Koigi ««ave tSStifed. ühinege!

Kkstknummer 5 kop.

ÄttttlMtnste ja tellimiste hinnad

rx v i r\t nt «*pän. opr»H sictoics. esnn»S
fn j j «s 1/1 11. R. P. X. 11. s Ceß.-S&n&AH.
Bvpo U.K.P.K.11. «j;

Kuulutamine

Tellimine

esimesel Ihk. 3 r. fui.

Linnades 1 knn l rbl.
aasta il rbl.

viimasel . 1 . „
keskmistel. 6 . „

ja Pöhja-Laäne büroo EeSti sekis, häälekandja.

LvnnnrpSA. 4»osrsuns 275 kella 10—7.
telefonid: Toimetuiitrükiks
171-41.
•Tw _ \ -f. -

8. aastakäik

Reedel. 27. märtsil INS»

Rr. 70 (527

Poolamaal tapetakse töölisi

Sui. 8»j»B Wks
Saksamaa ettepanekud

MM.

kihmtiste aaasiilega.
lepingust".

Chamberlaini köne
Londonist, 25. märtsil. Parlamendi
waieluste! Genfi protokolli üle teatas
Chamberlain: .See protokoll tõi taga
järgi, mis väheväärtuslikud ja ettenäge
matud. Ameerikas hinnatakse seda proto
kolli ennem uue sõja põhjuseks, kui raha
kindlustuseks."
Saksamaa ettepanekutest rääkides tähen

das Chamberlain, et neil ei ole lõpulist
iseloomu ja on ainult waieluste aluseks.
.Mina olen kindel, et Saksa valitsus teeb
ausa ja tõsise katse asjaolu parandamiseks."

Lloyd George esinemine
Selle järele astus kõnetooli Lloyd-George.

Peremö s ch l i st, 25. märts. Eila
kell 91/2 õhtul otsustasid vannutatud me
hed 10 hääle enamusel 2 wastu Lanzuzkit
õigeks mõista

Lanzuzki pole aga siiski veel vabasta
tud. Ta peetakse kinni Lodsi ja Warssavi
kohtuuurijate nõudmistel, mis ühenduses
uute tema vastu sihitud asjadega, mille
põhjal ta ka uueSti seimi poolt wälja
antud.

Valfouri külaskäigud Ze
ruufalemmas.
L o n d n i st, 25. märts. Araablaste hul
gas Palest imas on märgata ärevust ühen
duses lord Balsouri Jeruusalemma sõiduga
juutide ülikooli avamisele. Jeruusalemmas
sulgusid araablased, muhameedlased ja ka

kristlased poodide uksed ja lõpetasid tege
wuse. Kohalikud Araabia õpeasutuse üli
õpilased kuulutasid streigi wälja. Balsouri
kaitseks jõudsid Jeruusalemma ratsaväe
polk ja teised Inglise sõjaväeosad.
Kairost saadud sõnumi järele arreteeriti
rongi liikuma hakkamisel, milles sõitis Bal

Gensi protokolli tagasilükkajad ei pane tä
hele kõige valusama küsimuse otsustamist,

mis võib sõda Euroopas esile kutsuda;
see on kõige viletsamas seisukorras. Poola

Omandawad.
Pa r i isi st, 25. märtsil. Endisse Wran
geli laevastiku hulka kuuluw naftalaew
„Ba!u" on remonteeritud, ümber nime
tatud .Loires" ja antud .Prantsuse rah
vuslikku laewastikku" üle.

Tõsine hädaoht Euroopa rahule peitub
selles, et 27 miljonist Poola elanikust on
9 miljoni pandud Poola võimu alla sõ
jariistade jõul, rahvasteliidu ja ülema
nõukogu protestidest hoolimata".

Wahekohtu kardetav seisukord Poola ja
Wenemaa wahel seisab selles, et see va
hekohus on nimetatud organisatsiooni poolt,

kes paljastas oma mitteerapooletust Poo
lamoale Wenemaa ja Saksamaa wastu.
Rahvasteliidu otsus Ulem-Sileesia küsi
nupes hävitas usalduse Liidu wastu ja
tegi oma wastu kahtlaseks Weneja Saksa
maa".

Mae Donaldi teadaanne.
Pääle Lloyd George esines Mac-Do.
nald, kes seletas, et tema ei ole kunagi
vee! kuulnud täielikumat ja valjemat Ber
saillese lepingu süsteemi arvustust, kui
sedu oli Lloyd George kõne.

on kurvastatud sellest, et Inglismaa pro
tokolli ei kinnita.
Elsass-Lotharing kutsus soja esile Eu
roopas. Kuid Poolal on viis Elsass-Lotha
ringi, need on: Jda-Galiitsia, Walgewene,
Wilna, Poola korridoor ja Sileesta. Nüüd
tahab Poola saada juure veel kuuenda
Danzigi. Kas tahab Chamberlain salata,
et Poola annuleeris (oma alla võtma)
Wilna, Rahvasteliidu protestist hooli
mata, annekseeris Galiitsia, vaatamata
kõrgema nõukogu protestist, ja ühendas
omaga osa Walgewenemaad säälpool liini,
mida määras ülem nõukogu ja kus on

edu on Euroopas võimatu seni, kuni LääneEuroopa üldine meeleolu jääb muutmataks,

rahva enamuses venelased.

roopa asjade sassiajamise. Sellepärast wõt

On Wenemaa nõus selle kinnitamisega
ja on valmis Saksamaa võtma seda ot
sust lõpuliseks. On Poolamaa valmis seda

tis valitsus lootusega wastu ettepanekud,
mis tulid õieti ootamatult, kuid mis an
nawad rohkem lootust asja olukorra lõpuli

küsimust vahekohtu kätte andma. Kui mitte,

seks lahendamiseks, kui kõik teised sündmu
mused viimasel ajal.

mis kasu on siis protokollist.

Baldwin kindlustuse lepingust.
Lond o n i st, 25. märtsil. Waieluste
lõpul astus üles pääminister Baldwin ja
ütles: .Walitsus tunnistab, et igasugune
aga see sünnis ainult sel korral, kui lind-'
lusetuse tunne annab maad julgeoleku tun

dele. Ei ole kahtlust, et praegu valitseva
asjade seisukorra edasikestmine ja endise
kui seda tarwiZ, toob enesega kaasa Eu

uuesti läbirääkimistesse astumist.
Lond o n i st, 25. märtsil. Ametühi
süste päänõukogu Londonisomal istan
gul võttis wastu järgmise sisuga resolut
siooni: Tähelepannes Inglismaal tööpuu
duse mitte loomulikku arenemist ning ka
seda, et Inglise tööstust on võimata üles
ehitada, seni kui S. N. W. Liitu ei võeta
wastu teiste rahvuste peresse, kutsub pää
nõukogu Inglise valitsust uuendama läbi

Nõukogu walitsuse diplomaatlist iseseisvust,

niisama eesmärgiga toetada ja elustada
kaubanduslisi vahekordi Nõukogude Lii
duga, tarvitades selleks kaubandusliste
kergenduste ja merekaubanduse seaduseid.

Niisama loeb päänõukogu tarvilikuks
alla kriipsutada, seda tähtsust mis esile
kutsub S. N. W. Liidu viimine teiste
rahvuste keskele. Hommikumaa rahvaste
silmis.

