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Päewauudised.
Nakwere järel oh ka Tartlt rai im oks
jällegi walge e Fättc langenud. Punased
Eeski sü awäed on walgekaardi üliiv> imn
eest tuntaw.li taganema pidanud, ühl
kohta teise järel wälgete kä te jättes. Appi
tulnud on Eesti walgetele Soome raalge
kaan ja Inglise lacwastik; kelle arraatcs
süda N ukogude raüiutu raasm kõige aja
kohasem oli. j
Kodanline Soome leidis parasa aja
olewat Eestimaa asjadesse segada, et
Eesti töörühmaga samuti teha kui Soome
töõrahwaga.
Muidugi inõ sta ei otsustata w'itlus
tes lüuua poo! Soome lahte. Eesti .
Soome kodanluse saatrust, ku.d Ees:i on
Soomemaa k::!je all ja kodanlus näeb
punases Eestis oma otsekohest hädaohtu
Soome kodanlus ei raõt naabruses oie
tuui maa! re-va-mstorn wostit lubada ji
sellega on tera st'-'pude E -õlisse saat
mine otse "ohe 'ei ir.r.b
Soome kodaniajed tarn?ao wäga hästi,
et remolutsion Eesn-uaal on ainult of
üleüid.s Europaiisest punasest reraolnisio
uist. Newolutsionli clle Eestimaale kallale
tungimine on kall.llcLnngiinine togu Ea
ropu rewolntsio.ulc.
Sooine kodanlus teab prolekariadi rai:
naabruses ole mai maa: ka tema oma rro
letanafci rahutuks lUO, üles kihutab ja
pro etariadi uue rea .iutsimii Soomes
wöimalikuks lecb.
Sellep rasi as ub Soome kodanlus
kiire ja otsnstawa samnul ta lõual
Eesti kodanlusele üvpa Hnit siiagi roõib
see otsuslara sama'. Zr-cme. rea olutsioni
u e'c puhumisele kaasa löö udä, õest mur
tud pole meel l'st:ul''rst Soeme pooleta
riadi jölid —W. ae maal ru palju Soom
töö isi, keda teatareaii Soonie kodanlus;
wastu äca tarwitada -võib.
On iseenesest arujuadatr», et Baltiutaa
remolutsioui w tdu i ,r.'l, uiiitgifiigiift ta
gurlist ja kodanlist Soomet Petcrbur
kürival lubada ci ws' Ccc Sooineutaa
peab kadluna. Xei.ft iuijeft ou ta aru
saadaw, et liitlas e itnper alismus tagtir
lift Soomet Peterburi mljc üll oma ka
suks ära tarwitada tahm. Kavade tule
kul saada vad inglased Soomes omad
wäed maale, ct Peterburi lvastn sõjalist
tegeivuft ette wötta. s? sukorda ära
hinnates ja teades missugune saa us ko
danlist loomet pärast todanlise Eesti
langemise ootab, astus Sooure -kodanlus
oma-otsustama samtnu.
Kuidas nüüd Eesliinao wäerinnal fci
sukord kujuneb, on raske ütelda. Praegu
on kodanlus moidurikkus, luid s jaotut
muu.ub tchtigi ja < ige kiiresti. Muiougi

on tudmata, kas me kiiresti woidame,
kas meile raõit on mänguasjaks. Tead
mata on kas reraolntsion Eestis, lähemal
ajal pealetungima hakab raõi kaiisesöjagi
ieptb. Paju w'imalusi on rewolu sion
line raõit us Eestis kaitsesõjaks muwub.
>kuid sarnasel o'ukorral peame järgmisi
õeasju silmas pidama.
Praegu on Inglise laeraastik Lääne
merel ja liitlased on juba tema pärast
mures, nad kardawad et see laewasti!
säässe „istuma" raõib jääda ja selle läbi
raskesti kannatab. Muidugi musta wõ b
ee merewäejütid Soomemaa rännul
raaga kasulik olla, sealt tungitakse siis
o:se P.terbnri poole. See P .leiburi kal
laletungimine nõrgendaks, ra i halraaks
koguni, Eestimaa kaitset. Ta teeks Eesti
maa kauss i'eaaegu ra imatuks.
Seda peaksime iga' silmapilgul, kus me
Eestimaa s jaküsimuseft silmas pidada ja
ei tohi silinapilguksgi seda unustada.
Teine hädaoht tulev esimesele Hjafc
See ci puutu cinin Eestimaad, raaid
puistub ka Punast L itimaad. Tartu lange
tnisega ühes tungib tagurline Soonra-Ees i
'valgekaart lõuna poole ja tahab oina
in vka punase Lätimaa scljasse ajada,
punane Lätimaa on hädaohus, sest raaen
auc katsus juba kord ennem Wa ga poole
nügida, klstd pidi taganema. Tanu lan
gemise järel uuendab raa lg ela art oma
väega äraraotmisc kat et. Valga on meile
väga tähtis puu kt, sest tn oa raahetüliks
Nia ja Peterburi raahef. Walga lauge
luisega jääks Läti prolctariadt e mmm
ü s ühendustee Venemaaga
Vahe sellest kodanlus katsub Lääne
mere maad koguni .puhz-Ztada" punasest
reraolutsioniks. katsuks esimest wõimalun
ara tarnalt da. et Balti?na alt kiilunäol
V.liemaa ja. Saksamaa tungida ja selle
ga E-ropa rcravuiisijat killustada.
K.nn seda hinnates pecnne tunnistama,
et wõitlns tigurtife Ee ti wastu on k igi
mo.di proletarlaste kohus, kõige pealt
proletarlaste kohus, sest tagurlase
Ee-sti wastu wäljaastud s kaitsewad nad
Cõigc mjuwamalt ona wvitusid.
Mit e kaitsesõda Eestimaa wacrmn :l,
waid kiire sa otsustaw pealetungimine,
niisugune on meie kõige lähem ülesanne
Kiire ja ot ustaw pealetungimine Eesti
maa wäerinnal on kõige paremaks enes>.
kaitse abinõuks. K»li me aga ootama jää
me, siis anname waenlasele aega züudude
kogumiseks ja korraldamiseks, teeme
seda rask.maks oma w.idu.
Nu d. oo k.

Enamlaste wäljaa?tum'ne.
Soomustatud rong.
Riia, 15. jaan. Ria ärawõtmikel
Warschaw, 15. jaan Ridomis ja
Lownschis tungisid enamlased Poola gar said meie wäed ~raud diioisjoni" soomus
nisoni falia e ja wvtsid wiimasteli osa tatud rongi saagiks.
sõjariistu ära.
Meie õhulaewade tcgewns.
seisukohtade kindlustamine.
Osin k a, 14. saan. Ucalskist kohale
Narwa, 15. jaan. Meie wäejuhatns jõudnud isi'ud seletawad, et meie öhulae
w ttis abinõud tar vi.u ele, et prae nmd osawalt linna peale pommisid pildu
gust liini kindlustada ja ruttu waenlaft sid. Palzud walitsuse asutused on purus
tagasi lüüa.
tatud.
Walg?wenclaste sõjawagede sõjasaak.
Aumärgid wahwatcle sõjawaeomdele.
Narwa, 15 jaan. Mõned punase
Min s k. Punased wa'gewenelaste sõ
srjawäe osadele, kes iseäralise kangclusega jamäed said Slow mi linna äram tmise
wõitiesid, antakse rewolutsioni.ised au juures suured lõhkeainete tagawarad sõja
saagiks.

märgid.

väljamaalt.
Mure 0..5, Vülumcn laevastiku pära?.
Telegraph" uh b tähelepanekut
Battuuer s olema leemastiku raskuste
peale Laewastik pidawat wiibimata koju
'Oitina, mmdn jäämai ta jäässe kinni.
Pr nn . vinaa ruaiblcb sõjawägede faatmi c
k.da cnammste wastu saadetakse,
kelles lüninuses on Jngltsmaa Prautsus
nuiaga nõu?. Amerila watcpuukt pom
m.cl teada.
Nemolntuonil ne liikumine Prantsusmaal.
Ajalehe „Nowaja Eeale" teatatakse
Genf Ü et üüüloiue Prantsuse ameniihisus
!.c ühtsus jänkuks terme ria tähtsaid otsu
se d maZtu m tnud. Ühisus protesterib
vrulstalvakt Antanta sisjesegamise wastu
W.ne naa ja Antanta ae ja õesse. Ühisus
annab cc 5aE umaa osade offupcriuiine
iniail tingimisel tali tusteks ei mai olla,
kui rahwas haljamaa Ajutama stdgu
malimis.est osa matad, mis
remo litsioui tind ustama peab. Edasi
peo esienb ühisus ägedalt >elle wastu et
tiitlas.e s jawäed okkuperitud maades
tööliste ja soldatite saadikute nõukogud
laian on amnad.

