses.

vaguni hind tõusis kuni 85 tuhande lee
wini. Üksikutele kogukondadele anti õigus

Wiin i st, 9. märtsil. Rumeenia aja
kirjandus arutab õige elavalt „Bessaraabia
sõprade ühisuse" tegevust. Suurt ärevust
tekitas Rumeenia valitsevates ringkonda

küpsetada maisi leiba.

des selle ühisuse üleskutse, kus protesteeri

wireerid<wiljatagavarad eraisikutelt. Rukki

takse Bessaraaria okkupatsiooni vastu ja
nõutakse ta evakueerimist Rumeenia sõja
vägede poolt ning rahvahääletuse toime
Ülesastumine Filippiinidel.
Pekingist, 9. märtsil. Pekingisse jõud
nud teadete järele on Lusari saarel (Filip
piinide saarestikns) Põhja pool Manilla
linna tõsine ülesastumine, kuna võitlused
on käimas mässajate ja valitsuse vägede
wahel. Naisterahvad võtavad ülesastu
misest elavalt osa.

riigi kaitseseaduste rikkumise eest."

x kartust.

saatma ja määrama uued ümbervalimised.

Nõnda siis otsustasid töösturid ja panga
pidajad ühel ehk teisel teel valitsuseVõimu oma kätte haarata.
Oma väljamõeldud plaani on neil se
daenam kergem teostada, et käesoleval

sete' soovidel.

hakkasid tuld andma.
Politseinikkudele tuli abiks sõjaväe rühm,

kes algas tuleandmist korteri pääle. Was
tastikune laskmine, mis kestis kaks tundi,
ei annud mingisuguseid tagajärgi; siis pa
nid soldatid ümberpiiratud korterisse kum
mist toru, mille kaudu lasti kihvtist gaasi.
Töölised, kes haavatutena kinni olid kõrte
ris, said gaasi läbi surma. Nende nimed
on Waltsik ja Pijarski.

Prantsusmaal.
Rahanduse kriis Prantsusmaal terav
neb. Suurkapitalistid kutsuvad kunstli
kult välja Prantsusmaa raha langemise,
et sellega mõjuda Herrioti valitsuse pääle,
ja et teda sundida jatkama endise Poin
care valitsuse poliitikat kes vihasem
töölisklassi vaenlane. Kabuhirm
nistliku hädaohu" eest liitus töösturid ja
pangapidajad ühte, kes kuni seniajani
eneste vahel vihavaenus olid.
„Suurwabriku ja tehaste omanikkude
ühisus" ja nendega seotud pangad tööta
wad nüüd ühiselt nende pankadega, kes
varemini toetasid praegust Herrioti walit
sust. Need kapitalistlikud gruped, kes
ühinesid ühiseks võitluseks valitsusega,
teevad Herriotile valiku: kas katkestab

niivõrd, et riigis sünnib paanika nmg
president on sunnitud parlamenti laiali

pääle edasi.

Poola kommunistide tapmine
gaasidega.
Warssawist, 9. märtsil. Dombrowis
tapeti 27. veebruaril tööliste poolt prowo

Rahanduse kriis

siis alandavad nad Prantsuse raha väärtust

kandidaatideks naisterahvaid.

Koosolek võttis tthelhäälel vastu re
solutsiooni, milles üles kutsub naistöölisi
löölisteklassi ümber tihedamini liituda, et
Võidelda ühiselt töölisklassi diktatuuri ja

8. aastakäik
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Raudteelaste streik Saksamaal.
B erlitnist, 9. märtsil. Raudteelaste
streik kõwcneb. Berliinis streigivad 3000
töölist. Raudteeteenijad pole seni meel strei
kijatega ühinenud.
Kommunistlik partei avaldas leekiwa üles

kutse kogu töölisteklasfiie. Üleskutses öel
dakse: Raudteelaste orjastamine on signaa

liks kogu Saksamaa tööliste orjastamisele.
Raudteelaste võitlus on kõigi ülejäänud
tööliste võitlus.
Saksamaa raudteelaste streik
laieneb.
Berl i i n i st, 9. märtsil. Sak a raud
teelaste streik laieneb jõudsasti Saksenis.
Mõnes kohas seatakse kaubanduslikku ühen

dust Sakseni ja Berliini wahel streigimurd
jäte abil.

panemist.

Parempoolsed ajalehed tähendavad selle

mõju pääle, mida avaldas üleskutse wäl
jamaal.

Annawad lõpulikult järele.
Berliinist, B.märtsil. Tänases „Ber
liner Tageblatt'i" numbris avaldati näh
tawasti poolametlik kirjatükk, kus tuuakse
ette Lutheri ettepanekud kindlustuse lepingu
asjus. Reed ettepanekud on järgmised:
Saksamaa on rahul Versaille rahulepingu
järele äramääratud Lääne piiridega.
Ida piiride kohta sarnast ettepanekut teha

ei saa. Kuid Saksamaa tõotab pühalikult,
et ta ei katsu Ida piirides läbi viia muu
datusi sõjariistade abil. See võib sündida
ainult vahekohtu teel Saksamaa ja ta Ida
naabrite wahel.

See teadaanne ei too küll midagi uut
juure, kuid jcc on esimene parlamentlik sile

tus, mis kinnitab Lääne maade ajalehtede
teadaandeid selles asjas.

f. \Sffl. Sadouli protsess.
Pariisist, 7. märtsil. Sadouli
protsess algab Orleani sõjawälja kohtus,
31. märtsil.
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N. P. Brjuhanow.
Üleliidulise kesktöides. komitee

Kesti—ZligtisechMllks.
Pääle i. detsembri 'sündmusi saatis
Eesti walitsus ühe wälisministeeriumi
wastutawa ametniku Londoni ja Pariisi
informatsioonilise aruandega" nagu
walitsus ise seletas. Kes wähegi kainelt
asja pääle waatas, pidi tunnistama, et
informatsiooniline aruanne" peab tõe
poolest imelik olema, sest aruandja saa
deti siis wälja, kui walitsusel omal weel
mingisugust pilti sündmusest olla [ei wõi
nud, kui iündmus" weel likvideeritud
ei olnud. Kõigil oli selge, et saadik
mitte informatsioonilise aruandega",
„waid diplomaatliku abipalumisega"
Londoni ja Pariisi saadeti.
Ülewenemaalise kesktäidesaatwa komitee

koosolekul tõstis sm. Tshitsherin Eesti
diplomaatide eest eesriide üles ja laskis
neid paista täies katmatuses. Oma aru
andes wälispoliitikast tähendas sm.
Tshitsherin:
„Mis puutub Balti riikidesse, siis on
nende tegewuses märgata kaksiklust, mis
tuleb hirmust meie ees. Meie teame, et
Eesti walitsus pääle Eesti kommunistide
1. dets. mahasurumist palwega Inglismaa
poole pööras wõtta[Eestit oma eestkostmise

alla, kusjuures Eestimaa kõigega nõus
oli, kui aga Inglismaa teda oma kaitse
alla wõtab. Inglismaa aga loobus sel
lest õnnemängust. Ta ei pea - kohaseks
ennast liiga siduda. Teda rõhuwad asu
maad, kes ei taha, et Briti riigi jõud
liiga killustatud oleksid.
Samal ajal pööras Eesti walitsus ja
jatkab pööramist meie poole teadaanne
tega, kus meile kõige tulisemat sõprust
awaldab. Tema teatas mitu korda, et
nõukogude walitsus ei ole kõige wähe
matki seganud-ennast esimese detsembri
sündmustesse.;

Sarnast käksiklust on märgata kogu
Baltimaa riikide poliitikas. Kuid wiimaks
peawad nad ometi aru saama, et nad
elawad meie loiaalsusest, meie austusest
lepingute wastu ja iga rahwa iseseiswa
olemise wastu, kuid mitte Lääne riikide
kaitsest."