Walimised Hamburgi senati.
kommunistide

türmis istuwate kommunistide nälgimise
asjus, mida kuulutati wälja halwa üm
berläimiie wastu, omandawad Hamburgi
senati walimised tormilise iseloomu.

Kommunistid türmis.
Berl i i n i st, 25. märtsil. Kohtu
poolt mõisteti 8 kommunisti ühtekokku
20 aastaks wangi lõhkewate ainete hoid
mise eest.

kommunistide rühma koosoleku ruumist lah
kuma ~ parlamentlikkude kommete jämeda
teotamise eest". Kommunistid nõudsid selle
pääle kommunistidele amnestiat.

Partisaanid Poolas.
Wars s a w i st, 25. märtsil. Parti
saanid wõtsid oma alla Baranowitchi lä
heduses olewa Sahowitshi jaama, wõtsid
kassa üle ja kadusid pääle politseiniku

portuglji" direktor sm. Kamenski, kes müüs

Itaaliasse suurema saadetuse kivisütt ja
antratsiiti. Sm. Kamenski sõnade järele
on Dooni söe väljavedamise wäljawaated
Itaaliasse täiesti rahuloldawad. „ Eksport
ugol" müüs Itaalia äridele 32 miljoni
puuda Dooni sütt ja antratsiiti. Müüdud
üsi immetakse kohale kolme aasta vältel.

Saksamaa esines Ameerikale
ettepanekuga julgeoleku asjus.
Washingtonist, 24. märtsil. Sak
samaa ettepanek julgeoleku asjus on saa
detud Ameerika Uhisriikide valitsusele tut
mustamiseks. Saksamaa valitsus soovib,
et julgeoleku kindlustamise sihiga moodus

tavast liidust võtaks ka Ameerika osa.
Plahwatus nafta laewal.
Berliinist/ 25. märtsil. Hamburgi
sadamas seisvas nafta laevas sündis
plahvatus. 9 inimest said surma ja 3 raS
kelt haavata. Plahvatus sünnitas suuri
purustusi läheduses olevates ladudes.
Uu4~ saadetus traktorist Amee
rikast ostetud.
New-Aorgist, 25. märtsil. Nõuko
gude walitsuse poolt osteti hiljuti siit pöl
lumajanduslikke masinaid, millede hulgas
450 traktorit. Saadetus on käesoleva!
ajal teel Odessa ja Novorossiiski sada

Jaapani töölised terwitawad
S. N W Liitu
S. N. W. Liidu rahwakommissaride
nõukogu sai järgmise terwituse telegrammi

Jaapani tõõföderatsiooni poolt:
Jaapani töö-fõderatflooni 14. kongress
terwitab vahekordade jaluleseadmist Jaa
pani ja S. N. W. Liidu wahel ning soo
wib Nõukogude wöimule edaspidist are
nemist.

Pnuwilla kommiSjonide saatmine
VäljamaaleÜleliiduline kiutöõstuse sündikaat saadab

Koosoleku juhataja wõttis sõnaõiguse
ära kümnel kõnelejal ja lõpuks sunniti

Dooni söe wäljawedamine
Itaaliasse.
Hiljuti jõudis tagasi Itaaliast „Eks.

Wars s a w i st, 25. märtsil. Suures
mäetööstuse raioonis surmasid kaks kae
wandustöölist ühe kaitsepolitsei agendi.
Kättemaksmiseks tappis politsei mõlemad
kaevandustöölisel» kihwtiste gaaside läbi.
Piinatud seltsimeeste matusele kogusid
juba vara hommikul kõigi kaevanduste
töölised. Kohale jõudnute arv ulatas
30,000. Tagajärjetult püüdis politsei kae
wandustöölisi laiali ajada. Kartes sega
duši, muutis politsei matused ära ja pi
das neid salaja öösel. Kuid siiski, ka sa
lajasel matusel viibisid üle 3.000 töölise.

waeulase maa-ala enese käes pidamine kauem

Inglise töölised nouawad S. R. W. Liiduga

rääkimisi eesmärgiga—tunnistada lõpulikult

Berliinist, 25. märtsil. Ühenduses

30 tuhandeline tööliste meeleawal
d«S DombrowiS.

matesse.

sour, kaks Palestiina kongressi täidesaatva

komitee liiget, kes karjusid: „Maha Bal
four".

Maal 1 kuu 50 kop.

k.-har. asut. 20 f. .
aasra 5 rbl. 50 kop.
E.KirsaSt. ühisuse liikmetele ja kollekt. tellides odavam

läbipeksmise.

Meeleawaldus Halle tööliste
mahalaskmise wastn.
Berl i i n i st, 25. märtsil. Ule Sak

Kiirrongi hukkumine.
Pariisist, 25. märtsil. Kiirrong
Bordeaux—Pariisi wahel hukkuS öösel
Pitie lähedal. Palju surmasaanuid ja haa
watuid. Surnute hulgas on senaator
Medbidous.
Rotschildi äraostmine.
Pariisist, 23. märts. Prantsuse par
lamendi saadikute wolituste järelwaatamise

kommisjon otsustas ühel häälel ühe era
pooletuga tunnistada tühjaks baron Rot
schildi walimist palati. Kommisjoni poolt
on selgeks tehtud, et Rotschild eelwali
miste lubamised kandsid walijate äraost
mise laadi. Rotschildi agendid kuulutasid
näituseks külades, et Rotschild oma wali
mise korral ehitab .haigemaja" ehk avab

samaa korraldawad töölised meeleawaldusi

laenu kohalistele mitte suurtele pankadele

protestiks Halle weresauna puhul.

j. u. e.

Londoni ja Pariisi mitu kommisjoni, tut
wunemiseks üldse säälse puuwilla asjan
dusega.

Uus kullarikaS kaewauduS
1924 aasta sügisel tegi Krasnojarski
kub. täidesaatew komitee järeluurimisi
„kuulsas" Asshinski ringkonna kullakae
wanduses, kusjuures proowid, mida toi
metati Krasnojarski laboratoriumides, näi
tasid, et 100 puuda kullamulla sees on
puhast kulda 2 loodist kuni 3,4 loodini.
Kaewandus on praegu meie kullakaewan
duste võrku üles võetud.
Raudteeliin Tsherniigowi—Neshini
wahel
Hakatakse uuesti ehitama Tsherniigowi—

Neshini vahelist laiaröõpalist raudteeliini.
Wiimane katkestati kodusõja aastatel.

Hülfide wabriku käimapanek.
Kiiewist saadud teadetel paneb tubaka
trust 1. aprillist käima suurema hülsiwab
riku Ukrainas.
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Nõukogude maalt.

Niine rnhmuDiillemnste hul

Nõukogude
ümberwalimisteft.