Äiilune-l e'« tahe enaml-iözega
wöidelda.

Antmta poolt ettepantuö nõudmise
?oht\ nlga peaks Saff j ?6jamä)i B liti'
ni ad klitsma enainlaste w su, k riut b
iu nn.nda ,üj wäe hiölekandja cO. det
se nbril, et Saksamaa esitaja Winnigi
poo t Rii s owaiö.uud nagu
oleks Ba ti parunite kaitsemine S.ksamaa
Eõlhline mi te ei ole S. k a iotsia
ostide arm mine. Ärileht arv.-b et Win
nigi teadaann' a> bainbtliste mobil iserimist
r .isfenö b. T aari walit u e ajal leiti B I
ti parunite hulgast mäe juh taj id Satsl
i>.aa a> .stu j: ulsioni timukaid. Selle
pärast pole Saksamaa kü b.iicks kohuseks
nei> „sakslai'L' kailsta. u? id neid Saksa
o duttsi, tcl igasug tne L htmine puudub
namlase Was?u maide.da,
Use kapitali bumdes.
«otstalist Pilsudsti imperialistline söögiisu.

Leedus olemate Poola mägede tegemu
sega ühenduses, ilmus Pilsudski juure
Poolamaal elamute leedulaste saatkond,
matkond palus et töötagu Poo'a mäed Leedu
wõt»udega ühiselt. Piljudjkt ütles et
tema on et: ograftlise Leeduriigi nmstu,
SittM,aa prolest A-ltauta wagmalla kaid Secõumaai o i maakohad, kus poola
wastu.
kod elamud. Need maakohad pearoad
;
Wiimses Saksama i märgukirjas Antan ! Poolamaa puralt olema.
ale üiclöatsc: mast n tarwitaiakse
craforra ift wägnvalda. Nii nguje sa u
T'oola cncuilftiic mais.
liisiaöe rahu tagajärjel kao.ame igasuguse
tead tv ge. J cäranis halb on see, niis
Uks pooli, ajaleht teatab: DKsemdri al
ttnt utta meie sõ a-van gdega teeb. Et 01. gul tungisid 70 õjarii.Kus enamlaft san
kahtlast cr neib kauaks üsaks uvjasiaöa ti rmitc tajat.aule kallale \\i wõtsid sõja
iul;aa.]c"
iii ttiD eira.
<2iis iafno cnamlafeb soldatite faioerru
(Shma riiud.
paole. Sada soldatit ühinesid nendega
„Temp 3" awaldab järgmise Pchoii Ena n ased ivoisib magisiradt «oma ">v
tea.de s s..wäe!>ses komissonis: „En..mlaste ja fuu nt and täb iste jn -o.Da :t. saad .iu •.
Berliius ;a Sa samaal ivubimine teed nõu ogu 10J!mu maksiv.nk).
Sjjubliuist kutsuti sözawZcb üs- ' . •,{»*
Prantsuje sõja väe demobiüseri ni e ivbi
.uatuks W.ncla.ne Brin s olek tähen pildujatega kohale. Kahale II LUUUB MÜI
dab nut enamla.te sada linlaste ivasui lalgadIalgad õnnestus cnamlaf: oafjaU ttiy,
rõhuda ja 7ü inimese .rauge mõlta.
Sakiamaa vinnal.

EDASI*

2
D«ttn saadiku arwamme Weneuu..:
sisukorrast.
Peterburis olew Daani saadik, Skawe
tius, kes 23. detsembril, teatas ajatirjan
msc esitajatele järgmist:
politilise waatepiiriga inimene,
3emn, otsib nüüd liitu, enam mõõduka
pate ringkondadega, ja kõige pealt sotsia
listidega rewolutsionäridega, et oma seisu
korda päästa. Antanta peab rutuliselt
iövwma, kui ta wõitu tahab ja tal on
kerge Peterburi ära wötta ?). Kõige
jnõjuwam enamlaste sõjariist on organi
leritud kihutustöö, mille keskkohaks on
ÄZoskwa. Siit laguneb kommunismus kõi
zile poole laiali ja keda pakutakse kõigile
tahmastele kõige selgemini arusaadawal
wjul. Iseäraline osakond juhib kõmmu
mstttst kihutustööd. Indias, et Inglis
maale kallale tungida. Wenemaal endal
vn kommunismusel wähe edenemise woi
maluft (?), sest töölisteklassil on seal
Dähe kommunistlin kalduwnsi ja töölised
ma- awad masinate ja wabruu saaduste
peo , kus nad öotawad, kui oma era
omanduse pea'c aga mitte kui ühiskond
üse omanduse peale. Oma kõigesuure
maks woiduks pcawad enamlased Saksa
maa ja Austria rewolutsiorn, mille juures
nad loodawad et ka neis maades, Wene
rewolutsioni taoline tõsine rewolutsiou

Ühise ministenumi programm.
Pärast seda kuiwalitsusest iseseiswadsotsia
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Belgia sotsialistide kongressil olid
walitsusest osawõtmise poolt 26 sotsialisti.
Kuna üks osa wõtjatest Belgia walitwse
maadewötmise politika wastn protesteris
ütles Wanderwe et ta niisugusel juh
tumisel ministeriumi ei astu, kui wiimne
maadewötmise poole püüab.
Prantsuse ajakirjandus ähwardab
okkuperitud maade enamlasi karistada.
.Saari piirkonnas on asutatud,
kcs enamlaste kihutustöö üle kohut möis
tawad.
Madridis tegi Hispama walitsus
wäesalkadega elanittüde jöjariistu panekule

Poolamaal tungisid enamlased Äõ
domi ja Lowitshi garnisonidele kakale,
kellelt osalt sõjariistad ära wõeti.
„Züricher Anzeiger" teatel plaauit
setakse iseäralist komisjoni saata, kes uuesti
tekkiwate Kesk-Europa riikide piirid ära
määrab. Komisjon waatab mitmesugused
slawlaste nõudmised Austria
maade kohta läbi.
Kiiewi. ajalehtede teatel-on Ukraina
mägedest kõigilt poolt sisse piiratud.-Lwow
langemise eel.
Prints Fridrich-Karl on lõpuiikult
Soome troonist lahti ütelnud.