Kui Eesti wõimumeestele Tshitsherin!
kõne teatawaks sai, tõstsid nad kohe kära
ning „Waba Maa" tähendas, et „meie

kolmas istaugutejärk.
Liidu eelarwe.
Riikliku eelarwe ettekandjana esines sm.

Brjuhanow.
Puudutades eelarve arenemist viimastel

aastatel näitab sm. Brjuhanow, et aast
aastalt meie sissetulekud kaswawad. Wii
mascl ajal selgus, et käesolewal eelarwe
aastal saame sissetulekuid umbes 187 mil
joni rubla rohkem, tui ettenähtud kesktäide

saatva komitee teise istangutejärgu poolt.
Samal ajal näeme teist hääd nähtust.
Sel aja!, kui väljaminekud võrdlemisi läi
nud aastaga on kasvanud 45%, kasvasid
sissetulekud riigiettevõtetest Üldse
on sissetulekud riigitööstujest wäga suured.
Kuid meie riigitööstuse ees seisab ülesanne

ennast täiendada. Seepärast ei wõi meie
edaspidi sarnast sissetulekute kaswu loota.

järelpärimise pääle usaldawalt poolt,
tähendatakse säält, et midagi sarnast ei
ole olnud". „Waba Maa" neegripoisid
teewad endid siin tõepoolest rumalamaks
kui nad on. Kes hakkab siis neile nüüd
ütlema, mis Toompääl tehtakse ja kas
Eesti walitsus üldse seda julgebki Mal
dada, et ta Tallinnas pakkus Inglise
walitsusele ainult sellepärast merebaa
siks, et sel teel oma elupäewi pikendada.
Tõeolu jääb aga tõeoluks ja seda ei saa
ümberlükata ka Eesti wõimumehed, kui
„Waba Maa" poolkartlikult tähendab,
et meie mehed peaksid ikka nõukogude
walitsuse käest seletust'nõudma. Waewalt
aga tahawad Eesti diplomaadid ?weel
kord nii haledasti sissekukkuda nagu
Pusta kukkus Rootsi ajakirjanduses ilmu
mid jutuajamise puhul.
Eesti wõimumehed oleksid hääl meelel
malmis Eestimaa Inglise asumaaks
muutma, kuid nii rumal ei ole mitte
Inglise walitsus, et selle uue asumaa
oma alla wõtmisega rutata. Inglise
wanameelsed teawad wäga hästi, et
Eesti riigi olemasolule warem ehk hiljem
kriips pääle tõmmatakse.

Naisterahwa õiguslik seisukord
Nõukogude Liidus.
Liisi Peterson.
(Järg).
Kui naine on juba puhkuseaja kodus olnud
ja tunneb ennast weel haigena, siis on tal arsti
tunnistuse ettenäitamise korral õigus weel puh
kust pikendada kaks kuud, mille puhul ette
wõtja teda töölt lahti lasta ei tohi.
Juba 5 raskejalgsuse kuust alates on nais
terahwal õigus nõuda, et teda kodust kaugele
wälja reisudele ei saadetaks. See käib ka emade
kohta, kelledel alla 8 aastased lapsed ja neid
kellegi hoolde wõimalik jätta ei ole.
Raskejalgsetele naistele on öö- ja ületunni
töö keelatud, kuid tööinspektoril on õigus naist
sellel ajal raskema töö päält kergema pääle
üle wiia, ilma et ta palka selle juures wähen
dataks, seda wõib inspektor kas oma äranäge
mise ehk naise nõude pääle teha.
Pääle eelpool nimetatud puhkuse on naiste
rahwal õigus puhkuseks ka abordi ajal, kui see
iseenesest tuli ehk kui seda haigemajas arsti
pooli tehtud, kehaliselt töötajatel kolm ja teis
tel kaks nädalat.
Need puhkused, kuigi nad aasta jooksul ol
nud, ei riisu naiselt õigust saada järjekordset
puhkust, mis iga tööline, kes 5 ja pool kuud
tööl olnud, saama peab.
Nagu näeme, ei ole naisterahwas Nõuko
gude riigis eraettewõtjale sugugi kasulik töö
jõud, waid ta toob õige palju kohustusi pere
mehele, mille järelduseks wiimased püüawad
raskejalgsetest naistöölistest lahti saada. Seda
aga ka nägi meie seadus ette. Lahti lasta pole
naistöölist mitte sugugi kerge, waid seda wõib
ainult siis teha, kui teised, keda lahti wõib
lasta, juba lahti on lastud, mille juures aga alati
tööinspektor peab olema. Selleks aga, et pere
mehed ei wõiks ütelda, et temal teadmata oli,
et tööline sarnases seisukorras, peaks iga naine
oma ja tulewase lapse huwisid silmas pidades
kohe, kui ennast raskejalgsena tunneb olema,
arsti tunnistuse teenistuse kohas teenijate ko
miteesse andma.
Need puhkeajad, mis raskejalgsuse ajal on,
loetakse kui haiguse aega ja naine saab kin
nituse kassast täielise palga edasi. Pääle selle
antakse weel emale, kes kinnitatud, ehk kodu-

Mis puutub üleliigse 187 miljoni jaga
misesse, siis läheb sellest summast 40 mil
joni transpordi ja posti kommissariaatide
kulude suurendamiseks, 65 miljoni läheb
nendele kommissariaatidele, kes otsekohe kokku

puutuvad talupoegadega. Osa sellest sum
mast saab meie tööstus. 18 miljoni rubla
läheb põllumajanduse kindlustamiseks. 21%
miljoni rubla assigneeritakse kommunaalse
teks laenudeks.

Kuidas jagatakse eelarwe üksikute waba

riikide wahel? J
W. S. F. N. W. elanikkude arw sünnitab
kogu S. N. W. Liidu rahvahulgast 69 %.
Kuid selle vabariigi eelarwe sünnitab 67%
üldisest rahalisest eelarwest. Ukraina eel
arve sisaldab 11°l0 kogu rahalisest summast

ja tema rahva arw 20% kogu Liidu
elanikkudest. Sama lugu on ka WalgeWenemaal. Kuid ülejäänud kolmes vaba
riigis Taga-Kaukaasias, Turkwenistanis
ja Usbekistanis näeme ümberpöördud pilti.