5 miljoni Puuda naftat PrantfuS
maale.
24. märtsil kirjutati lepingule alla
Prantsuse valitsusega, mereministeeriumile

Kui üldliiduline kesktäidesaatew komitee

nõukogude ümberwalimise dekreedi aval
das, õõrusid nii väljamaa kui ka meie
juures olevad (neid ikka on veel) vastu
revolutsionäärid käsa, nüüd on kom
munistide võimul lõpp, uute valimiste
ajal neid enam nõukogudesse ei laSta,
nüüd on rahval võimalus „oma esita
jäid" nõukogudesse saata. Samasuguseid
„ kavatsusi" haudusid ka igatsorti sotsid,
kes alati tõendada armastasid, et kõmmu
nistid ainult väevõimu abil võimul pü
siwad. „Andke rahvale vaba valimise
võimalus ja teist ei jää jälgegi järele",—
mi armastasid need ütelda.
Rüüd, kus meil aga valimised enamasti
läbi on, vaikivad need härrakesed nagu
oleks nende suu vett täis. Millest see
tuleb? Ei maksa vastuse otsimises kau
gele minna vaatleme ainult nõukogude
tagajärgi arvudes.
Kõige suuremad lootused panid vastu
revolutsionäärid küla pääle. Arvati, et
talupojad eneste hulgast kõik kommunistid

minema kihutavad ning „ omavalitsuse"
sisse seavad. Mida tegid aga talupojad
tegelikult?

Meil on andmed 320-tuhande uuesti
valitud külanõukogu liikme kohta. Neist
on 17 tuhat kommunisti, s. o. 5,6 prots.
kogu küla nõukogude koosseisust. Seda
arvu ei või meie sugugi väikeseks pidada,
kui arvestame, et kommunistide protsent
maal üldse väike on, et meil veel külasid
leidub, kus ühtki kommunisti ei ole. Tõsi,
protsen.tliknlt on kommunistide arv wähe
vähenenud varem tuli samasuguse
arvu küla nõukogude liikmete kohta 10
prots. kommuniste. Kuid kommunistide
alanemise protsent külanõukogudes ei tä
henda veel kommunistide kaotust. Kui va
limised muudeti ning nende asemele uued

määrati, siis nähti juba ette ära, et ei
ole hää, et niipalju kommuniste külanõu
kogudes on, tarvis laiemaid parteitute

5 miljoni puuda masuudi kohale toimeta
miseks. Läbirääkimisi peeti selle üle juba
kana aega tagasi. Leping on alla kirjuta
tud Moskvas sm. Lomowi poolt nafta
sündikaadi nimel ja Prantsuse saadiku
Herbette poolt Prantsuse valitsuse nimel.
U«S sild üle Amnri jöe22. märtsil oli HaborowskiS uuesti
parandatud raudtee silla pidulik avamine
üle Amuri jõe, mida jaapanlased 1920
aastal purustasid. Sild on üle 2 sts versta
pikk (19 sammaswahet) ja sellega kõige
pikem sild S. N. W. Liidus.
Amnestia USbekiStaniS.
Usbekistani wabariigi kesktäidesaatew
komitee kuulutas amnestia wälja tööliS
tele. dekaanidele ja punasewäelastele, kes

langesid karistuse alla kuritegudes, mille
põhjuseks oli harimatus, teadmatus ehk
raske majanduslik seisukord.

Kara-Kirgiisis esimene parteiline
konwerentSPipschekis avati esimene parteiline kon
werents Kara-Kirgiisia autonoomses oblas
tls. Konverentsi tervitas Koschitsi (su
laste, kehvikute) ühisuse esitaja sm. Sa
dijew. Ta teatas, et ühisusesse koondunud

töörahva hulgad teavad, et kommunistlik
partei nende huvide õige kaitsja on. Uhi
suS kinkis lipu W. K. P. wõitlusstaabile
keskkomiteele.

Laevasõit Wolgal alganudStalingradist teatatakse, algas laevasõit

Wolga jõel. Astrahani sõitsid kolm auru
laeva.
Odessa teaatri ülesehitamine
Odessa teaatri ülesehitamisele on tõm
matud paremad tehnika- ja kunstijõud.
On algust tehtud näitelava remondiga,
niisama parandatalse vaatesaali katust.

Saksamaale komandeeritakse kolm eri'
teadlast säälsete uuemate teaatritäienduste

tundmaõppimiseks. Teaatri arhitektuurne
külg jääb ülesehitusel endiseks.

OdeSsa sadama laiendamine
Odessast teatatakse, kub. täidesaatva
komitee kommisjon töötas wälja sadama
laiendamise kava. Kavatsetakse ehitada
külmetusruume, taimeõli paake, raudtee
haru laiendada 1000 vaguni jaoks, ning
ookeani laevade jaoks ehitada sügava
veega bassein.

Baku naftarikka Hinna laienda
mine.
Bakust teatatakse, Surahani küla all
olev maa - ala tunnistati naftarikkaks.
Küla viiakse üle teisi kohta.
TöSlosS W J Lenini mäl-StufekS.
Dooni täidesaatva komitee presiidium kin

nitas kommisjoni W. J. Lenini mälestu
seks töõlossi ehitamises.

RahwuSwaheline seinalehtede
wäljanäitnS
Ameerika täölistepartei noorsoo liidu
eestvõttel avatakse New-Aorgis esimene
rahvusvaheline kommunistliku ajakirjan
duse wäljanäitus.

Kutse osa võtta wäljanäitusest sai Le
ningradi töölistesakulteetide ja kõrgemate
koolide hulgast Leningradi nõukogu nime
line Tehnoloogia instituut.
UuS suurem wSit
Jekaterinoslawist teatatakse, et BrjänSki

tehase töölised pühitsesid esimest suurt
võitu tööwäerinnal nimelt lasti käima
esimene Bcssemeri terase tehas S. N. W.
Liidus.
Kaheksa aastat tegevuseta seisnud tehase

muniste kui enam arenenumaid ja teadliku
maid jõude saadab.

Mis puutub kreisi nõukogudesse, siis on
siin üldiselt vahekord muutumata.
Kubermangu linna nõukogude vahekord

on wähe muutunud. Kuna sääl varemalt
kommunistide protsent oli 74 prots., on
nüüd 68 prots., seega 6 prots. vähem.
Seda vähenemist tuleb seletada jällegi
sellega, et meie oma ette seadsime tõm
mata linnades võimalikult rohkem partei
tuid nõukogudesse.

Meie ei tea, kuidas ühes ehk teises ük.
sikus kohas valimised läbi läksid, võib
olla, et ühes eht teises kohas wäärnähtusi
ette tuli, kuid meie puudutame valimisi
üldiselt, üldiste andmete põhjal ning siin
peame tunnistama, et nõukogude ümber
valimised õige rahuloldavaid tagajärgi
andsid. Tarvis selles sihis veel edasi töö
tada, tööd süvendada, laiendada, et järg
miste! valimistel uuesti sammu edasi aS
tnda võiksime.

tor Lääne rahvusvähemuste!? (poolakad,
lätlased, eestlased, sakslased, ukrainalased,
valgevenelased jne.).

Instruktori ülesandeks on W. s. F. N. W.
asuvate ülal'ähendatud väikerahvaste hu
vide eest hoolitsemine ja selle järele jälgi
mine, et kohtade pääl nõukogude wSimu
poliitika rahvusvähemuste subtes õiglaselt
ellu wiiakie.

Sama eesmärgiga on üleliidulise kesk
täidesaatva komitee presiidiumi otsuse põh
jal autonoomsete vabariikide kesktäidesaat
wad komiteed ning autonoomsete oblastite,
kubermangude ja ringkondade täidesaatvad
komiteed kohtadel välja eraldanud volinikud
rahvusvähemuste asjades.