listid Ditman, Haase ja Bart lahkusid,
puhusid Scheidemanlased kogu ilmale ühise
„sotsial-demokratlise walitsuse" eelseiswast
wiljarikkast ja tõöwõimulisest tegewusest.
30. detsembril kujutab „Vorwärts" oma
juhtkirjas walitsuse programmi ja üles
andeid sise- ja wälispolitikas. mis ta
kahekümne päewa jooksul, kuni Asutawa
Kogu kokkU kutsunliseni otsustama peab.
Sisepolitikas näeb „Vorwärts" walit
suse peaülesannet just Asutawa Kogu wali
miste wabaduste teostamises. Küllalt mv
juwate sõjaliste jõudude alalhoidmine, kes takistuse.
igasugust „anarhiat ja wägiwalda" maha
suruda wõiwad, on esimene walitsuse
praktiline ülesanne. See walitsus on
kutsutud „korda ja wabadust" kaitsema.
! Näljaga, majanduslik kokkulangemisega
XVene maalt,
I jne. on paljud walusad küsimused ühen
duses, kuid nendest jagusaamine tünbad
walitsust ainult niipalju oma poole, kui
Wilna legionäride läbilaumine Poalastaale.
Ärew feifuforlf Belostokis
palju ta wüsimata sportaklastele kihutas
Grodno, 15. jaanuaril. 10. sõja
töö materjali annab. Elanikke leiwa ja
Belosto k, 15. jaan. Sakslased w otsid
tööga k ndlustada kälb muidugi walitsuse Nõukogu ruumides 3 kommunisti wangi. wäeosa staab teatab Wilna legioncmde
ülesannete hulka.
Sm. Watseki tahawad sakslased poolakate Poolamaale laskmise üle järgmist: „Land
sellepärast on kõik walitsuse pslitiline tätte anda, see tähendas tema surmaotsuse warowosse ilmusid 830 legionäri, et neid
poolehoid Antanta poole pööratud, kcllega allakirjutamist, kuid tal läks korda ara põ mitte sõjamäe piirkonda .jätta ja Saksa
n.id rrhuküsimuse asjus kokku leppida geneda. 7. jaanuaril panid töölised protesti maad nende toitmisega koormata, otsustati
tahawad, niisamuti ka ühise enamlaste streigi toime. Sakslased sundisid ähwarda neid järgmistel tingimistel Poola piirile
wastale wõitluse osjus.
lekkib.
mistega magasinid lahti tegema. Wabrikud lasta: soldatid annawad sõjariistad ja
iüõitlufes rewolutsionliste tööliste ja ei töötanud. Elektri jaamas töötasid saks padrunid ära, ohwitseridele jäetakse sõja
Leedumaa kaitse.
talupoegade wastu mõtleb walitsus nii lased. Uulitsatel olid kuulipildujad üles sea riistad kätte. Legionärid olid tingimis
„ Times" teatab Stokholn.ist: „Rizau" suguseid wääriliü „teenuseid" omandada tud. Pandi wangiwõtmisi toime. Kommu tega nõus ja neid saadeti piiri äärde.
tclegrofi agenturi teatel jõudis Leedu et liitlased ta tingimata woimu juure nistid otsustasid niisugustel tingimistel
enamlaste juht Kapsukas suure raha sum jätawad.
oma kanditaturi nõukogu walimiste ajal
Weue ajaleht Warshawis.
maga ja staabiga Wilnasse. Ta kuulutas,
Auid siisgi tatistawad walitsuse kindlat mitte üles seada. Sakslased tahawad Be
et Leedumaa o Nõukogude wabariigiosa. ja Ilusaid plams spartakiased, kes rahwa lostolist wälia külida juba weebruariknu
Warshawis, 15. jaanuaril. Siin
Selle hädaohu tõttu käisid Leedumaa wa> hulkades käärimist ühutawad, suurel mää algusel.
hakkas Wene ajaleht „Warshawskaja
litsuse saatkonna esitajad Baltimerel olema ral teostamast.
Retsh" ilmuma. Dombrowski raionift
Inglise laewastiku juhataja jutul. Juha
teatatakse, et peale walgekaardlaste wõitu
)a tõepoolest, ei läinud weel kolme
Ukraina tühjendamise kohta.
taja ütles saatkonnale, et liitlased püewagi mööda, kui Ebert>scheidemani
kiwikaewanduse juhatus otsustas tööliste
M os-k wa, iv. jaan. Kõikidele ira-' palgast sajaprotsendilist lisa maha wõtta,
Lee d um aa rahwalc enamlaste walitsus spartaklastegz Berlini uulitsate
litsusc asutustele, kõikidele iseseiswa Ukraina |
waStase kaitse organis erimi se barikadedel kokku põrkas.
mida töölised wäl-anõuda suutsid.
nõukogude wabariigi tegelastele. Wene-s
asjus abi annawad.
tnaa Sotsialistl.se Föderatiivse Nõukogude!
Uus Inglise walitsus
Juutide sotsiatistlise partei konverents.
- Ukraina Raada Paristv.
wabariigi walitsus kuulutas Brestl
ou
oma
kokkusääde
poolest
meel
musta
pingu tühjaks, inille järele sakslased. Minsk, 15. jaan. 18. jaanuaril awa
Parisis on ajalehtede teatel Rah musUne Raada tekkinud, kes oinale sajalisem kui enne. Kuue-sotsial äraaudja Ukrainasse asusiwad. Praegusel ajal ei takse Vtinskis ütewenemaaline juutide
sääb liiduriikidele Ukraina küsimuse ival asemel, kes olid nõnda nimetatud „tövliste ole Saksamaal wõimalik sõjariistade abil Paalei-Zivni partei konwerents. Arrva
austamise. Ta pööras Prantsuse walit partei" juhtideks, ou uues walitsuses kõi Bresti lepingu tunnistamist nõuda ja ta tawasti tekkib kommunistide ja teiste
suse poole palwega Wihnitshenko walitsust gest kaks sotsial äraandjad. Töö-miuiftri on sunnitud Ukraina Nõukogude waba partei elementide wahel lõhe.
maamaks tunnistada. Rahwusline Raada kohale on tööliste partei esitaja asemel riiki tühjendama. Venemaa Nõukogude
walitsus astub selleks sammusid, et Ukraina
palub et walitsus ametlise deklaratsicuiga puhastwerd kodanlane rnääratud
Tööliste mäss Windawis.
maapind sakslastest wõimalikult ruttu wa
maksmaks wnuistataks, et talle abi au
Mitmesugused teated.
Riiast teatatalse, et Windawis töölised
baotatud saaks ja et warandust wälja ei
taks wüitluses enamluse lvastu, et Wene
mässama
hakkanud. Töölised ootawad
weetaks.
Saadud
teatete
järele
on
wa
„Worwärtsi" teatel on laapain sõja
ja Ukraina sõjawaugid Austriast ja Saksa
bastatud
kohtades
paljr:
sõjamoona,
mida
ligemal
ajal
N nkogude mägede kohale
maalt rutem kodu saadetaks. Peale selle minister teada annud, et pool Siberis
palutakse, et Ukraina legion, mis praegu tegewuses alewatest Jaapani mägedest ! Wenemaa wabariik söjawäe jõu tõstmiseks jõudmist ja katsuwad malitsust oma lätte
! ära tarwitada wõiks.
saada.
marsti kodumaale saadetakse.
Prantsusmaal tööl, koju saadetaks.

CotrcomoQ f n#*irs!E"£su f stf ai a fl"
adlvodlildd MlU!müKudiul(ijttU >
Wene keelest J. L i i w.
Ilmasõja eel 1813. aastal walgustas!
Karl Liebknecht suurtüki kuninga Kruppi
tegewust, sellesama Wilhelm 11. sõbra
tegewust, kes kord ..oma rahwale"
Saksa töölistele pühalikult teatas:
„ ... Tarwis on teoga oma ligimese
armastust ülesse näidata, mida Kristus
õpetas..
Sõda näitas tcvvele ilmale seda Eeilrt,
ja imperialistide „mimesc-armastust". skuid
Moabit, Berlini tööliste linuajagr». nägi
alati, nii enne sõda, sõja algus ja ka
praegugi, kui Saksamaal sobisotsialistid
wõimu juures on, schutsmanni inetut
wägiwalda streikiwate ehk wastuhakkawate
tööliste kallal. Nagu Karl Liebknecht
praegu walitsuse sotsialistide niastu wõit
leb, nii wõitles waremalt tema isa, Wil
helm Liebknecht ühes enda partei ja riigi
päewa seltsimehe August Bebeliga Wil
helm 11. ja tema trobikonna wastu.
Endine Saksa „jumalast wõietud mees"
hulus Liebknechti ja Bebeli ning nende
partei peale: . . See inimeste bande
pole wäärt, et nad sakslaste nime kannak
sid. Nad on jumaliku korra waenlased.
Jäl.eta tuleb ;ee partei ära häwitada,
kes riigi ja usu äiusid julgeb k igutada
ja isegr waliiseja kõrge isiku ees ei peata...
Sotsialdemokratia fee on katk mis meil
rahwast häwitada ähwardab, seda on
kuni wiim a s e idio t i n i maja
wäl z a juu r i d a ja ära häw i
t a d a ..
Kuid kes praegu tõepoolest idiot on?
Igatahes mitte sotsialistid.