Nii ulatab Taga-Kaukaafia rahva arw kuni
4% kogu Liidu rahwa arwust, kuid tema
eelarwe 7%°/o.
Pääle sm. Brjuhanowi astus wälja S.
N. W. Liidu kesktäidesaatwa komitee eelarwe
kommisjoni nimel sm. Kuibõschew, kes pää
asjalikult peatab eelarwe suurendamise pääl
ja teatab, kuidas suurenduse läbi saadavaid
summasid ära kasutada.

PSllumajanduseZmals.
Teisel Päewal oli sm. Brjuhanowi! ette
kanne põllumajanduse maksu üle. Ta tä
hendab, et esimeseks sa päämiseks puuduseks

praegu olemas põllumajanduse maksus on

te.na wõrratu raskus. Läinud aasta põllu
majanduse tabel seati kokku 470 miljoni
rubla pääle. Rahwakommissaride nõukogu
tunnistas tarwilikuks talupoegadele wastu
minna ja nendelt võetavat maksu wähen
dada. Selle tõttu on siis ka tulema aasta
eelarwe kokku seatud 300 miljoni rubla
pääle. Nii wäheneb tänawu põllumajan
duSlik maks 40%.

sele perenaisele, kui tema mees kinnitatud, ühe
kordset abi sünnituse korral nimelt kohalise
keskmise palga suuruses. Samuti saab ema 9
kuu jooksul lapsele toiduraha üks neljandik
sellest summast. Sünniwad aga kaksikud, siis
antakse see toetusraha kahekordselt. Kui ema
rahasaamise aja on mööda lasknud ja hiljemalt
nõude sisse annab, siis saab ta ainult wiimase
kolme kuu eest.
Raskejalgsed tööta naistöölised saawad selle
aja jooksul abiraha nagu töölised 6 palgajärgu
järele ja muud abirahad nagu töötaja nainegi.
Naised, kelle mehed punasesse sõjawäkke wõe
tud, saawad abiraha weel üks kuu pääle selle.
Riigi poolt on weel terwe rida igasuguseid
teisi kergendusi raskejalgsele emale meie iga
päewases elus tehtud, nagu näituseks, ilma
järjekorrata asjatalitused asutustes jne.
Imetajate emade kaitse.
Ei aita üksi sellest, et ema ja last kaitseme
kuni sündimiseni, waid meie riigi uue ko
daniku eest on kohe algul tarwis korralikult
hoolt kanda ja nimelt, on tarwis, et laps ema
poolt korralikult toidust saaks. Teadus on
kindlaks teinud, et kunstlikult toidetud lapsi
21/2 korda rohkem suureb kui emapiimaga toi
detud lapsi. Seepärast on tarwis emal wõi
maldada oma .last korralikult toitmas käia.
Töö seaduse järele peab imetaja ema pääle
üldise töö waheaja saama pooletunnilise wahe
aja iga 3Va tunni järele, ilma et seda aega
tema palgast maha tohiks arwata. Emal on
aga õigus tööandjaga kokkuleppe korral seda
waheaega mitte tarwitades tund enne teisi
kodu minna.
Samuti nagu raskejalgset, ei ole ka imeta
jat ema töölt õigus lahti lasta. Kuid siiski,
kui nad töölt wabastatud, ei tohi neid milgi!
tingimisel korterist wälja ajada, ega ka lapsi,
kes asutuse kulul iilewalpeetawates hällides,
koolides, aedades ja majades. Riik tuleb ka
muul teel tööta naistöölistele wastu ja organi
seerib nende jaoks tööartellisid, ühiselu ja
söögimajasid ning muid asutusi.
Iga naistööline, kes tunneb, et tema õiguseid,
mis ülewalpool ettetoodud, keegi püüab takis
tada, pööraku tööinspektori poole, kes asub
igas raioonis.

S. N. W. Liidu rahanduse rahwakommis
sari abi. Esines aruandega riigi eelarwest
üleliidulisel kesktäidesaatwa komitee istan
gutejärgul Tifliisis.
Jstangutejärgu lSpetamine.
Pääle sm. Brjuhanowi lõpusõna otsustas
istangutejärk tuntawalt alandada pölluma
janduslikku maksu.

Otsuse wastuwõtmise järele tulevad tri
büünele Tistiisi raudteelaste esitajad lippu
dega ning terwitawad koosolekut.

Pärast seda astub wälja ettekandega is
tangutejärgu rahandus-kommisjoni nimel
sm. Kuibõschew. Kommisjoni ettepanekud
leidsid kõik kinnitust. Jstangutejärk kinni
tab uue laiendatud eelarwe kommisjoni koos

seisu, milles Liidu wabariikide esitajad on
laialt esitatud. Kommisjoni wiidi sisse mitu
parteitut talupoega.
Zstangutejärgu tööde kokkuwõtte kõnega

astub wälja sm. P et r o w s ki.
Ainus põllumajanduslik maks ja eelarwe
leidsid istangulejärgul lõpulikku walgustust.

Seadustesse on sisse wiidud parandused,
mis aitawad talurahwa koormat kergendada.

Ka edaspidi iga aasta saame kergendama
talurahwa maksude raskust.

Meie põllumajanduslik seadus ei tee mingi
sugust wahet mehe ja naise wahel. Oktoobri
rewölutsioon wõimaldas naisterahwale maad
iarwitamiseks saada ja iseseiswalt majapida
mist korraldada. Naisel, kui teatud maa kogu
konna liikmel, on samasugune hääleõigus koos
olekutel küsimuste otsustamise juures, kui me
hel. Kahjuks aga suurem osa talunaistest seda
õigust ei tarwita. Naine wõib ka majapidamise
juhiks olla. Samuti on tal õigus nõuda koha
jaotamist ja abielu lahutamise korral on õigus
nõuda, et pää majapidamine temale jääb ja
mees talust wäljaspool oma osa kätte saab.
See on sarnasel korral, kui ema juure jääwad
lapsed. Külas on kõige rohkem weel praegusel
ajal näha neid mitte sarnasuse tundemärke,
mida tsaari riigist päranduseks kaasa tõime,
kuid talunaine peab hakkama ise endast lugu
pidama ja oma õigusi hindama.
Kaelakohtu seaduses on ka üksikud punk
iisid, mis ainult naise kohta käiwad ja tema
õiguseid kaitsewad. Esiteks ei wõi raskejalg
setele naisterahwastele karistust surmanuhtluse
näol mõista. Seadus kaitseb eriliselt just naist
suguliste kuritegewuste eest, sest sellel alal on
suuremalt jaolt kannatajaks just naine. Naisele
sugueluliselt on seadusliselt antud wõimalus
wabalt ise endaga teha, mida tahab, meie sea
dus ei karista seda, kes endal aborti tegi, waid
wastutusele wõetakse see, kes seda tegi ilma
ema enese lubata, mitte wastawas sellele ope
ratsioonile kohas, mitte wastawate teadmistega
isik ehk kui sellele järgnes opereeritawa surm.
Nõnda ei waadata abordi, kui kuritegewuse
pääle, waid arwestatakse seda, kes ja kus
seda tehtakse ning süü kohaliselt sünnib ka
wastutusele wõtmine. Samuti ei karista seadus
neid, kes enda ihuga kauplewad, kuigi see
meie riigis pole lubatud, waid riik wõitleb selle
wastu hoopis teistsuguste abinõudega. Karis
tuse alla käiwad need, kes selle juures wahe
meheks on ja sellel teel prostitutsiooni aren
dawad.
Kodaniku seadustekogus ei ole mingisugu
seid punkti, mis eriliselt ainult naisterahwaste
kohta käiksid, waid kodaniku teo ja õiguse
wõime on kõigil kodanikkudel, nii naisterah
waste! kui meesterahwastel, kellel seda kohtu
teel ära 'ei ole wõetud.
(Lõpp).
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Töörahvas on meiega. Seda näitab meile

see soe vastuvõtmine, mis meile korralda
sid Taga Kaukaasia vennalikud vabariigid.
Suured hulgad intelligentsi esitajaid aval
dasid siin valmisolekut ühes tööliste ja
talupoegadega koos töötada. Meie võtame

wastu kooliõvetajate, arstide, inseneride
vennalikud käed.