Seltsimehi, kes töötavad kohtadel nõu
kogude orgaanides, kellede ülesanne Lääne
rahvusvähemuste teenimine, palutakse side

meid pidada ülaltähendatud volinikkudega
ning Moskva sõidu puhul sisse astuda üle
liidulise kesktäidesaatwa presiidiumi juures

olewa rahvusvähemuste osakonda Lääne
rahvusvähemuste instruktori juure rahvus
vähemuste puuduste selgitamiseks ning tar

wiliste abinõude läbiarutamiseks ja vastas
tikuks informatsiooniks. Adress: ttaensa,
KppMJib, 3jiaHo«» BstHK, komh. 70, kella 10

kuni kella 1 päeval.

ühes kuus.

3 miljoni rubla kasu
Jekaterinoslawi raudtee sai läinud tkge
wuse aastal 3 miljoni rubla tasu.
USbekiStaui päälinua ülewiimine
SamarkandiUsbekistani S. N. Wabariigi rahva
kommissaride nõukogu poolt töötati wälja
kava ülewiia keskasutused Taschkendift
Usbekistani päälinna Samarkandi.
Ulekolimine algab 21. märtsil ja lõpeb
1. aprillil.

et Wruuda vaid saaks sm. Wasari nime
liseks vallaks nimetatud. Sm. Wasari
töö selle lühikese aja jooksul jättis nii
partei liigetele, noorte ühingule, kui ka
talupoegile hää mälestuse järele.

„Sm. Wasar! Sa võitlesid kui kom
munist ja surid kui kommunist. Meie lõpe
tame sinu töö" ütlesid Wruuda seltsi
mehed. Sinu võitluse kohale ehitame
meie nõukogude Eesti.

R. S i i t a s.
Wäärnähtused asundustes
(Karawai asunduses, Oudowa kr., Lenin
NaiSpäewa puhul toimepandud pidu

Eestlased S. R. W. Liidus.

lõpul pandi lööming toime, lõhuti kooli pliit
ära.

ülesehitusele kaasa tõmmanud laiemaid ta

7,4 prots. võrra. Ka need arvud on meil
õige õpetlikud. Need näitavad kõige päält
seda, et talupoeg külanõukogus ülesan
netega valmis arvab saama, kuna valda,
kus töö juba raskem ja keerulisem, kom

mitee presiidiumi juures oleva rahwuswähe
muste osakonna koosseisu võetud ka instruk

gradi kuberm.)

Parteitute arv nõukogudes on tõusnud.
Seega ei ole siin tegemist mitte kõmmu
nistide kaotusega, vaid kommunistide
võiduga. Meie oleme nõukogulisele

kogudes on kahe aasta jooksul suurenenud

Üldliidulise kesktäidesaatwa komitee presii.

diumi otsuse põhja! on kesktäidesaatwa ko

tööviljakus on 500 tuhat puuda terast

hulkasid nõukogulisesse ülesehituse töösse
tõmmata. Ja seda oleme meie saavutanud.

lupoegade hulkasid, oleme nendes ärata
nud huvi nõukogulise töö vastu.
Mis puutub valla nõukogudesse, siis
on sääl pilt teistsugusem. 1923 a. oli
valla nõukogude liikmete hulgas 17 prots.
kommuniste, nüüd aga 24,4 prots. (kesk
miselt, s. o. kommunistide arv valla nõu

gas K. S. F. t Wabariigis.

Mida andis punase nurga kindlustamise
kaksuädal?
(Saaritsas, Oudowa kr.. Leningradi kubermang)
15—28. veebruarini viidi läbi punase
nurga kaksnädal.
Tagajärjed on järgmised:

1. Punase nurga liikmete arvu suu
rendati 50% võrra, pääasjalikult aStusid
liikmeteks noored.

2. Poliitringi kuulajate arv suurenes
50°/ o võrra.
3. Ajakirjanduse sõprade ringi liikmete
arv kasvas 80% võrra.
4. Pandi täima käsitöö ring, kuhu kir
jutasid liikmeteks 13 naisterahvast.
5. Buddiha raioonis viidi läbi koosolek,
kuS tõsteti f,Edasi" tellijate arvu 100%
Kadugu PimeduS!
(KraSno-PuStoschi, Oudowo kr.. Leningradi
kub.).

Wiimasel ajal hakkab meie punase nurga
töö tagurpidi minema.
Endised kooliõpetajad, iseäranis sm Wõsu,

võtsid klubi tööst energiliselt osa ja siis
ka töötas punane nurk õige elavalt.
Praegune kooliõpetaja sl. Wares hoiab
omad käed punase nurga tööst õige puh
tad.

Ka meie punase nurga juhatajat on õige
Wähe koosolekutel näha. Kui seda juha
tajule meele tuletati, siis astus ta haa
valt üles.
Seltsimehed, energiliselt tööle? Kes ta
kistawad tööd, andku ruumi nendele, kes
töötada tahavad.
Muu seas anname wälja seinalehe, mis
meie pahed ära näitaks.

Siis paneme piiri „gu!jankatele" ja iga
sugustele halbmStele asunduses.

Oma poiss.

võrra. Pääle selle saadeti sinna liikuv
raamatukogu.

Saaritsas enese? käib 42 t«ln pääle
26 eks. ajalehte.
Samal ojal tehti kihutustööd koopera
tiiwi hääks.
Selles töös näitasid noored veel kord,
et nad Lenini juhtmõtteid teostada suu
dawad.

Kaksnädal andis soovitavaid tagajärgi.
Jääb ainult soovida, et töö veel rohkem
vilja kannaks.
Kaksnädala kommisjon.
Somogoun wälja!
(Katbõla asund.. Luuga kr., Leningr. kub.).
Meie asunduses töötab punane nurk. Osa
tema liikmetest astusid kommunistlikku par

teisse. Kuid siin on ka kaks „ lendavat
kõrtsi" ja kõrtsmikkudeks on Marie Antson
ja Taavet Kutsar.
Samagonni tagajärjel oli siin õnnetus,
mis inimese elu maksis.
K. poeg astus kommunistlikku parteisse,

mis isale ei meeldinud. Kord tuli isa
joobnult kodu, kukkus pojale kallale, mille
juures isa surma sai. Kohus mõistis poja
kaheks aastaks kinni.

Kõrtsmikud peavad oma töö lõpetama.
Wälja samogonn! K a t b õ l a n e
Sm Wasari nimeline wald.
(Wruuda vald, Kingissepa kr., Leningradi
kuberm).

Et sm. Wasarat kustumata mälestada,
võttis Wruuda W. K. P. kollektiivi üld
koosolek otsuseks paluda kreisi komiteed.

Tõesti see ei ole „ilus" nähtus, sest
kui sügisel koosolekul otsustati, et iga
asunik maksab kooli remondi jaoks 50 kop.,

ei toonud keegi seda raha ära.
Pliita parandas ära mõisa kommuunast
sm. Tsupmaun, mille aga nüüd jälle asu
mkud ära lõhkusid.
Kodanikud, aeg oleks ju kakelused nurka

visata ja midagi muud selle asemel orga
niseerida, kas „Ajalehe sõprade ring" ehk
jälle käia punases nurgas, kus võiks aega
kasulikult mööda saata.

Nõges.
Protesti resolutsioon Poola
taagitohtu wastu sm. Lauznzti
üle.
Meie, Lääne T. K. U. õppurid, pro
testeerime metsiku terrori vastu Poola
paanide poolt töölis-talupoegade kallal,
mille poolest nad endised tsaari sandarmid

üle trumpavad. Oma lühikeses elueas on
nad tuhandeid paremaid töörahva esita
jäid maha tapnud, tuhandeid määndavad
nad türmides.