Wõitlus kodanluse ja itnperialismusega,
mida Wilhelm Liebknecht ja Bebel alus
tasid, ligineb lõpule, wõidurikka lõpule.
Ühiselt wõitlesid need manad sotsialismuse
lõwid; Bebel Leipzigi lukusepp, W.
Liebknecht Hesseni, Berlini ja Ham
burgi ülikoolide õpetlane laialdaste tead
mistega, maga haritud terme rea sotsialist
liite o alehtede asutaja ja peatoimetaja.
Waatamata sarnase wäga lahkumine
mate seltskondliste seisukohtade peale ühen
das neid mõlemaid Saksa kindluse wangi
koda ja paopõlw.
Wilhelm Liebkneht algas oma mängis
istumist Badcni türmis 1848. a, kust re
molutsionilinc rahwas tema wabastas. Ta
astus rahnui suurtüki mäkke, kuid kukkus
peagi uuesti kinni, kust aga ..mässajad"
teda peagi jälle uuesti wabaslasid. Peale
ülestõusmise mahasurumist põgenes ta
Shweitsisse, kus ta Genemes Saksa töö
liste ühisuse esimeheks maliti Freiburist
saadeti ta mälja —lnglismaale. Londonis
puutus ta Karl Marxiga kokku, mis noore
remolutsionäri saatuse lõpulikult ära
otsustas.
! Peale Saksamaa amnestiat suhtus
' Liebkneht Bebeliga, liperalse waadetcga
lukusepaga, kokku. Hästi ja mitmekülgselt
haritud Liebkneht wõüis kohe Bebeli oma
-poo'e ja tegi ta wtsial-demokrädils. Sel
- lest ajast sammusid sõbrad enda okaste
rikast mõitluse teeo käsikäes.
Bebel oliimeötamisemäärt heak nemees,
! lcs kuula ate tundmuste peale mõjus,
s Lieb'necht mangistas neid jälle mistule.aa.

Aga ka endisest lukusepast, Bebelist, sai ühiskond sotsialistliue olema saab. Olgu
wäsimata töö tagajärjel haritud kõnemees ta pahem ehk' parem, kuid meil tuleb
ja kirjanik. Nende m 5 u tööliste peale oli sellega rehkendada."
Ka Bismarck sai aru cl: „...sotsial-de
määratu ja walitsus katsus neid igal tin
gimisel kahjutaks teha. Mõlemaid süüdis mokratia see on ~menee. menie. e
tati riigi äraandmise katsetes ja mõisteti! kel uwarsiw4 marandusega klasside
1872. a. kaheks aastaks kindlusesse mangi. tarwis.
Peale selle mõisteti Bebel meel keisri anu! Bebcl rääkis kodanlaste saadikutele:
haawamise pärast, üheksaks kuuks tünni1 „Ni k, see oleme meie rahwas. Mida
ühes saadiku õiguste laotamisega.
tihedamini meil wõimalik on rahwale näi
Liebknecht haawas ka keisrit riigipäewal, data kuidas laisklejad kupongisid lõigates
keisri elada laskmise puhul ei tõusnud' suuri kasusid saamad, seda kergem mab
Liebknecht ülesse: walitsus nõudis tema meil neid aktsia seltsisid eksproprienda
kohta katte andmist mida riigipäew aga ! olema."
ci täitnud. Kuid, teinekord tuli ikkagi\ W. Liebknccht wõitles imperialistiga,
samasuguse „auuhaawanlise" pärast 4 kuud? nende asumaade politikat paljastades. Ta
! istuda.
näitas, et asumaad sugugi mitte kasulikud
Aga türmid ci rahustanud wanu wõit- maid taieste kahjulikud Saksamaale olid.
lejaid. Walitsus asus „lubamisttele" kuid Nad toomad Saksa rahwale oS1/'* millioni
!ka kee läks nurja. Liebknecht kuulutas! marka kahju. Nende tarwis tuleb laemastik
iawalikult et tema „...herra von
luua, süjawäge suurendada, nende pärast
agentide ja palgatud kirjameestega mingit! haktawad suurtükid m urise ma ja nõuamad
, tegemist ci tee ja et Preisi junkrud ja millionite inimeste elusid.
! walitsus asjata püüawad teda oma politi
„Aga kui," rääkis Liebknecht, „waesed
kat tnulttma meelitada...
õnnetud kamerud, ehk Sakseni mäemehed
Leidus ka omas parteis ~sisemisi waen kümme xenni päewas rohkem teeninud
lasi", kes ctteheitsid, et „Bolksstaati" ja oleks, siis oleks see meie tööstusele ja
pärast „Vorwärtsi" peatoiuietaja liiga suurt kaubandusele kaugelt enam kasulikum ol
patta 7.50.) marka aastas saab. nud kui terwe see asumaade politika..."
l Kuid partei enamus tagandas sarnased
Ja wiimaks peale hirmus werise õve
kallaletungimised.
tunni, peale miljonite inimeste ohmrite,
! Oma ctu wiimaste päewadeni wõitlesid pidi Saksamaa nägema, et tema suured
! Liebknecht ja Bebel Saksa impcrialismu pojad, W. Liebknecht sa A. Bebel, õiged
! sega Saksamaad sõjast tagasi hoides ja! OÜd. Nende hoiatawaid hüüdeid ei pannud
! parandusi luua katsudes.
iaiperialistid tähele, nagu nad uue tormi
Bebel nägi ilmasõja algul riigipäewal kuulutaja, Karl Liebkncchti, walju hüüet
!praegust katastrophi ette: „ ..Teie ühiskond! kuulda ei taha...
langeb korraga kokku? Tulemit on meie Ajalugu neid ei (peta, ja sündmused
ja ainult meie päralt!"
kä.wad oina rada... sagedaste waga hir
Bebel näitas seda nii, et iiegi Rooma must, werist...
paawst tunnistama sunnitud oli, et „. .nüüd
enam selles tahtlust ei ole, et tulewane

Saupöewal. 18. sakmmSU 1918 a. Nr. V
Rimepetis.
Moskwa. 18 jaan. Permi kuberman
gus, Glasowski kreisi ilmus isik, kes ennast<
sm. Trotsüks nimetab. Külasid nööda
ümber sõites korjab ta talupoegadelt mak
susid ja teatab muu seas, et ta ühes sm.
Leniniga talupoegadele kingituseks suhkurt,
teed ja tubakut on saatnud, kuid kohali
kud wõimud peawad seda oma juures
kinni. Nimepetise õige nimi on Uspenski.
Tema kinniwõtmiseks on sammusid astu
tud.
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Wiinamõkgi kohta.
Moskwa, 18. Mn. Riigi kondrM
komissariat sai teene, et kohaliku w aimude
lubagu 30 punktis piirituse jootiftb müüdi.
Wiina müüdi 2 kuni 5 rubla pudel,
mõnes kohas anti teda kõikidele soowija
tele wälja, kuna mõnes kohas ainult
Nõukogu asutusrele, ametiuhisustele ja
talupoegade seltsidele wälja anti. Lqpuks
anti wiina weel toiõukaartide järele
wälja.

rüüstamine Warsawis.
Warsawis, 15. jaan. Üleüldisel
juutide konwerentsil oli 498 kultur-ameti
ühisusliste organisatsionide esitajat. Kon
werents awaldas protesti juutide risusta
mise wastu Poolamaal. Resolutsionis on
tähendatud et Pilsudski rahwa walitsns
juutide rüüstamise wastu wälja astuda ei
tohi. Walitsus wiskab kõik juudid rand
teeteenijad uulitsale, laseb juutisid koolidest
wälja ajada ja wõtab juutidelt tõik poU
tilised õigused ära.
Streik Belostokis.
Belostok, 15. jaanuaril. Peale
streiki mis 7. jaanuaril toime pandi, al
gasid linnast arestid ja läbiotsimised kõi
kides sotsialistlistes organisatsionides ja
klubides. Läbi otsiti „Bändi" ruumid.
„Proletarskaja Kultura" klubis pandi
peale läbiotsimist kinni, leiti, et lubi
wäga aktiwset tegewusi tööliste teskel
awaldab.