Elagu vennalik side Liidu ja Hommiku
«aa rahvaste vahel! Elagu üleilmne pro
letaarlaste liit! Elagu üleilmline rewo
lutfioon!

Kell 9,15 min. Shtul 7. märtsil kuulu
tas sm. Petrowski maruliste kiiduavalduste

ai istangutejärgu lõpetatuks. Kogu saal
tõuseb püsti ja laulab Internatsionaali.

Nõukogude maalt.
UuS korraldus W J. Lenini
mausoleumi sissepääsemiseks.
Lenini mälestuse jäädvustamise kom
misjon teatab uuest korraldusest, mis sissi
viidud W. J. Lenini mausoleumi sisse
pääsemiseks.

Moskva raioonide organisatsioonid pää
sewad mausoleumi ükskord nädalas
puhkepäeval kella 10 kuni kella 16.
Teiste linnade organisatsioonidele, kon
verentsidele, nõupidamistele jne. on mau
soleum avatud igapäev kella 11 kuni 12,
pääle puhkepäeva ja kolmapäeva.
Puhkepäevadel teiste linnade orgauisat
fioonid võivad sissepääseda Moskva orga
nisatsioonidele määratud päevadel.

Kolmapäeval puudub sisselaskmine täie

li kult.

See korraldus viidi ellu 8. märtsil.
MuStamere sadamad - London
Hamburg.
Saksamaa Ida laevade ühisus avas
uuesti weoliini Mustamere sadamad
London —Hamburg.
Aeodoofia sadama mehaniseerimine.
Feodoosia sadamas on ülesseatud
Inglismaalt kohale jõudnud kolm kraani,
igaüks on tuguwusega 4 tuhat puuda
tunnis. Kraanide ülesseadmisega saawu
tatakse kokkuhoida 50 prots.

Sadama läbilaskmise on 33
miljoni puuda suurem ennnesõjaaegsest
40 prots. võrra.
Uus kiwisöe kiht.
Artemowskist teatatakse, et pääle pika
eelwalmistuse töö „Naklonnoje" kaevan
duses leiti uus esimene kivisöe kiht. Kiht
on jaotatud kordadeks kaheks. Üle
mine kord on 1/2 arssinat ja alumine
arssin paks. Oodatakse veel uut kihi ava
mist 11/2 arssinat läbimõõt.
WSljawaated wiljasaagi pääle
Uurali maakonnas.
Swerdlowskist teatatakse, et viljasaagi
väljavaated Uurali maakonnas on rahul
oldavad.
Niiskus ja taliwilja seisukord on rahul
oldaw. Erand on Trotski ringkonnas, kus
lumekord ei ole üle 15 sentimeetri, mille
järeldusel on taliwilja ärakülmamine või
malik.

Taliwilja külwipind peab olema plaani
järele 883 tuhat tiinu. Kuid täielikumate
teadete puudusel ulatab 636 tuhande tii
nuui.
tildukraiualine maaparandamise
kongress.
Neljandal märtsil lõpetaS oma töö Üld
ukraina maaparandajate kongress.

Kongress kiitis hääks põllutöökommi
sariaadi plaani Ukraina põllumajanduse
jaluleseadmiseks ja tunnistas, et põllutöö
kommi sariiaadi poolt on suur töö ära teh
tud maaparandamises. Otsustati masselist

maaparandamise järeluurimisi läbiwiia ja
suurendada maaparandamiseks laenuand
«ist.
Materjaalseid tingimusi maaparandaja
tele parandatakse ja palka on otsusta
tud tõsta kahekordselt. Otsustati vähen
dada asutuste arwu maa-kohtu asjade

Rohkem tiiheleMnemij! moanoiotooliote paale.
Hommiku wara kuni hilja õhtuni.
Enamasti igal maakonna nõupidamisel,
valla koosolekul on moodi järele ka nais
tööliste küsimus arutusel. Aga tihti
ei jõuta kaugemale resolutsioonide wastu

parandamiseks, siis on vastuseks ai
nult kerge päämkutamine, maskeerimata
muigamine ja tähendus, et naisterahvas
olla ainult mehe ja peremehe tahtmise
täitja, sest jumal olb ise otsustanud

võtmisest.

seda.

Tähelepannes praegust maanaistööliste
halli igapäevast elu, näib välja nagu
oleks nad kinni naelutatud olevat vana

Maanaistöölised on ainult viimasel
ajal hakanud vähe tõsisemalt tähelpanu
pöörama ametühisuste pääle, aga peab

korra võtetega, saja aastasi traditsiooniga,

ütlema, et selles suhtes pole naistöölistega

ja nagu poleks maapääl sarnast võimu,
mis neid sellest eemale tõmbaks ja uuele
teele juhiks. Woodis padja all on vana
määritud lehtedega lauluraamat, mõned
armastuse romaanid,' unenägude seletaja
ja pääotsas seina pääl „pühapilt" jne.
Näituseks peatame nende naistööliste
elu juures, kes on lahus teistest ja ela
wad üksikute rikaste peremeeste juures.
Sääl algab naistööliste tööpäev hommiku
kell 3—4. Peremees oma perekonnaga
puhkab magusat und, aga teenija on ja
lul ning toidab loomi, valmistab pere
mehe perekonnale ja teistele teenijatele
hommikusööke. Päikese tõusuga juba peab

ta meestöölistega ühes välja pääle tööle
minema. Lõuna puhketunni ajal peab
ta pesema sööginõusid jne. Pääle puhke
tunni läheb ta jäll? meestöölistega ühes
tööle. Õhtul pääle tööaja lõppu peab nais
tööline perenaisele aitama majandust korda

seada, lehmi lüpsma, loomi toitma jne.
Ainult siis, kui juba õhtu täht üle lauda
katuse paistab, võib naistööline puhkele
heita, väsinud, roidunud kontidega, vaim
liselt rõhutud läheb ta oma suitsenud toa
nurka, loeb laulusalmisi ja heidab ma
gama.