Wähe sellest, nüüd tahavad nad jällegi
meie ridadest välja kiskuda paremat Poola
töölisklassi eestvõitlejat sm. Lanzuzkit, kes
kartmatult paljastas nende eksplastaatorlist
poliitikat.

Teadke, Poola timukad. Oma silmakir
jaljse kohtuga töörahva eestvõitlejate üle
tähendate teie ainult silmapilku, mil teil
oma veretöödest aruanda tuleb.

Süüdistades sm. Lanzuzkit, süüdistate
teie kogu töörahva hulki, kes varem eht
hiljem teie kaagitamistele lõpu teevad.
Seltsimehelik tervitus sm. Lanzuzkile ja
võitlevale Poola proletariaadile.
Teadke, et meie oleme teiega!

Elagu Poola võitlev töörahvas ja
tema eelvägi kommunistlik partei.

Elagu üleilmline revolutsiooni staap

Kominrern.

& ? jt f $
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Leningradi teated.

Noorte elu.

Liuna noored loowad fidet maa noortega.
ll'ii 1. mai nim Pioneeride rühma
külaskäik KikeerinoSse
Meie pioneeride rühmast sõitsid 20pio
neeri Sl. märtsil Klkeerinosse, et sidet
luua säälse K. Liebknechti uim. pioneeride
rühmaga. Hilise õhtu pääle vaatamata
wõttiS nende rühm tervena lauldes
meid vastu. Lastemajasse minnes, kus

jandusliku olukorraga, mis meid muidugi
Väga huvitas.
Ühine piduõhtu määrati kella 5-eks.
Wäike saal kubises maarahvast, kus oli
noori ja vanu. Meie poolt esinesid kaks
pioneeri kõnedega, kes tutvustasid maa
rahvast meie tööga ja üldise pioneeride
kasvatusega. Selles asjas ei jäänud nemad

pioneeride rühm elas, anti meile kohe teed

meist raha, sest ka nende poolt esinesid kaks

ja siis näidati tuba, kus pidime ööd vii
bima. Geepääle vaatamata, et väsinud

pioneeri väikeste kõnedega. Pääle selle
kanti mõlemate rühmade poolt ette vaba
loomingud, mis kaunis hästi õnnestasid.

»!ime, hakkasime säälsete pioneeridega juttu

vestma. See ei tahtnud küll esiteks hästi
«inna, sest kahjuks olid nemad peaaegu
kõik venelased, siiski muutus meie vahe
kord sõbralikuks. Meie andsime neile pio
neeride laule ja ajalehti.
Teisel hommikul kutsusid nemad meid
kiigele, kust warsti pioneeride laulud kau

Järgmiseks numbriks meie pioneeride rühm
deklameeris kollektiivse deklamatsiooni jne.
Lõpuks organiseeriti kollektiivsed mängud,

guseSse kõlasid. Pääle lõunat kutsuti meid

sideme meie ja Kikeerino koolilaste vahel,
miS kindlustab liitu maa ja linna vahel.

lastemaja majapidamist vaatama. Meid
veeti mööda lautasid, töökodasid jne. Sääl

mis iseäranis sidet kindlustasid. Kodu läk
sime kõik hääde muljetega. Järgmisel hom
mikul sõitsime Leningradi tagasi.

Tuleks ütelda, et see külaskäik lõi kindla

Lülist „No or ehi ta ja".

saime kohe tuttavaks säälse lastemaja ma-

„Säde".

NuS komnaorfoo riug asutatud

Warsti täiub aasta, kui W. L. K. N. U.
Eesti sektsioonide häälekandja „Säde" il
mumise küsimust >MoskwaS sektsioonide
nõupidamisel käsitati, mis siis esimese
numbrina olla ilmunud. Sääl arwustati
sisuliselt ning näidati missugune peab
selle sisu edaspidisel ilmumistel olema,
samuti lubati kaastööd kõikide kooSolejate

poolt ja energilist kaasabi, et kuukiri laia
listes töölis-talupoegade noorsoo hulkades

maal laiali läheks. Kuid lubadus jäi lu
baduseks ja seltsimehed on „Säde" wis
tiSti täielikult teiste ühingu järjekordsete
ülesannete kõrval ära unustanud. Selle
tõenduseks Võiks Võtta „Säde" tellijate
arvu, ning kõik ilmunud numbrid. Säält
leiame ainult vanemate seltsimeeste kirja
tükke. Kuid need seltsimehed, kes otsekohe

selt noorte töö kohti! viibivad, kes esime
sena peavad „Säde" kaastööliste nime
kirjas seisma, on jäänud täielisel viima
sele plaanile. Miks? Ei tea.
Seltsimehed! Kõik noored kohtil, esi
teks sektsiooni sekretäärid, teiseks ringide

organisaatorid, kolmandaks noorte pionee
ride rühmade juhatajad asume kõik.Säde"
juubeli-numbri Väljaandmise juure, mis
ilmub pioneeride osakonnaga l. maiks.

(Hussõ-Kardoniki asundus, Kaukaasias).

Ka meie asunduses hakkab noorte elu
wiimasel ajal edenema. On juba paar
pidu-õhtut toime pandud, mis kaunis ra
huloldavalt läbiläinuks wöib pidada nii
ettekannete kui ka osavõtmise poolest.
Siiamaale puudus meil täiesti komnoor
soolaste ring. Nüüd aga on kooliõpetaja
eestvõttel tähendatud ring organiseeritud.
14. weebruaril sõitis Oblkomi noorte
ühingu instruktor asundusfe ning kutsus
noori soojas kõnes üles tähendatud ühin
gusse astuma. Säälsamas kirjutasid endid
ülesse 13 noort, nende seas 5 tüdrukut.
Waliti büroo, kuhu kaks Poissi ja üks plika
waliti. Sekretääriks waliti kooliõpetaja J.
Kangur. Kahjuks ei puudu aga ka meil
sarnaseid isikuid, kes püüawad noortele
seletada, et sellega endid kommunistiks
teete ning siis teid enam oma Vanemate
lasteks ei loeta, waid kommunistide kooli
pannakse, kust enam kunagi kodu ei lasta
ning Palju muud sarnast.
Hussö noored! Ärge kuulake sarnaseid
targutusi. Astuge kindlalt edasi oma alga
tud sihis.

"Tehke kokkuvõtteid tehtud tööst, kirjutage

kui palju tellitakse .Sädet" pange pabe
rile tema sisulised puudused, näidake tema
edaspidine siht. Mõned üksikud seltsimehed

kohtil on oma arvamist avaldanud jaa
nuari-weebruari numbri kohta, mis il
mus trükist märtsikuul. Ta olla sisuliselt
kehv, ei patu miskit noortele. Ka.Säde"
kolleegium on viimase numbri kohta selt
simeestega ühisel arvamisel, kuid see oli
paratamata, oli vaja seni pooleli jäänud
pikemad jutud lõpetada ja anda järgmise
numbrile rohkem teistsugust ilmet ja noort

elurõõmsat sisu. Selleks jääme lootma
mitte hiljem kui 5. aprilliks igalt noorelt
kaastööd, sama noorte sektsioonide tööliste

laialist kaasabi, et ta laialiste hulkade
sekka läheks.