Tuunistawad Nõukogude walitiust.
Hark o w, 14. jaan. Konstantino'
gradi garnison tunnistab Nõukogude wa
litsust ja tegi kõikidele wäeosadele, kes
Nõukogude walitsust ei tunnista, linnast
lahkuda, kohuseks.

Ukraina kommunistide ärasaatmine.
iB. jaanuaril saadetakse teine gruppe
Ukraina kommunistisid Ukraina ajutise
Nõukogude waliksuse juure tööle.
Lühike cd teated

l}\ o s?!v Cl, 15. jaan. Riigi kontrolli
rahwakomisariat tuli otsusele, et
jr loh k. s peaaegu igas nõukogu osutuses
ette tuleb ja otsustas wõimalikult ruttu
kõikide nõukogude i asjade rewiderimist toi
metada.

m )s5 w a, 15. jaan. Ülevenemaalise |
näitlejale arnetiühifuste paei tfs on 2. j
weebruar määratud. Aauatsetakse kõikides
testrites pidulikud "liiemängud toime pan
na. l äiilejad makiawad ühisuse kapitaliks
Wõitlus kontrrewoltttsioniga Ukrainas.
ühe päewa palga.
Harkow, 14. jaan. 19. jaanuaril
U * k/- A A~/i 1
tuleb Ukraina wäerinna erakorraliste ko
lN
oskma,
15.
jaan.
Rahwa terwis- misjonide kongress kokku. Kongressil aru
tatakse Ukraina kontrrewolutsioni wastu- hoiu komisfariat otsustas protl. arstide Z
personalist mobiliserida, kes raudteel teeni
Mõitlemise küsimust.
wad. 80 prstj. sa b arwele wõetud.
Bessarabia rewolntsioni eel.
M oskwa. 15. jaan. plekilise soetobe
Äöarsti saab juba aasta, kui Rumenia
rutuline
laialilagunemise wastu wõitlemi
mäed Bessarabiasse tungisid. Juba esi
stks
o
ustas
sanitari osakond, kõik kohad,
mestel päcwadel said elanikkud oklupat
sioni raskusi tunda; wägiwaldselt pandi kus rahwas suure! hulgal kokku kogub,
Rumenia keel maksma, peaaegu kõik selts läbi waadata ja ära puhastada, nagu
kondlised organisatsionid aeti laiali. Sun näituseks, raudtee jaamad, wangimajad.
duslik ja odaw tööhindamine pandi maksma. kasarmud jne.
Muidugi katsus Rumenia malitsus kõike
V
juurtega wälja kiskuda, mis wähegi enam
lvoronesh,
14.
jaan. peale Har
lust meelde tuletas. Wangikojad said
onn
linna
ärawõtmist
pandi lvoroneshi
warsti täiskiilutud ja igapäew pandi
ja
harkowi
wahe!
soidurongid
käima.
mahalaskmisi toime. J ba sume algusest
hakkas Rumenias rewolutsioniline liiku
mine. Liikumine läks Bessarabiasse üle
lv o r o n e s h. 14. jaan. Arasnowskas
ja sai nii terawa karakteri, et kohalikud lõhkesid Dikaja jaamas 9 wagunit kõik
woimud terme rea linnades Kishinemis, sugu li ewale ainetega, plahwatuse põh
Benderides piiramise seisukorra maksma
panema pidid. Peale rcn olutsioni Bulga juscd on teadmata.
rias ja Anstria-Ungrias kaotasid Rumenia
woimud päris pea ara ja olid ivalmis
worones h, 14 zaan. Luganskis
talupoegadele ja töölistele igas asjas jä lahtiläinud streigi lnkumine hakkab tuge
rele andma. Kuid see oli ainult iik mo iramaks minema. Töölised nõuawad 8-tun
ment: praegu peale esimeste liitlaste eshe nilift töopäewa.
1 Xf #
lonide kohalejõudmist algasid uued taga
kiusamised. Rewolutsion Bessarabias ja
pi bt wo, 16. jaan. Täna arvatakse
isegi Rumenias on aj aku siinus, mälja
Ulewemmaalise
kommunistlise partei linna
nrwatud maitsed aristokratide-ohwitseride
komitee
juures
esimene
partei kool.
salgad ja suured maaomanikud, on kõik
praeguse korra wasiu. Jgapäemaga saab
rahwa meeleolu arusaadamamaks, moib
Sercb i ii a Buda, 15. jaan. „Oss
enamluse poole kaldumist märgata. Ja see lednije Nomosti" teate! .on Aiiewi direk
aeg ci ole enam kaugel kui Bessarabias toris käsu! kõik seifid kinni pitseritud.
xemolutsioni tuluke khmuna hakkab.
T oitlusküsimus Ukrainas.
Toitlusosakonna kollegiumi koosolekul
tegi osakonna juhataja, kes hilMi Harko
wist tagasi tuli, Ukraina raioni toitlus
seisukorra üle aruande. Tema sõnade järele
on Harkowis palju igasugu toidukraami:
uhkrut, raswa, mett, seepi jne. Eraladu
>es on umbes 120 miljoni rubla wäärtu
es kraami Sudshanski ja Nõlski kreisi
! lest, Belgorodist ja Kasatthi
tuur hulk roilja ja teisi prodllktisid wälja
wedada.
Kurski kubermang üksi wõib umbes
10 mil-oni puuda wilja wälja wedada
ilma, et see kohalikkudele elanikkudele kahju
teeks. Peub ainult kindel organiiatsion ja
rutuline tegewus olema. Toitlusosakond
tegi Otsuseks Harkowis weikese tehnilise
apparadi organisenda, kes toidukraami
walmis muretsema halkab. Selsamal aja!
otsustas osakond üh:e liiget Harkowissc
saata, kes selgeks teeks kas Mõskma lin
nale produktisid saab wüi mitte.

Kokn Wkne walttwst.
Toitlus.
Kopenhageni Wene saatkonnas on ?olm
wene walitsust efitawd, nimelt Koltchaki Pöhjaringkonna n rusiuse plaanid weeb
ruanknukS.
.juhawse all olew walitsus, PShjaWenemaa walitsus ühe-. Tshaikowskiga
Pöhjaringkonna warustuse nõukogu po
ja Löuna-Wenemaa walitsus, kindral De ni kesti valitsusele ette järgmist warustuj
nikmi juhatuse aü.
plaani weebruarikuuks. Nende plaanid
V" > v -V ' „
järele on järgmiselt korraldatud. Arhan
Ei aita.
getiki kubermangule G waguink liha; Wo
pärast seda, kui punased sõjamäed
Ishewsli ja A?otkinski är>? võtnud. hakkasid
AsutawaAogu võlusid otsima,
miks nende sõjawägi nii kiiresti lagmeb.
Muidugi «rwustati et kõigi ön. tuse
põhjuseks on „äraandjad, argpüknd ja
enamlaste agendid".
St „rahwa sõjawõg?"' , neetud enam
laste" eest kaitseda, andis tvalgekaarö'laste
juhataja staabi kapten käsu, milles
ta muu seas järgmist räägib:
„5ö jamas üle?ninekuga tegema m lja
sõjamäe seisukorrale, ei luba mingisugusid
mitinguid eg komiteesid"'
Auid ka s ei aitinud.
Mõne päcwa pärast ilmus teine käsk,
kus südant rindu mõttes kinnitatakse, et:
. Äraandjad, argpüksid ja enamlaste cgen
' d" edenewad sõjamäes endist wiisi ja
sellepärast, nii lõpetab käsk, „pannakse
surmanuhtlus maksma".
Raid ka surmanuhtlus ci aita.
Meie usume kindlasti, et kord tuleb
tund, kus „r. hwa sõjawagi" tõsiseks rahwa
sõjamäeks muutub.