Sama hall, ükskõikne ja kahetsemise
vääriline on maanaistöölise waimline elu.
Tema klassivõitlus algab ja lõpeb sellega,
kui mõnikord üleliiga tööga koormatud vi
has, lööb tühja ämbriga peremehe seale,
lehmale mööda külge. Lahke perenaise poolt

antud liha viiluka eest on tema valmis
puuhaluga, ehk veeämbri kaanega naabri
seal jalga katki lööma, ehk kanepisse tul
nud võõrast kukke maha nottima, ehk män
gima keelepeksmise, tühjajuttude osa „pere

proua" ülesandel.
Jumalat Paluda on lubatud.
Ajalehti ehk ajakohaseid raamatuid lu
geda, koosolekul käia pole selle kategooria

maanaistööliste! huvitust. Ei ole vaba
aega, puudub üksiwte seltsimeeste ja or
ganisatsioonide poolt näpunäited.

Tööandjad ise sihikindlalt püüavad
vale ja eksituse katte all selle veel uinu
va naistööliste kihi tahtejõudu kinni
hoida. Isegi puhkepäiwil ja teistel püha
päiwil ei ole naistöölised vabad, et võiks
minna klubisse ehk komnoorte koosoleku
tele. Iga kord leiab lahke perenaine mi
dagi tööd, kus naistöölisi ilma maksuta
võib kurnata. Siin peab ta teenima pe
remehe joobnuid võõraid, toitma loomi
jne. Läheb mõneks tunniks kiriku pappi
kuulama ja „jumalat" paluma, selleks an
takse väga lahkelt luba aga külasse
koosolekutele ehk mujale sarnastele kohta

dele ärgu teenija tüdruk mõtelgu, kui ei
taha kuulata oma leivaisa Ise
äranis on suured meistrid Eesti asundus
tes sarnased üksikud peremehed oma nais

tööliste wastu. Selle wastu aga, kui asun
dusesse tuleb keegi usuhullustaja „hinge
depäästja", siis veel agiteeritakse teenijaid
minna kuulama ajalootaguse kaarna kraak

sumist. Siis isegi peremees ja armulik pe
renaine ei häbene teenijat oma kõrvale
vedru vankrile võtta ja sõidavad siis
püha kalmukünkale „kust kostavad vale ja
pettusi sõnad".

Uue elu tärkamine
on veel väga vähe ulatanud nende elust
mahajäänud vaestelaste juure. Kui nea
dega hakkad kõnelema elu muudatustest,
Oktoobrirevolutsioonist ja mida on annud
revolutsioon naistöölistele oma elu-olu

kaugemale jõutud, kui ainult registreerimi
seni. Seaduseandlust töölepingute kohta
pole veel jõutud korraldada.
NaistööliSte seisukord nõukogude
majanduses.
Mähe selgemates värvides võib kuju
tada naistööliste olukorda nõukogude ma
japidamises. Sääl hakkab naistööline
juba austama oma inimlisi ja kodanlikke
õigusi. Peab aga ütlema, et see sünnib
nendes majandustes, kus komiteed seisa
wad oma ülesande kõrgusel ja on juba
organiseeritud komnoorte ühingud. Sääl
majandustes, kus see nurgakivi puudub,
valitseb veel elupimedus. Ületunde,
puhkepäevi, kus naistöölised töötavad
loomade toitmise ja teiste tööde juures,
ei makseta korralikult välja. Kõik töö
kodeksi ja ühiskondliku kinnitamise seaduses

ettenähtud õigused lähevad kaduma. Töö
palk rehkendatakse mitmesuguste võtete
karte all pool vähem kui meesterahvas
tele.

Sääljuures ei ole naistöölisi! sugugi
Vaba aega ennast erendada, ajalehti ja
raamatuid lugeda ja kirjutada. Niisugus
tes majandustes on kõik seltskonna elu
piiratud ainult 2—3 koosolekuga aastas,
kus naistöölised väga harva osa võta
wad. Nendel on küllalt, kui puhkepäeva
õhtul küla poisid harmoonikaga tulevad
ja tantsu lasevad kuni kuke lauluni, et
pääle selle raske pääga, kangete jalgadega

algada oma igapäevast nädala tööd.
Resolutsioonide aeg o« möödaS.
Elu nõuab praktilist tööd ja reaalseid
tagajärgi. Kõigil maatööliste ametühi
süste osakondadel, partei komiteedel ja
nõukogude võimu asutustel tuleb tõsist
tähelpanu pöörata ja ajawiitmata tööle
asuda selle küsimusi lahendamises.

Iga komnoorte ühisuse ja maatööliste
ametühisuse liige peab esinema laiaulatusliku

kihutustööga naistööliste hulgas, lähen
dama neid ametühisuse, kompartei ja kom
noorte ühisustele lähemale.

Et pikkadel talveõhtutel aega mitte
ilmaasjata viita, vaid reaalseid tagajärgi
saavutada, oleks soovitav, et igas wal
las ehk raioonis ametühisuse osakond or
ganiseeriks lühikeseaja 2—4-nädalised kur

sused, eriliselt maanaistööliste jaoks.
Silmas pidades ametühisuste ja nõuko
gude asutuste praegust materjaalset seisu

korda, kursustel käimine peab olema sun
duslik kõigile naistöölistele, ja arusaadav,
et peremehe leivaga ja täielise tööpaiga
maksmisega kõige kursustel oleva aja eest.

Pääõpeaine peab kursustel olema: ühis
kondlik kinnitus, töökodeks, naisterahva
õigused, usuvastased küsimused jne.

Kevade lähenemisega ja suvetööde al
gamisega peawad maatööliste ametühi
süste osakonnad silmas pidama, et ei oleks

mitte ühte naistöölisi maal, kes ei oleks
teinud kindlat töökaitse lepingut oma töö
andjaga. Lepingus peab olema selgesti ja
kindlasti ära tähendatud tööpäeva pikkus,
puhkepäevade puhkeaeg ja koosolekul käi
mise vabadus jne. Igal partei, noorte ühingu

ja ametühisuse liikme kohus on järelwal
wata, et töölepingus tehtud punktid pea
wad saama täpselt täidetud naistöölisi
wastu tööandja poolt.
Kui tõstame maal naistööliste haridust,
arusaamist, saame meie omale uue abilise

meie võitluses rahvusvahelise rewolutsi
ooni eest.

Labor i s t o.

rahwakommisaaride nõukogu esimees sm.

Tsubar kiiduawaldustega vastu

Wõeti.

Leningrad.
RahwuSwaheline naistepäew Hari
duSmajas
Sm. W. Kingissepa nimelises Lenin
gradi Eesti tööliste Haridusmajas pühit
seti rahvusvahelist naispäewa. Rahvast
oli rohkel arvul kokku tulnud. Sl. Peter
son kõneles lühidalt ja arusaadavalt
8. märtsist ja selle päeva tähtsusest nais
tööliste ja talunaiste hulgas. Kutsus vii
maks üles naisproletaarlasi pioneere oma
hoolealuseks võtma.