Selleks kõigile noortele jõudu, raudset
tahtmist ja energiat.

Rammus.
Pidu sissetulek läkS „Gdafi" ja
Leuini kirjatööde kogu tellimiste
haäkS
(Lehowa asundus, Kudiwere wallas,
Pihkwa kub.).
Mõni aeg tagasi korraldati asunduse
noorsoo poolt Dubnowo rahwamajas maksu

lift piduõhtut, mis hästi korda läks.
Pidulolijad pidasid end eeskujulikult üle
wal ning saalts valitses täieline waikus.
Sissetulek läks „Edast" ja Lenini kirja
töödekogu wäljatellimise pääle Eesti
nurga hääks, mis hiljuti organiseeriti
Tubnowo lugemisetoa juure.
Sellega on Lehuowo noored astunud
sammu edasi kultuur - hariduslikul teel.
Jääb soowida, et ka teised Kudiwere valla
asunikud selleks edaspidi enam elavamalt

kaasa aitaks. N—n.
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Noortel seisab ees sttur tööwäli.
lLiwoonia asundus Kaukaasias).
1924 aasta! organiseeriti siia K. N. U.
ringike. Loodi uued ringikesed lugemisetoa

juures pnlntrina, matemaatika, looduse
ja Wene keele ring, mille tööviljakust juba
näha on. Kuid tõusewad tõkked. Isandad
ei maga. Kroosberg organiseerib palwe
vendade seltsi, sest sellega on kõige parem

igasuguste teiste seltside wastn wõidelda.
Paljudki noored langesid musta ronga
pettuse mõju alla. Nende eesotsas noored
puhkpillide puhujad. Õpitakse agaralt ki
riku laule, et puhkepäewal sü
dameid kiiremalt põksuma panna. Näite
ring asub näitelawal pimeStajatega wõit
lusesse. Ta peegeldab noorte arusaamatust,

pääasjalikult pasuna puhujate teguviisi.
Wahejuhtumine läks suuremaks. Puhkpil
liriug ütleb lahti mängimast näitemängu
õhtutel.

Sarnase mittehariliku olukorra peaks
ärakaotama noorte ring. Kuid ka siin pole
kõik asjad hästi korras. Nimelt, ring sei
sab koos venelastest ja eestlastest, ning
siin tekiwad alalised riiud mõlemate rah
wuste wahel. See on aga kõige kardeta
wam waenlane, ning mustad rongad röö
mustavad selle üle üpris. Minu soow
oleks, et noored ärkaks, heidaks enesest
mustaronkade kütked ja ühineks K. N. U.
umber. Teiseks: W. L. K. N. U. pühiks
oma hulgast wäikekodanlikud ollused ja
wiskaks kõrwale rahwustikud köited.

Oma poiss

Tööliste elumajade ehituSte
wöiUluS tööliste endi kontrolli all.
Kesknädalal tööliste elumajade ehituse
kaastegevuse kubermangu büroo võttis
wastu erakorraliselt tähtsa otsuse: Wõist
lufclc saadetud tööliste elumajade ehituse
projektidele antakse auhinde wälja, aluseks

mõttes tööliste arvamist ühe fui teise
projekti kohta.

Pääle wõistluskommisjoni läbivaatamist
pannakse projektid üles üldiseks waatami
seks ja arvustuseks. Wahekohtunik wötab
wastu näitusel kõigilt Vaatajatelt nii
hästi suusõnalist kui ka kirjalist teadaan

Kindlad hinnad mataroonide saa
dnste Paale.
Toitlustrust määras kindlad hinnad ma
karoonide saaduste pääle. Suurmüügi ma
karoouide saaduste esimene sort antakse
riikliku ja kooperatiiv organisatsioonidele
6 rbl. 72 kop., erakaupmeestee 7 rubla
puud. Naelalistes karpides on riiklikkudele
ja kooperatiiv organisatsioonidele kindlaks
määratud hind 8 rbl. 75 kop. Erakaup
meestele 9 rbl. 25 kop. puud.
Reede NSukognline Päew
Laupäewal arutatakse kub. täidesaatvas
komitees küsimust: kuulutada reedene päev
nõukogulisekS päevaks, mis pühendatakse
täielikult nõukogude tööle.

deid, millised puudused on projektidel, mis

vaja täienduseks juure lisada jne. Ainult
pääle selle antakse wälja auhinnad.

303 öpetöötoda
Leningradis kasvas tuntavalt valmis
tusõpetõõ kodade arw. Nüüd on nende arw

ulatanud 303. Üldise juhtimise sihil töö
tati wälja ainsa aruande ja juhtimise
kawa.

Uus kõrgem üpeasutus Leningradis.
Leningrad hakkad ettevalmis
tava rahandustöölisi kogu S.
R. W. Liidu jaoks. Avatakse
sellekohane instituut 1.000 kuu
laja jaoks.
Rahwa rahanduskommrssariaat otsustas

awada Leningradis kolme aastase õpekur
susega üleliidulist instituuti, mis ettewal
mistaks rahandustöõlist. Instituuti kawat
setakse wastu Võtta 1.000 kuulajat. Eri
osakondades valmistatakse ette maksude
töölisi, eelarve ja teiste mitte maksudest
saadud sissetulekute eriteadlasi.

Leningrad waliti seepärast instituudi
asukohaks, et siin on suurel arwul õpet
lasi-majandusteadlasi. Pääle nende tarwi
tatakse ära ka kohalikud rahandustöõlised.

Instituudi juures avatakse kuulajate
jaoks ühiselumaja. Sellekohase maja walib

wälja erikommisjon, kes nende päevade

Kirjavastused.
WeSki ehitajatele, Lööda osund., Luuga
kr. Weski asutamist wõib oma pääle Võtta
kõige päält kohalik põllumajanduslik koope

ratiiv. Kui see koha pääl puudub ehk ei
saa seda ülesannet oma pääle võtta, siis
wõib organiseerida wastaw artell. Koope
ratiiv (artell) Võiks ka laenu saada rahas,
Veski sisseseade näol jne. Las aitab koha
lik nõukogn asjale kaasa.

Mina ise, Wolossowos. Teie andke nõud
mine kohtusse. Küll rahvakohus mõistab
sellelt isiknlt lapse ülespidamise raha. Ta
peab maksma kuni 50 protsenti omast sis
setulekust. Nõukoguwalitsus kaitseb naiste
rahwast kõige täielikumalt.

A. Serwa. Teie sõnum on vananenud.
Kinjutage kuidas üldse töötavad teie noo
red, kas nad ühiskondlisest elust (pääle
pidude) ka osa võtavad jne.
Gi lane bärje:
Keskkassa kohustused tsherw.
aprilliks 101

m n maiks 101
Naelsterlingid g rbl. 29 kop.
Dell'nd I rbl. 94' »„
Prantsuse frangid „ .
NootN ilvviiid 51 „ 87f/a „
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen „ „
1. wõtdulaen 3 „ 23 „

sees keskkohast pärale jõuab.

WalmiSsaaduSte wedu wäljamaale
Kanepitrust walmtstab 50.000 puuda
nööri, mis määratud väljamaale vedamiseks

Põhja Lääne riiklik kauplus on praegu
ametis schokolaadi ja schokolaadikompwekkide

Väljavedamise organiseerimises, mis wal
mistatud Leningradi wabrikutes.