logda kubermangule 650 wagunit leiba
135 wagunit kaeru, 5.506 puuda suhkur!
Kroonlinnale ilO wagunit leiba, 10 wa
gunit kaeru. 17 wagunit liha, 5.000 puud
suhkurt, 3towgorodi kubermangule 76
wagunit leiba, 70 wagunit kaeru, 26 wc
gunit liha, 7.00 "i puuda suhkurt; Ob
neisi kubermangule 5 0 wagunit leibl
120 wagunit kaeru, 17 wagunit liha, 3.8(
puuda -uh kurt; Peterburile 1.4.0 wagun
leiba, 550 wagun.it kaeru, 245 wagur
liha, 17.5 0 puuda suhkurt. Peterburi?,
bermangille 930 wagunit leida, 740 w
gunit kaeru, 145 wagunit liha, L. .00 pu.
da suhkur; Pihkwa kubermangule 71
wagunit leiba, b 5 wagunit kaeru, 8.7'
puuda 'uhkurt; Eew ro Dwiuski Olberma
gule 2u ) wagunit leiba, 50 wagunit kaer
4.2i0 puuda suhkurt, Tsherepowctsi kübe
mangute 3Üü wagunit teiba, 40 wagru

Peterburi teated*

kaeru.

Nael jahu.
20. jaanuaril antakse tbörahwale, kelli
1. kategoria kaardid ja ka alla i 2. aast
manustele lastele produktide
reie tangude asemel nael jahu.
..v—.... * A ,

Petroleumi wäljaaudmiue.
Nõukogu valitsuse põhjusseadus malmorist
Toitluskomissariad käskis igas roio»
tahwlidel.
Igas suuremas nõukogu asutuses on kohe pärast kaardide kinnitamist petroliur.
otsustatud nõukogu walitsuse põhjusseadus mälja anda.
marmorist tabwlidena üb * seadida. Nii
suguste tahwlide walmistamisega on juba Lasteaedadele antakse järgmisi triduainek
algust tehtud.
Jaanuarikuu teise! poolel antakse
teaedadele järgmisi toiduained x/a nazl
Leivaküpsetus.
leiba igal päewal, no, kruupiA
Rahwamajanduse nõukogus on kibe töö l{z naela suhkurt, Ijz naela ]L L , Vio nael
käsil, sest leiwaküpsetuse jo jahujahwatuse theed, x(i naela kui,va aiatm:..., 3/« nad,
asutused tulewad lähematel päewadel nõu rasma, 172 naela liha ja 3 i a la kalu.
kogu kätte. Peterbuns on praegu 27
leiwa küpsetuse äri, kus 5.000 töölist töö
tawad ja igapäew 70.000 puuda leiba
Fsriei eiu
walmistawad. On weel otsustatud Peter
buris 15 leiwaküpsetuse äri asutada. Nou
kogu käes on praegu suur jahuweski, kus Wenemaa kommunistlise partei Eesti litti
liigete koosolek.
30.000 puuda teri päewas jahuks jahwa
takse.
15. jaanuaril oli IDenemoa FommuitJf
lifc partei Eesti klubi liigete i 05olek. Zr
Tööliste kunsti õhtu.
kolm kuud ei ole klubi tcgeu ust suulnv
Kommunistide klubi, kolmas „Jnter awaldadu, sest juhastuse liitni.d
natsional" korraldab 10. jaanuaril tööliste kõik Eestimaale ja uut juhast, st ei olnu
kunstiõhtu. Kõneleb tööliste kulturast A. weel walitud. Hüüd waliti uus wiieiiÜ
Maschirowa-Samobõtkin. Tööliste kirjan meline juhatus, mis uueste tõele xeal
dusest L. Pokrowski. Pidu eeskawas asuma, et klubi sisemises elus korralda
on laulud, ettelugemised. Wottawad osa luua.
Arski, Bessalko, Knjäsew, Popow. Kteo
marski ja teised. Algus kell 7 õhtul.
Agitatontc kolleginu!.Kuritöö ja karistus.
Eesti osakondade peterburi koiuitee juu
res asuma agitatorite kollegiumi koosolel
Läbiotsimisel Peterburi poole
toiuuskomitee wääriliste produktide wälja oli IK. jaan. paljud seltsilised, kes algu
andja Janushewski juures leiti wiis puuta ses sisse kirjutatid ja lubasid korralÄuh
tarbeaineid, mis ainult tohtri retseptide koosolekutel käia puudusid. Kõneainetel
järel wäljaantakse, nagu näituseks: walget oli: 1) kommunism ja 2) politiiine silma?
vilk. Seltsimees, kes esimest ainet käsitles
jahu, shokoladi, moone jne.
Pärast läbiotsimist lasti kraam käru andis lühikese ülewiade kommunismuse
peale ja sunniti Janushewskit teda raioni idude edasi londjate>. Käsitlemine oli liw
nõukogusse wedama. Tee läks poodide kuiw, oleks pidanud rohkeni sisukamad
juures ootajate sabadest mööda. Janu selle juures peatuma, missugune
shewski anti kohtu kätte ja lasti ametist ühe ehk teise kommuni-muse idee kandjate
waadete wuhe! oli.
ZIT tuff, 15. jaan. Minski - hom-li- lahti.
Süüfilistele tehti ülesandeks, et nad iga
Wiha
pärast,
tvõi
mõnel
teisel
põhjusel
Tshernigowi raudtee ühendus on jalu.e
üks jõudu mööda ajalehe jaoks kirjatöö
andis
Janushewski
korraga
teiste
toitlus
seatud.
tomitee teenijate kohta hulga paljastawaid tesi ja teateid saadaks.
aateid.
Siit ja sealt.
Mitmesugused teatedNarwa raioni täidesaatew komitee
lubas
nõukogu
koosolekutest hääleõigusega
taalris.
peale wabriku komitee, ametiühisuste ja
kommunistide büroo esitajate weel partei
Palkawad.
kooli õpilasi osa matta.
Pohjaringkonna warustusc komissa
Rumeliiaft läbisöitwad Wene süjawangid
riat
andis
Nowgorodi kub. toitluskomiteele
ieatawad et Jassas „Wenemaa (tsaari
aegse) saadikutuulutus üles on kleebitud, 10000 rubla kodujäneste kaswatainise
mis sõsawange wabätahtliste sõjawäkke edendamiseks.
Teeasjade komissar on otsustanud
kutsub. Salnal sihil pakumad agcubiö
lähematel
päewadel reisijate ootesaalisid
suure lahkusega kuupalka, 30) rubla suu
ruses, ette. On juhtumisi olnud, kus parandada.
I. linna raioni nõukogu juures töö
waranduseta [ojatuangib ennast ära mee
litada on lasknud sa „wabatahtl ste" hulka tab praegu 800 inimest.
Spaski raioni nõukogu asutustes
on astunud, kuid asjaga lähemalt tutta
waks saades, niisamuti ka walgekaardi on sunduslik teenijate üleskirjutamine tee
nistusse ilmumise ajal sisse seatud.
korraga, on nad kohe ära põgenenud.