Ka kontsert-osa oli huvitav. Näite
mäng „Paragraf 218" oli päevakohane
ja täitsa tööliste elust võetud pildid möö
dunud ajast.
Naisproletaarlaste eelwägi, noored sport

lased, pakkusid meile mõne kaunis hää
numbri. Üldiselt jättis õhtu hää mulje.
Ainult arusaamatuks jäi, miks ei ilmunud
meie rohkem haritud ja paremates majan
dustingimusis olevad naised meie solitaar
susi püha pühitsema? Naistööline.
Wift ainuke nurk Wenemaal
(Litwino asundus. Trotski kr., Lenin
gradi kub.)
Meie ringkonnas on 60 talu ja käib aja
lehti ainult kaks eksemplaari üks Wene
ja teine Eesti keeles.
Wist on sarnane lehtede vaene nurk
ainuke Wenemaal.

Loodame, et ka meie nurga elanikud
hakkavad ajalehe tähtsusest aru saama.

L-ki.
KaS on õigust tehtud?
(Litwino asundus. Trotski kr.. Leningradi
kub.).

Põllumajanduslik maks ei ole siin õieti
jagatud. Uhel majapidajal näitus, on 9
tiinu maad ja maksab 48 rbl. 35 kop.
Ta naabril on 20 tiinu (pääle selle roh
kem üks inimene, üks lehm, töötab kahe
hobusega, tal on ka masinad), maksab ai
nult 23 rbl.
Sarnane lugu on mitmega kordunud.
Andke selle kohta seletust.

Litwinski.
Tarwitame kiirelt arStiabi.
(Litwino asundus. Trotski kr., Lenin
gradi kub.).

Meil möllab siin üks haigus, mis kõik
läbi võtab. Tunnismärgid: kange köha
jne. Haigus kestab umbes 7 päeva.
Oleks tarvis, et meile antakse arstiabi.
Üldse on siin arstiabi vilets. Arst nõuab
kodutulemise eest 5 rbl. Kehvikule on see
kättesaamata. L.
UueS kohas uue jõuga.
(Uus-Eesti asundus, Kaukaasias).
Suur Oktoobrirevolutsioon wõttis mõis
nikkudelt maa ja metsad. Selle tagajärjel
asusime 1923 a. ka meie mägestikust laiale

lagendikule, jättes maha endist 50 aasta
vanust elupaika.

Esimesel asumise aastal said asunikud
bandede all kannatada. Külasse tungisid
20—30 mehelised salgad bandiite, kelle
siht oli röövida ning seega asunikke uuelt
kohalt põgenema sundida.

Wanakorra jälgijate soovid aga ei täi
dunud. Asunikud võtsid sõjariistad kätte.
Ja asunikud jäid võitjateks. Rahuline ehi
tustöö jätkus edasi ning mäe veerule ker
kis kaunis külake üles.

Möödunud 1924 a. ehitati koolimaja.
Riigilt abiraha ei saanud, tuli asu
nikkudel enestel tegevalt rahaga ja mater
jaaliga appi tulla. Wastastiku abiandmise
seltsi vilja puudad realiseeriti koolile. Ja
asjaliku ühistegevuse vili oli näha
kool hakkas tööle.

Kool tõi enesega kaasa kultuurharidus
liku töö. Töötavad: noorte ühing, laulu,
näiteringid ja ajalehe sõprade ring. Koo
liõpetaja sm. Olesk võtab ringide tegewu
sest elavalt osa ja töötab kaasa. Kõige
energilisemalt ringidest tegutseb näitering.

Asunduses käib 21 eks. „Edasit". See
oleks üks kolmandik asunikkude perekonda

dest. Ajalehe sõprade mure oleks üles kut

õiendamises ja maa-kohtu komnnsjoni sisse

wiia rahwa kohtu eesistujaid.
Võitluseks pörandaall clewate advokaa
tidega külas luuakse alamal olevate maaMgaanide juure juriidiline abi talu
rahvale.
Kongressitöö lõpu eel esines Ukraina

kejllaseil 0. f W. Liiilas.

Teil tuleb töötada rasketes tingimustes,
wõidelda pimedusega, loidusega ja teiste

teele. Meie oleme kindlad, et maaparan
dajad ei jää kooliõpetajatest maha.

takistustega. Pidage meeles, et nõukogude

Sm. Tsubari aruande kohta wõttis kong

walitsus seab teie ette suured ülesanded
ja nõuab teilt ennastohverdavat tööd.
Maatöölised ei tohi olla ametnikkudeks,
nad peawad ühtesulama talupoegadega,
elama nende huwidega ja puudustega.
Kooliõpetajate mass asus täielikult sellele

ress wastu resolutsiooni, et maaparanduse
töölised, agronoomid ja maaparandajad
on üks intelligent eelwäe rühmadest, keda

saadetud nõukogude walitsuse poolt tööle
külasse. Nemad panewad kõik oma jõu
selleks, et tõsta Ukraina põllumajandust.

suda kodanikke „Edasi" tellimisele.

Noorte ühing ära lukuta ennast kin
niste uste taha, hoides muutmatuna liik
mete arwu. Näidake üles, et teie õige tee
näitaja olete asunduse noortele. Asunduses

tundub puudus kooperatiivi järele. Põllu
majanduslikku ühisust kavatseti luua, kuid

jäi elluwiimata eestvõtjate leiguse pärast.
Kibuvits.
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Sport.

Leningradi teated.

Timukate Testist.

Seemned ja masinad talupoegadele.
Oblasti maawalitsus kinnitas plaani

Riigikogu Puhastatakse jäädawalt
hädaohust".
Siseministri otsusega on sõjaringkonna
kohtu kätte antud Jaan Welt ja Jaan
Ülgekütt, mõlemad riigikogu liikmed. Neid
süüdistatakse kuriteole kaasaaitamises,
makswa riigikorra kukutamise katsest osa

kehwemate talupoegade warustamiseks ke

wadise külwi hoogtööks heinaseemnete ja
põllumajanduse masinatega. Heinaseemne

tega varustatakse talupoegi 100 prots.
Osa seemneid antakse laenu näol, teine
osa läheb kooperatiiwidele ja laenu ühisus
tele wäljajagamiseks pikaajalise laenu näol.

Ristikheina seemet jagatakse talupoega
dele Põhja-Lääne oblastis 34.200 puuda.
Sellest läheb Leningradi kub. 12.500 pd.
Pihkwa 13.000 pd., Nowgorodi
5.500 pd. ja Tsherepowetsi 3.000 pd.
Wiki 40.000 puuda. Wiki väljajaga
mine puudutab ka Karjala vabariik, mil
lele oblasti maawalitsus annab 5.000 pd.
Ülejäänud osa 2.000 pd. jagatakse Lenin
gradi kubermangule, Pihkwa 16 000
puuda, Nowgorodi 5.000 pd. ja Tshe
repowetsi 5.000 pd.
Timotit jagatakse üldse 17.000 pd.
Sellest summast läheb Leningradi kub.
5.700 pd., Pihkwa 7.000 pd., Now
gorodi 3.500 pd. ja Tsherepowetsi
500 pd.
Talupoegade krediteerimiseks on antud
545.000 rbl., mis jaguneb järgmiselt:
Leningradi kub. 181.000 rbl., Pihkwa
227.200 rbl., Nowgorodi 88.500 rbl.
ja Tsherepowetsi 48.300 rbl. Nende
summade suuruses saawad talupojad seemet
laenuks.