Teadaanded.
Haridusmaja ühise kunstiringi nõukogu

koosolek on puhkepäewal, 29. märtsil kell 2
päewal, koosolekule on kohustatus ilmuma
kõik ringide instruktorid ja organisaatorid.

Ü. K. R. instruktor.
Puhkepäewal, 29. märtsil korraldab Hari
dusmala ekskursiooni etnograafia
antropoloogia muuseumi. W. S.,

Wattmised Leningradi nõukogusse
6 walimispäewa jooksul on Leningradi
nõukogusse walitud 700 saadikut, neist
482 W. K. P. liikmed, 50 komnoorsoolast

Akadeemia pöikuulitsal- Kokkukogumine kell
10,30 min. Haridusmajas. Osavõtmine 15 kop.

ja 168 parteitut. Walitud on 508 töölist töö

Päewal. YA. ILiexanoßa .N» 7, KOMU. 17.

pingi tagant ja 114 naisterahwast.
Masinad külalePõhja - Lääne oblastit warustatakse
1925—26 aastal põllutöö masinatega 2
miljoni 500 tuhande rubla wäärtuses.
Nende muretsemiseks anti laenu 700.000
rubla.

Tramwai liin OhtaSse.
Lõpulikult on lahendatud uue tramwai
liini ehitamise küsimus tänawu suwel Oh
tasse. Uus liin ühendab tramwai marsch
ruudi nr. 16 lõpupunkti Kuschelewski
sõlmega. Uus liin läheb üle Ohta silla,
siis Sredne-Ohtinski prospektist kuni Obesd

nõi maanteeni, ning siit Bolsche-Ohtenski
prospektist kuni Kischelewski sõlmeni. Liini

pikkus on üldiselt 3 wersta ja ehitus läheb
maksma ligi 300.000 rubla. See liin on
tramwai tilkumise algustee Porohowoisse.
Tramwai liini ehitamise küsimus Poroho
woisse ei ole weel lõpulikult otsustatud.
Kui tramwai ühendust ei lähe korda tä
nawu aasta Porohowoisie ehitada, siis
organiseeritakse automobiilide ühendus.

Une tehase käimapanek
Leningrani pabcritrust paneb sm. Wo
lodarski nim. paberivabriku juures käima
uue tehase puumassi ümbertöötamiseks.
Tehas varustatakse uuema tehnikaga.

Esimene automaat markide
müümiseks
Teisipäeval seati rahwa awalikus raa
matnkogus üles esimene Leningradis auto
maat markide nlüümiseks.

Automaat, millesse lastakse 10 kopikat,
annab 3 kopikat tagasi ja wiskab wälja 7
kopikalise margi.

inimese päält. JuhatuS-

Kubermangu haridusosakonna EeStt büroo

koosolek on laupäewal, 28. märtsil kell 12

Käik Hautdusmaja liikmed eelsöjawäe

lased terarmeelased on kohustud puhkepäe

wal, 29. märtsil kell 1 päewal Haridusma
lasse ilmuma- Juhatus.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel. 27. märts.
kell Va 9 .Kasfijaht"
Wast. tnstraktor-organisaator.

Vet.-Wiid. poote Eesti tööliste
klubi ringide harjutused:
meestekooril igal kesknädalal kell 9-11 ja
segakooril reedel kell 9—li.
Puhkepäewal, 29. märtsil, kell 2 päewal on
klubi liikmete erakorraline kooSolek.
Päevakorras: Klubi spordiplatsi küsimus.
Juhatus.
Täna kaatrites:
Akaseem riiklik ooperi ja baleti teaater
, IlHKOßflfl ÄSMa"

Akadeemiline riiklik draama teaater
«Lesnzop»

Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
aABaHTBOpHCT*

Riiklik suur draamateaater
„3aroßop HsmepaTpuuu"

Rahvamaja
«IWI roa»
Teaater „K)hhx SpaTeaea".
»Jl,orouHM coiuae»

Muusikaline komöödia
«MapH3Tia»

Pasfash

„OöuaaieHHaa".

Ukraina teaater.
,CTpainHa uoMecta*

Wastntaw toimetaja: Ä. Trenfeldt
ÜüljuHöaiii: EeSti KirjaSt uie tthifnsl
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I»l f i

,W tilitife§ n tiiiii:
Sm. W. liingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Kino-etendnsed:
Laupäeval, 28. märtfil s. a.
„Punased

Äkilise surma läbi lahkus meie ridadest laupäewal,
21. märtsil s. a. kell 5 p. l. seltsimees
XölUl Mcht Msj.

järgmiste seltsimeeste nime pääle:

üteskSE

Baisan. Sawi, Põlluäär, Aren
berd, Weimer ja Tikkerpuu.

fttraU', körwa-, nina- ja suguhaigused.

KHriivbttllKS^

Waswwöttc tunnid erialadel bom.k. 9

partisaanid"

2.25-Oktobri
prosp. nurgal, teles. 562*3" Wastu

wöte iga päew kella 9—12 a tella

Lõige noorem pioneer"

Smolenski surnuaiale.

Snguorgaanide igakiugn'' arstiwiNl.,

ja naljapilt.
Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Piletid: klubi liikmetel 30 kop.,

võõrastel 40 kop.

mü. nr. 42, Sennor nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

funttski ijaiienaja
lef. 180-52. spet,.

M. Mer.MMtMõ

(CaMbiü K>ubii uaoBop)

Komtattrni (Eesti Sektsiooni
w. K. p. kollektiiv.

kuni öh.t.9 3. Juuli

4—B otM; naidterabwaSrele eraldu
Praegusaja arStimisabinõud.

Puhkepäeval. 29. märtfil s. a.

Matmine laupäewal, 28. märtsil kell 3 p. l. haige
majast Fontanka nr. 132 (endine Aleksandri haigemaja),

ŠW* «H. twper.

tz. N. «itkuu - Kolpakow» uuendas
wastuwõtmist: nõuanded ja abi ras»

kejalgsetele, naistehaigu

sed. Kella 10. homm. kum kella 7 öht

TroitSkaja 11. krt. 7. SiSsetäik pa
raadukfest.

tihendatud Riiklikkude Elektrijaamade Malitstrs

ii
Mektrowk

teatab kõigile, et i aprillist jy2s aastast hakkab maksma antama elektrienergia kohta
allpool järgnew makjntariif:
PSSIe juurtarwitajate tariifi on j lilowatt-tund tähendatud topitates.
4. Linnaweewärk suurwoolu elektri
mõõtja järele 5. Tramwai suurwoolu elektrimõõtja
järele, mis ülesseatud 4. Riiklikus
Elektri keskjaamas • • . • • .
6. Riiklik kesktööstus. Wõimsus 250

Tehnilised eesmärgid.
1. Riiklik suurtööstus. Igas tehases
eraldi ülesseatud transformaatorite
wõimsus (mis kuuluwad nii

trotokile" kui ka tarvitajale) nii
sama ka kSik abiriistad ja fisse
seaded, mis ühendatud otsekohe
.Elektrotoki" kõrgewoolu wõrku,
500 kilowatt-ampeeri ja rohkem.

kilowati-ampeeri ja üle selle:
170 ja rohkem tund ärakas. juures
kuus suurwoolu elektrimõõtja järele
135 ja rohkem tundide juures kuus

Tähendab võimsuse kasutamise tun

dide arv 170 tundi kuus ja roh»
kem. On kõrgewoolu taris arves
taja järele • • •
2. Riiklik suurtööstus, mille wõmsus
nagu punkt 1. Tundide ärakasu
tamise arv 135 tundi kuus ja roh
kem elektrimõõtja W. N. järele.
3. Riiklik suurtööstus wõimsus
nagu punkt 1. Tundide ärakasuta
tamise arv 100 tundi kuus ja roh
kem elektrimõõtja järele . . . -

7. Riiklik kesktööstus N. N. elektri
mõõtja järele:
170 ja rohkem tundide ärakasuta
mise juures kuus .
135 ja rohkem tuud.ärakas.juur. kuus

100» „ » n m n
8. Riiklik wäiketööstus. Wõimsus alla
250 kilowatt-ampeeri:

170 ja rohkem tundide ärakasuta
mise juures kuus, elektrimõõtj. W.N.