Nowgorodis asutati Ilmeni j'nve?we<
teede teenijate keskel kommunist de kollÄ
tiu?, mis neid mahajäänud tõöuf. nsmag'
waiit.use poolehoidjateks peaks muutma.
!N'.laja IDtfhecas on käik jõud kihvtr
töa jaaks küladesse koond. tud. Aorralda
partei organisatsioni lngete reaijtveemr
Ropshmski wallas, Staraj i
sis, Nowgorodi kub., asutati pooõchoiid
kollektiw. N)astu wöetakse kah. £hk
nisti soowitusel. Rqllektilvi luKUest 4
rati seltsimehi kirjanduse luiatch»ataZ.
, 1**

r

Tööpaiga kõrgendus.
Ülevenemaaline ameliühisuste nõukogu
määras alamaks uupalga m araks 600
rubla. K ige rohkem wiltmud. Löö iste
paik ei trhi 10"0 r. kuus k. rgem olla.
Eriteadlaste palk ilma kelleta w imata
tööstires läbi saada, ei tohi kõrgem olla,
kiti 3 00 rub a luus.
Palgamäär hakab maksma 1. jaanuarist
'*
1919 a.
Eelseiswal ametiühisuste kongressil ka
lVologöa linna orgauisatsioni suure
watieta
se tahjulikudes töös usharudes töö
lsv'atl raamatukogu. .l n?o lal korral
dafie mitinguiö. praegu reaisirgritufte o<.- valla ehk ka tööpäewa lühendada.
iii&ueiö une-Li,

E heien" iis '5, St r j' - R -ssa kreisis,
kub aut 11 ülõi ei kooss eui
partei j. nõulogudc kr. si ongressi teg wulcst aru. (D [ust ti &tr tel komiteed
ümber tralifca ja kommunistide poo eho d
j.üd kü! dcs organilcrida. j)ga roo eboid
jate ring saadaks kaks seltsilist mäer nnale.
iDõct •ftc VCÜI »£> p>cstu
tarwüuscle

Kalamehed.

V
Eotemski kreisi kommnnistide kongress
ttwati 2. jaanuaril, öaadam' Peterburi
seltnlisüle seltsimeheliku teacwa
iõö jätkamiseks.
*
*

Et eelfets tra nõukogude kubermmgu
kongressile suuremal armu! komn unista
läbi wiia, saatis pelrosawod-ki kubermangu
komitee igale organisatsion!e te tclche, et
nad kõigest jõusi iihuiusmöd teeksid, pc'ro
sawod-kis ja kubermangus korraldati püs
side paewa, millal rohkesti mninguid orSaniserüi.

Kolm kuud tagasi" tehti esimesi sammu
fib kalameeste organiseerimiseks. Praegu
seni on suudetud Ludogi, Onega, Peipsi
3 meut, Kubo ja teiste järmede, tud ka
ojalt saame lahe talamehi kalameeste
ametiühijusse koondada. Kõ k möödaläi
nud päewad on eelwalmistuscs kulunud,
ega ole suudetud weel järjekindlalt Pete
buri kaladega warustama hakata, kuid
loodame, tui esialg ed korraldused lõpcwad,
et siis juba warustuse juurde wõib
astuda.
Asundused.

»

Mnrometsa mõisast.
Sablino organisalsioni liigete kooso'ckul
kasitletikie mitte parteilise ü e-ekitule, wdid
Meie ümbruskonnas kestab ikka wcel
nõukogude töö küsimust. Gcganijeritukie wll a arwelewötmine edasi. Isikud, kes
lehmade komiteesid.
selleks koha peale saadetud, paistawad
sihilikult aega pikendama, et aga kauem
aega siin wub da. Ametiasutused, kes
holmi kreisis pibkwa kubermangu - o! isikuid maale saadawad, peatsid la nende
kreisi organisatsion.de kongress, kul u
t gewust alati kontrollerima.
11 kolle kliiwi esitusi d il > usid. Iga org--ni'utsion korraldub nõukogude orgrnisieri
Wolossomi jaamast.
rnift. kõnet disllixlini kõikide
Wolossowi jaama ümbruses on roh
seltsimeeste keskel h ida, kv:k wasn tamad
d nõutgu asutuses kommunistide kest: maata inimesi, kelle seisukord prae
i>ätic anda. Ig Ie ti.krnele tehti koba seks guse toiduainete puuduse aj d raske on.
Kõrgete spekulant'ds b n.dade eest wõrs
põllum jandusliste t
kaugemalt ilka midagit osta, kuib sellele
juures Legcw .lla.
puudub raha. Sealsed elanikud otsus
tasid oma esitajat Eestimaale sata, kes
sea t kartulaid muretseks Wolossowi jaama
ümbruse maata inimestele, kuid saadik
ei saanud kaugemale, kui Peterburi sõ ta,
loas ist 2 elu,
sest siealr saadi teada, et üksikutele orga
nisatsionidele toiduainete waliatoomise luba
ei anta.
Er töömehi on tarmis.
Venemaa nälgib. Ci ole leiba, ei
rkd -tami, ci ole küteeinct. ..Kulm",
— need hädal [cd j» nad loetumad
igalt poolt ja ii liti paistab, et meie
täiest? näljapäcneinatas seisukorras asume
ja l puks aegamööda sureme.
KuiO igaüks teab, et Venemaa rikkas
maa on, et meil fõift küllalt leiba,
villu, siia ja teisi pnuduwaid aineid
häda on sel! s, et meie neid
Varandusi ci oska kasutada, et meil eri
loium nea puudnmpd.
Head teed sa edan peasemise abin'nd
on iga riigi heaks käekäiguks tuurilt
K.«rid meil on üle saja tuhande haigeid
tvagunin, õl °/o h. igoid > wcdurisid- iöj
nlgul oli meil 10.'60 automobili, kuid
praegu on ainult 3. 00 alale jäänud
Te sed seisan ad kuurides ja ootawad
p -randust Vabrik, te-.' ja töökod. des on
tuhanded töö.' n id paratld misi ootamas,
kuid paljud n-abnkud panna ie tchniteride
puudasel täie illi!t itini. Muidugi on ka
rohke ii te si p h uu, kuid er.rööuieeste
puudumine on pea põhjus.
Meil ci ulc j äituseks fiiixainct. Aga
fui raudtee injciiertjib, mehu
tuferiüb, luikusippi roh'este oleks, sii.
paranda'nd nui) paar tuhat wcdurid aus
ws ju meie iv ifiiine tcrivet venemaad
Ktr:>uuMgu ja unega wurustada.
Nv ul gtt roa laius w ütleb elle puheuo
suhe oti!.iv u kuu7ubi. Esiteks on ta toi
boe tehniliste iooU c ir cd avvaiuib ju
5. 'jeks oitja.ii]ccr b meel tehnilisi roolisid
ang öhluicid t.afuj;i), fus löo iicb tu i
nad hailb si '"autj. Nende koolide jun
r s on ka etsiva unst. se tiaesib awatud.
-} ecb tchniurnib tceivud igale töö.isele
»õimultkuis iusenttils suuda.
Teile, töölised, on hästi teadu, missa
) me .ahendas m emrit wabtiku kohta on.
) eie teate, et ilmu te?..utu sa ilma teinu
teaduseta ei vaudeta ühlegit tood korral
buda. Minge nende kool desse! Leul
ornaiibabc lar iv. r b u sa kui n sugutid teadjaid uni .cb-esu kog b
sns nöinid julged ol.ü et terme innu
a-õidame.

2? isted.

HUJterinar kornisszriiidi
Krginiserimiaz.