Kehwikute talupoegade warustamiseks
põllumajanduse masinatega ja riistadega,
mis walmistatud riigi põllumajanduse
ladude poolt, on laenuks antud 1.604.705
rubla. Need laenud on Põhja-Lääne
oblastis era kubermangudes jagatud järg
miselt: Leningradi 561.645 rbl., Now
gorodi 320.942 rubla, Pihkwa
481.412 rubla ja Tsherepowetsi
240.706 rubla.
Autobussid Porohowoisse
Kubermangu kommunaal majanduse osa

kond otsustas lõpulikult käimapanna auto
busside liikumise Porohowoisse. Lähematel
päewadel antakse wastaw kawa kubermangu
täidesaatwasse komiteesse kinnitamiseks.

KorterimakS uutes tööliste majadeS
Kommunaal majanduse osakond töötab
wälja kawa korterimaksu üle uutes tööliste

majades. Põhjusmõttelikult on otsustatud
majasid mitte rendile anda eraisikutele,
waid neid müüakse tööliste kooperatiiwi»
dele. Majade wäljamaksmine on määratud
24 kuni 40 aastani, arwele mõttes maja
ehituse kallidust. Seejuures võetakse ar
wele, et korterimaks kolme toa eest ei
tohi tõusta üle 15 rubla.

wõtmises ja osawõtmises sarnaseist organi

satsioonest, mille eesmärgiks on riigikorra
kukutamine. Kui nende süüd
tehtakse, ähvardab mõlemaid rahwaesita
jäid surmanuhtlus.

Ühtlasi on sõjaringkonnakohtu alla
antud ka Leena Rakfeldt, kelle korter asus
Riesemkampfi uulitsal nr. 50 ja kus 7.
dets. nuhkide poolt maha lasti kolm „mäs
sulist", kes, nagu nüüd selgunud, olid
Georg Kreuks, Hammer ja Pälson.
Leena Ralfeldt on wastutusele võetud
§ 102 põhjal ja teda ähwardab sunnitöö.
Ohwitserid märatsemas
J. Soots on päewakäsu awaldamud,
kus ta muu seas ütleb: „£)len juba mitu
korda tähelepanu juhtinud meie ohwitser
konnas, iseäranis nooremate ohwitseride
hulgas maad wõtnud joomise pääle, kuid
nagu näha on minu hoiatuse pääle wähe
rõhku pandud, sest kuni wiimase ajani on
ohwitseride ja sõjawäeametnikkude toime
pandawad märatsemised ja skandaalid pea
aegu igapäewaseks nähtuseks kujunemas.

Paistab, et joobnud olekus rewolwripau
autamistel ja kiskumistel ei taha ega taha
lõppu tulla".
Ja kus wõibki lõppu tulla kui „rewolwri
paugutamise ja kiskumise" eest walitsus
wabadusriste jagab.
Internatsionaali laulmise eest
4 kuud wangi
.149 protsessi" algul on kaebealused ja
kohtusaalis wiibijad kohtunikkude tulekut
Internatsionaali laulmisega wastu wõtnud.
Waatamata kohtu esimehe hoiatuse pääle
jätkasid saalis olejad laulmist. Siis saa
deti saali ohwitserid, kes lapiti mõõkadega
„töötades" saalis „korra jalule seadsid".
Pärast wõeti laulmise eest wastutusele
Marie Tipmann, Minna Leewald ja Alma
Kaunisaar. Asi oli 28. weebruaril aru
tusel ja waatamata, et kaebealused endid
süüdlasteks ei tunnistanud, sest üks ei
olnudki sel päewal kohtus, Kaunisaar oli
waremalt juba kohtusaalist wälja wiidud
ja üks ei wõinud juba haiguse tõttu laulda,
mõisteti siiski kõik kolm 4 kuuks wangi.
Sm Hõlman maha laStudTall i n n a st, 9. märtsil. Eila
lasti maha sõjaringkonnakohtu otsuse põh
jal sm. Hõlman, keda awali k u l t
surma mõisteti detsembrtsündmustest osa
wõtmise pärast.

..Edast" töölis-kirjasaatjate ja kaastööliste
järjekordne nõupidamine
on kolmapäewal 11. märtsil kell 7 oht.,
„Edafi" toimetuse ruumides.
Päewakord: 1. Organiseerimiskommisjoni aruanne. 2. Lähem
tegewus. 3. Jookswad asjad.
Wabrikutest ja tehastest kutsutakse osa wotma järgmisi seltsimehi:
1) Wolodarski nim. toobri!
16) Putiilowi tehas sm.
sm. Johannes Mõisa.
Jõeäär.
2) Kulakotoi nimeline tehas
17) Skorohodi tehas sm. W.
sm. Martin Sugassepp.
Millbock.
3) Tehas „Krasnogwardejets"—
18) Kaubasadam sm. J.
sm. Teodor Rasik.
Mikkal.
4) L. T. U. L. leitoatoabrik
sm. Rud. Kiljakoto.
Linna kaastöölistest pääle toi
5) Olletoabirk „Krasnaja Ba metuse kolleegiumi liigete palu
toaria" sl. Emile Kreitsberg.
takse osa wõtma seltsimehi: A.
6) Balti tehas—sm.Jüri Liitoas Wallner, Georg Teiter. F. Laine,
7) Sheljabotoi nim. wabrik
P. Peterson, A. Leetsmann, H.
sm. Runge.
Klaas, Al. Jea, R. Jsak, Liisi
8) Trubotshn. tehas—sm. Jnsler Peterson, Selma Jänes, Dxgt
9) Tehas „Krasnöi 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
mus.
saata weel 1. astme partei kooli
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
mann.
15) Woskotoi nimeline toabrik—

osa wõtaksid ka need, kes tulewikus

sm. R. Kärner.

hakata.

.Edasi" kaastöölisteks tahawad

Mitte hiljaks jääda.

Naistööliscd, ametiihtsused ja sport.
Leningradi kubermangu ametühisused
seadsid enesele ülesandeks mitte ühte
töölist ärgu olgu väljaspool kehalist kul
tuuri! Wähe sellest, ametühisused tömaba
wad naistöölisi kehalis-kultuuri ringidesse.
Olevad ametühisuslikud kehalis-kultuuri
ringid koondavad enesesse märtsikuuks
24.000 inimest, millest on naistöölisi 35
protsenti.

Naisterahwas oma organismi ehituse
poolest jääb maha meesterahvast. Naiste
rahwas wäsib kiiremini ära, rohkem on
haige ja kannatab raskemaid haigusi.

Kehaliste haiguste waral kõweneb nais
tööline, töö tundub kergena ja wiljaka
mana, wäheneb wäsimus, muutub ühetao
line keha seisukord, omandab eluröömsuse

jne. Pääasi kehaline kultuur hoiab tii
sikuse eest ja kergendab raskejalgsust kanda.