135 ja rohk. tund. ärakas. juur. kuus 10

100 „ „ nn nn
9. Riiklik wäiketööstus nõrgawoolu
elektrimõõtja N. R. järele:
170 ja rohkem tundide ärakasuta
mise juures kuus, elektrimõõtjad N.N. 10,5

135 ja roh. tund. ärakas. juur. kuusil
100 „ „ „ nn n U/5
E) 10. Eratööstus sunrw. elektrimõõtj. jär. 16
11. Eratööstus nõrgawoolu elektrimõõt

jäte järele 18
12. Tehniline koormatus riiklikkude?
ettevõtetes ja majadeS elektrimõõtja

N. N. järele 16
13. Tehniline koormawus eraettevõtetes
ja majades elektrimõõtja N. N. järele 1S

14. Tehniline koormawus õpetuse ja
näitlikkudeks eesmärkideks riiklikkude

õpetlaste poolt, õpe- ja arsti
mise asutustes, nõrgawoolu elektri

mõõtja järele 12

Tähendatud tariifid on tehniliste eesmärkide juures makswad koeffitfeudimSimfufe juures mitte alla «.8
Watgustus etektriarwestaja põhjal.
1. Korterid, tehased ja asutused (pääle ette

11. Kommunaalmajanduse osakonna, raiooni
nõukogude ja teiste riiklikkude tehaste
juures olevad saunad:

kilovatt tunni eest, maksab ümMarguselt metall-lambi 1 küünla

päält aastas 48 kopikat ehk . . 4 kop. kuus
tööliste raioonides 20
2. Korterites, mis arvestatud 2040
2. Pangad, laenuasutused, trustide juhatu
ülejäänud raioonides ..... 30
tunni põlemise pääle aastas, ta>
scd, riiklikud asuwsed, keda üleval pee
12. Erasaunad 50
riifi
järele 18 kopikat 1 kilovatt
takse majanduslikul arvepidamisel . . 25 13. KSik eelmistes punktides tähendamata
tunni
eest, maksab ümmarguselt
3. Riiklikud teaduslikud asutused ja iga
kauplusruumid, klubid, õllepoed, lõbus
metalllambi 1 küünla päält aas
järgulised öpeasutused, riiklikud haige
tvskohad, võõrastemajad, restoraanid
tas 48 kop. ehk 4 kop. kuus
majad, arstimise kohad, amvulatooriu
ja muud 80
mid, lastemajad, tööliste klubid - . . 15 14. Kauba-, lõbustus- ja muude asutuste
3. Kaubaruumides, mis arvestatud
4. Riiklikud akadeemilised teaatrid ... 18
1980 tunni põlemise pääle aastas,
suurwalgustus reklaami otstarbeks (üle
5. Ülejäänud riiklikud teaatrid, pääle (ni
metalllambi
1 küünla päält (ta
välise vahikorra lambi) 30
metirjas olevate) kinematograafide . . 20
riifi juures 80 kop. kilovatt tund)
6. Rahwatoitluse söögimajad (nimekirja
maksab 2 rbl. 16 kop. aastas ehk 18 kop. kuus
järele), riiklikud apteegid 20
Uulitsate Valgustus.
4. Wälises wahilambis, mis sund
7. Riigi Filharmoonia ja Konservatooriumi
määruse järele peab põlema kogu
Linna
uulitsate
valgustus,
niihästi
üldiseks
juures olevad kontserdi ja teaatri saa
öö, metalllambi ühe küünla põle
võtete, mis p. 2 üles loetud) .... 18

lid, kinematograafid, riiklikud ja PõhjaLääne kinoühisuse kinematograafid ja

tarvitamiseks, kui ka elektriarwestaja läbi

maksab 8

riiklik tfirkus 30
8. Raivoni nõukogude kinematograafid . . 50
Malgustus üldtarwituse jaoks.
9. Kõik eelmistes punktides ettetoomata
teaatrid ja kinematograafid 70 1. Uulitsatel, hoovidel, majade lam
10. Kooperatiivid, päevapildi ärid, maksu
pides uulitsatel, mis arvestatud
3200 tunni põlemise pääle aas
lised arstimise kohad ja ambulatooriu
tas, tariifi järele 12,75 kop. ühe
mid, habemeajamise ärid 60

tamine maksab 3 rbl. aastas ehk 25 kop. kuuS
5. Wäliseks reklaamiks (üle punkt 4.

näidatud wahtlambi), mis arves
tatud 3200 tunni põlemise pääle

aastas, metalllambi 1 küünla põ
letamine maksab (tariifi juures
30 kop. 1 kilovatt tunni eest)
1 rbl. 08 kop. aastas ehk . . . 9 kop. kuus.

z 3. Kõik ülaltähendatud üldtarwituse tariifid porteritelt ja asutustelt 1% nädalas, kauba
Markused.
1. Üldtarwituse tariifid astuvad jõusse l.mail söelampide javts kõrgendatakse 3 korda, kuna | ruumidelt 1 V 2% nädalas, tehnilisteks otstar
1925 aastal, kusjuures nende arved kirjutatakse poolewatiliste lampide jaoks alandatakse kaks beteks mineva energia päält nädalas
aastaegade kaupa ette, swälja minnes ülaltähenda

tud aastatarlifi hinna summast.

korda.

4. Kõik energia kasutamise arved õiendatakse,
lugedes arve kättesaamise, päevast, järgmistel täht

ning jäetakse mittemaksjad energiast ilma.

5. Tehnilisteks otstarbeteks suurejõuliste trans

formaatorite ja sisseseadete võrgu kaudu antava
2. Waheajad elektrienergia kasutamises üld
tarviduse tariifi järele, niisama energiast maks aegadel: korteri valgustuse eest 3 nädala elektrienergia hind peab majandusliku aasta lõpul
mata jätmise pärast ilmajätmine, ei takista sugugi jooksul, kaubaruumide eest 1 nädala jooksul, korrekteeritud saama ühenduses aasta jooksul tõe
järjekorralise üldtarwiduse arve väljakirjutamist ülejäänud tarvitajatelt 2 nädala jooksul. Selle litult äratarwitud tundide arvu järele.
ja väljamaksmist.

aja möödumisel võetakse peni järgmises suuruses:

KOMHHTÖPH, ROCYAAPCTEOHHOE szz., EäaTep«Hro<J>CKit ep. 87. JlesißrpajscKif I'YÕJIFFT 3* 5825.