CpeTÄtilidlde õnnepäewad.
Ka praegusel rasketel päewadel on
Hiljuti oli Peterburis oblasti looma inimestel wah.st õnne päewad
arstide kongress, kus. kõige lähemaks üles tuleb, nagi lennates ja kaob nujuma
ruttu. .. .
ande s saali P h a Wenemaa wcter uar
Alles
mõned
päemad
tagan o'ld -puten
om ssariadi organi erimine. P'.hja-Wene
maal tuleb jutt tõigi elu !ü gede arenc spekulandid ünnelapsed. Ajalehed toid
inije veale iseäralist rõhku pauna. Aru sõnumed, et wabakauplus on uuesn üba«
annetest kvh ade pealt segus, et looma Md. Kuub iherr.id oNke kaupasid ja minige
kaswauis, P hja Venemaa', katas'.rofili es n i kallilt, kui jootsite. ©pefulai|ion
õitiegu. . . .
seisukorras ou Wnb tähele panna, tui
Uulitsa nurkadel asuwates kohwtmajades»
d s koduloomade arw igalpool tuutawalt
maheneb, karjamäärtus langeb ja t uloo ms kõhukamad spekulandid ismwad oli
mad taieste puudunud. Noorte loomade rüümustawaid juttu ajamist kuulda. Uks
kaswatuses puudub särelwalwe, ei ole ja teine r hulas, et tema lootus on taide
mingisugust matwet loomade tapmijc läinud. Sest wara wõi hilja pidid enam
lased meilt abi paluma. ,
juures.
Te.se järgu spekulandid, kes turgudel
Wetcrinar'a, mis looma kaswatusega ja matsali ümbruses hu'guwad laulsid
kõige lähemalt seotud, ou söjasooksul täie niisama rõõmsat laulu. Igaüks oli nou
liselt langenud. Kuna Lal kestkohga ühen kogu walitsusega rahul.
dus puudus ja kuna teda tihti, otse
Onn oli lühikene. Ei jõtldnud meel
kunstiliselt mitmesuguste kubermangu spekulandid Laemast tingitud manna kalu
nõukogu asutuste külge kinnitadi, kaotas tama kui juba ajalehtede weergu
ta oma täielise iseseiswuse.
bclt uusi teateid tv õis leida, mis kõik >
On olemas tveel Nõukogude Wava
lootused purustas. ...
T-legrasi aparat oli ilma põhju eta
riigis looma rsti tooduse keskwalitms,
kuid see on kuni wümse ajani ainult spekul ndisid rõõmustanud. Wadata».p
sellega ametis o und et skesk-Wencmaa iiift ei.oliiud kusag l ohustatud lubada,
kubermangudes loomakatkllle ja teistele sest juõa ilma selleta õitseb spekulatsion
haigustele takistust teha, sest need haigu kaunisti.
ied lükkisid stal laiali lagunema. Aru
Spckulandide önnepäewad olid lühikeled.
saadawalt ci suutnud ta niisuguse seisu Kui õiendus aiale'ted's innus, hulkusid
korra juures Põhza-Wenemaa peale suurt spekulandid >ä e endist tviisi mureli ult
lttvöda turgusid ja uulitsaid. Oodatud
rõt)ku panna.
saak
saaiiluta.
Seda silmas pidades kawatietakse kogu
Põh a-Weuemaal loomaarstimise asja
keskiohta koondada. Selleks luuakse just
uus keskkoht P Hja-Wenemaa weterin.>r
Kirjawastused.
komissariadi naol.
A. Teie poo't sa iöu) „ITI. V eim nt
vang stu'e kohta" jääb awa!öamala. Teie
kirjal pu.dub allkiri. .

&YTZ i -K
i. e a t e d.

Tähelepa ne mi seks „Edasi" saajatele,

Kesk-Wtnemaa asundustest.

Igale poole asundustesse saadeti rah
wusasjrde komissariadi Eesti osakonn
poolt AioskivaU eestikeelset kir andust. Kir
janduje abil on suudetud rohkesti kihutus
tööd teha. Praegu,on iga-pool tööjõu
dlldest ptiudus, "kes wõhnd arnndustcs
roolisid ja teisi kultur-hariduslus asutusi

rrr.eg-s- kes j:i2 cn Iste! 3 S?T iš ü2üs 3 'f
teSSHjeieSa ?;E sšast'* &viQc\?nnizmh?-ÄQu%af setaw saa
jatel! teiS&sinse uuendust ioetis.„ Sai asi" iaüks.

asutaba.

Teisipäeval, 21. ja n. gomoufa Xs 2
tsert - 2©©- £ £ t £ ©. g£

Kali>vuni!t^LnckuB.

9 jaanuar. langenute mälestuseks.
Ka ewi tööstus
suur?m osa meie la eri tööstus est
natsion. liseriti minema ca-ta juunikuus,
paremate kilemit.' rvalmistamise alal löö
kamad nõukogude kVcnemaa pririces 19
w brikut Töö isi on nende wabr tutes
11.638, telg üd 2.6"5, ketruse suurus
oi' 526.560 puuda, m.ltst aasta jook ul
9 BUO tuhal armi t ka emtt. Üleüldse suut
ud nõukogu XD.nemaa trubrifud poole
mõhem paremat ka eirit walmislada, kui
ennemalt Lermel venemaal mal,ni?tati.
äämedat kalewlt walmistasid nõukogude
U) nemaal 32 wabrlkut, kus minema! aas
tal 2765 telgesid oli. Ul ü d.ne ketru e
arm ulatas 1.240 tuhande puudani ku d
kalewit malmistti 30.590 tuh t arsinat.
Suur m osa ta ewi uabrilud mis
U?enemaal ennemalt olid on praegu nõu
kogu lvenemaa piirides, aga wiUa ües
ostmise ja pesu kohad en teina piirid st
walj'? poo!, olukord annab en> ka
raskesti kalemuööst. ses muda
Ühistegewuse kaswamli
1. saan. 1915 aastal o i IVenemaol
10 90'-1 k nbut -rmitujate ühisust ja
taenuülisust praegu on esimeste arw
2õ>.000 ja teiste 16.500. )aa 100 kuu
b.tanrit j -le übiiufe ka! ta on N.O uut
ja laa 100 iaenuühtsuse kch.a 15 aut
su isust asutat?:d. p-ee annab ielget tunnis
ta!, e! pr. egu ininiesid ürtslegewuse jare»e
Larwiluft tunn.wed.

H.Ü.tus k.U 7 öhtul. S.öfemin k 2 rub. maks.: cc st.'
(Seoti fÜmmuttiftline tlub».

Ccsü laulutozns
°ix lauljatest, iseärai iv mecstchä lltesrpttu
dus. Palutakse selts.i s>, kes tooris kaasa
soo rimad laulda, ilmuda lauluharjtttustcl,
mis peetakse tgul es ma päewal ja uc ja
päewal kell 7—lo õhtul Proletkulti rua
tuides, Fontanka Ne. 2.

Pidu-chju paneb toime Soome Kõmmu
ritftlmc mcr mccx-tc klub', lauoäew il 18
mann rit* i 19 a. (B ütoi. K iiiojieiisa/i
nr G/7. A gus kell 7 ühiul. Lõpp 1 öõ el.
EeZs.no. : Näitemäng, kõne, Uuiugein.jeõ,
i.pnls tuut», pileti hind õ rubla.
Eest j e isus.

W. K. p. <?cs>i omrondaöe Pzterburi
Pühapäewal 19. jaanuaril kell 12 honl .'omuee tn wtr> tud igapäew ieUa 5 8
miful Fontanka 2ir. 2 saab ära pceiub õi?tui. nka» nr. 2.
Eesli töökoolide seltsi asutise presioiumls
Asundune komitee foofoTc! on 22. jan.
iiigeiC too^aief.
(9 n. 1905 a. mälestuspä.wa.) kell 1
puew.l. nfj, nr. 2. A inde wutüud
Moskwa raiom Proke! kulti ;noo" U.tfilisie ilmumine wnSus.ik.
kont) paneb puynpäewal 19. jaanuaril, j. a
Pidu - öhtu toime. Eestowo: Nüue
Palmi Wrudä mõisa põllutöö kõmmuna
niäuq a muild harilikud lõbustused. H kka asujaid Uikalad, pühapää.waks. 19maks
tus kell 6 ohlul. (3dõa.ijaanuar is, Fmtunka nr. 2. ilmuda, nõu
KaHciafl np) np. 124.
pldamuele loaununa K atide liit
Ee stsei su s.
uute' ilmumine tingiinatto tariöüif. Koož
olctu algus kell 12 p.
Liige E. Lippo.
Püf-. n rinwrir a r l rrus-sj öe tarrtaa
l iaö. Eesti os taiuu kihutustöö toimetatu
raiub £ iii a'uilitk.l tas i-ott-c s £OO
Wäljaandja: Wencmaa Kom. Partei
- u d korrata >.ca, i»Uesk loi-f. lotuu teadu
Eesü Osuk. Peterburi komitee.
..ND . TeaipaJbiiaff, A? 1, BCT.HCKIIÜ OTAE.i.
Wastutaw toimetaja: To-mctuse tollegium
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