Paremad abinõud kehalises kultuuris on:
liikuvad mängud suwel, värskes õhus,
suplemine, päikese ja ühuwannid jne. Tal
wel aga, suusa sport, uisujooks, mäest alla

laskmine jne. Kõik abinõud on kasutatud
tööliste ja naistööliste tervendamiseks.
Ametühisustel on: 137 võimlemise saali,

146 spordiplatsil, 12 liuvälja, 8 suusa
jaama, üks purjutate klubi jaamaga,
aerutamise ja ujumise klubid ekskursioon

Liige, Mendusi vald. Tooge rohkem
andmeid kooperatiivi puuduste üle. On
tarvis tuua lugeja ette selge pilt. Siis
on kirjeldusel mõju.
J Toom, Koidulast. KrrMaatja kaardi
saadame meie wälja kaastöölistele kes
järjekindlalt sõnumeid saadab ;a küsimuse
lehe täis täidab, mis augustis .Edassis"
ilmus. Kui Teie neid tingimusi täidate,
saadame kaardi wälja.
On Jah, Abhaasias. Teie kaastööd tar
vitame.
R,«gi liige. „Ed«si" hind on 50 kop.
kuus (maal). Kui Teil säal rohkem voeti,
siis nõudke, et rohkem võetud raha arva
takse edaspidise tellimise arwele.

Teadaanded.
Eesti Kirjastuse Ühisuse juhatuse koos
olek on neljapäewal, 12. märtsil, kell 1£

päewal. Päewakorra tähtsuse pärast kõikide

juhatuse liikmete ja kandidaatide ilmumine
tarvilik.
Haridusmaja kirjandusringi koosolek
on kolmapäewal, 11. märtsil kell 8 õhtul.
Päewakorras on referaat ja
popsid." Kõigi ringi liikmete ilmumine sun
duDlik. Ka teiste ringide liikmeid palutaHe
osawõtma tulla. Organisaator.
Sm. Rõõmus, metalli tehasest Wiiburi

poole raioonist, kutsutakse keskn., 11. märt

sil kell 8 õhtul Haridusmajasse I astme
marksistlikku ringi. Küsida sm. Kiriku järele.

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

jaamadega. 2 talve basseini ujumise jaoks.

48 kehalise kultuuri raamatukogu, 150 ke
halise kultuuri nurka jne. Selle hääks on
ärakulutatud kubermangu ametühisustenöu

kogu poolt üle 500.000 rubla.
Spordiharude hulgas, millest naistöõ
lised huvitatud, on: basket-pall. Edasi
kergejõustik, ujumine, aerutamine, talvel
suusad, uisud jne.

Iga päewaga kaswab juuretulejate arw
kehalise kultuuri ja spordi alal.
Spordi liikumine võtab naistööliste
keskel massilise iseloomu. Naisspordi lii
kumises on tehtud hoogtööd, kuid on teha
Meel palju. Ei tule nõrgestada spordi agi
tatsiooni naisterahwaste keskel. Tuleb
meeles pidada, et kehaline kultuur on
tee wõitmiseks tiisikuse üle, võitlemiseks
töö parandamiseks ja uue elu eest. Tuge
wamini kui kunagi warem peame meie
heitma wälja hüüdsõna: Kõik naistõõlised
.Spartaki" ringidesse.

Täna kell 8 õhtul on Haridusmaja p u h*k»

pillide koori harjutus kõigile neile. kes
soovivad puhkpillide mängimist õppida.
Õpetust annab sm. Marmor.

Organisaator.

Haridusmaju teaatri harjutuste
järjekord
Kolmapäeval, 11. märts,
kell 8 .Provokaatorid"

Ilmuda palutakse seltsimehi: Oona, Steiv,

Murta, Pöid, K-. Mihkelson, Tsirp, Kirsch,
Põrk, Grönström, Sild, Piiber, Emeljanowa
Niina, Kolotsk, Bellmann, Timps, Kiil,
Brinkmann.

Neljapäeval, 12- märts.
kell 2 p. .Bastutawa töölise naine"
. 3 „ .Provokaatorid"

Wast. instruktor-organisaator.

Täna teaatrttes:
Rahvamaja
„Pa3OOäBHKH". *

Punane teaatev.

Kirjamastnfed.
Siiäl wiibija, Nebolsinskis. »Jutsi ja
Matsi külaskäik" jääb tarvitamata, sest

„Ä»OH PHÄ\

Muusikaline komöödia
„MapHua."

on natuke pikk.

Passash

J. Wavsik, Sulewis. Tooge rohkem
andmeid selle tõenduseks, et kooperatiiw
töötab jõukate kasuks.

Samagonni wastaue. Neid raamatuid
ei ole meilt saada.

Sm. w. Uingissepa nimeline
Eesti tSSliste haridusmaja.
Laupäewal, 14. märts. s. a.
SiSeShtu
Haridusmaja ja Pet.-Wiib.
poole Eesti tööliste klubi
:: :: liikmete wahel. :: ::
Eeskaw. esinewad mõlemad pooled.

Harmaja ja Pet.-Wiib. poole

tööliste klubi liikmetel sisseminek

waba. Wõörastel 50 kop.
Algus punkt kell 8 õhtul.
BBBB3BBBBBE)
Sm. V. Ktttöisfepa nimeline
€esti tööliste haridusmaja.
Puhkepäeval, 15. märtsil s. a.
Sewsapkino kuulus film

BBejiHKaa KUünraa"

Wastutav toimetaja: K Trenfetd;
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus
Jr. mmm

Sm. w. Hingisfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

Wostanije (end.

° nr. 2,25-Oktobri

prosp. nurgal, telef. 562-3" Wasw
wöte iga päew kella 9—l ? h,m. a kella

4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Kolmapäewal, 11. märts. kl. 7 öht.

Köne-öhtu.
Aine:
„Usk ja naisterahwas"
Aruandja S. Jänes.
Eriti kutsutakse osa wõtma kõiki
naistöölisi ja koduseid perenaist.

W. K. P. Lening. kub- agitpr. osak.
Eesti jektstoon.

Sm. w. Ringissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kesknädalal, 11. märts. s. a.
Esimese asime
martsiftlik-leninismi ringi
jörjetordne istang.
Algus r-ll 8 õhtul.

SWW>°WIIS.Ä.°
Snguorgaanide igakülgne arstimina,

KrihaigtWjll,W!Ä°"'
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

KusuetsKi haigemaja
lef. 180-52. WaStuwöim. kõikides spets,

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

tSg£ N-m-M mt. {££*
SS SM,Jgtripper Ü'
SsgraiiattM SSS&fTMw

loss ja Kiaiilas

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

(jl sopsu u Lpvllveib)

Mm ifaubufrs

W. HMtk-WMMiI

Oudowa kreisis
wotab „Gdast pääle
tellimisi wastu
sm. A l b e r t A n t s o n.

H. N. Witkun - Kolpakowa uuendas
waSwwötmist: nõuanded ja abi ras

Draama isewalits. ajast, 12 osas.
Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.,
wüorastel 40 kop- Juhatus
gggggggss, *1

KoMHHTepH, rocyxapcTßeHHoe S3A., EKaTep«Hro<J)CKHI np. 87. JeiiHrpaacKHi ryõarr J 6 5811

hamb. Arstide kutsum. kodu.

kejalgsetcle, sünnitajatele, naistehaigu
seo. Kella 10. homm. kum kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

