ö>;i (rsrsßJ L&~arg:i

Crnrnssa nemeiCß!sn!D3 (cnan;lrsf=) FErfel.

Üksiku numbri hind BS kop. Raudtea! Ea kop.

f Toimetuse kõnetunnid
J uu igul iuöpaemal U—7 õhtul.
»

£

f Talitu? on amatub
| ig.<: tövpucwal hmnmiiu kcüa
» lU—4 peale lõunut.

Tellimiste hind:
1 kuu - 11 rbl., 2 luud 22 t
3 luud 23 r.
Tellimiste adresS:
F KonTony r 3. ..Cdafi", Ns po
rpaA C uia.iujTHqecK:aa y.i.
(ö. ii.uaOb.ua:i) 14.

% Tcltfou CÖS 23.

Adrcssi u:uutmi.;e 75 kop.

Eesti Osakondade FoSerburi komitee hläxksnjJja.

P II E IY n h E ii T.

K? 14.

Larpäewal, 2 S"jaan-s:ril 19i9 a.

Üleskutse
Eesti Ajutise Waütruse poolt waleteele wiidud
sõjameestele.

Päewatmdiscd,
Lahinst Hclne m >ikaS.

Walk, 2°. jcinn. Eila fcfl 1 alqasib
iDolcjcfoaibfafcb H Ime ml a ja Xdrmo
Seltsimehed (£c§tt fõjcirpöcTcifcb! Üle rõöwlid ja mõrtsukad inimesesööjad tu i etvi pommitamist. Pärast ftiurtfifibc tnlb
t >ng's jalnvägi peale ja sandis meie
ilmline sotsialne rewolntsian on lõkkele lewad.
Pätsid ja Poskad. kes ennast „Eesti wägenb Tõrwa olcwi taganenia. ?)»eie
löönud! a k rgcmale ja kõrgemale
wäg bele tuli abimäge ja ctibuie jeisulorb
vusewad reivolutsioni leegid Õutu Eu Ajutiseks Wali su eks" nimatawud k..tsusid seati palule.
rooaS, enc e alla mattes tutti maid kapi Teid üles „maakait'e liitu" tlini et olels
iJeB testid bc^outt'
talismusc lorra jäänustega. 5k igis maa öeldud, mis ta eesm rk on sa nüüd olete
dcs, ig:s ruhmuses muamad töölised ja teie sunnitud tapma! Keda tapma? Weuda!
3atn 6 h rg, fO. jmn. R(.uol Täbc
bired olib bess.tibi wägebe hulga- <2üü;uc
talupojad selgusele ja arus mmisele, et etf Eesti töölist, ausat töölist.
Seltsimehed sõ awäelascd! Teid petetnffe, ia Rootsi wab.itahtl.!ud.
disicle kuruainistele ja surmetele lapp
tuleb ja peab tehtud s-ama. Kommu fui Teile iga ugu eid muinasioolisi hirmu
3000 ü!e:ooTu*nt.
nistide lipukiri: maade töölised üht juttusid enamlacte tegudest räigitakse, kui
Ufa, 22. :onn. Wiimase s jategewuse
neg", on k ikide antsaajate tööliste ja Teile öeldakse, et enamlased sõda tahawad,
aj
>1 Usa trä rnntal jooksid
talupoegade lipukirjata saanud. Kuid töö maad laastamad, mil ja mälja meamad. tvõcst
3000 lnecft meie poole iile.
rahwa kurnajad ja timukad: wabrikandid, nciide poale ületulewaid Eesti s jawäclan
pangapidajad, papid ja suurmaapida.ad. maha lasemud. Ei! see tõik on m le! Teid
kes enese lähedat lõppu ära näelvad, or pimcstatak c! Pettuse ja malega sunnitakse
ganijeriwad ü.eumlist kurnajate li> u Teid oina kurnajate eest möit.cma! Maha
Zutuijamne prof. Massarikuga.
luues tööliste ja wacsemate talupoegade maled ja peltujed! Äeg on arujaamil.'c
„.>furit:r Pois i" tea-?! sõudis .Tsheho
waSt».; tee.oad rei' " st tneelpä''-heitnu i t .lii!
io ofi mnt) «riigi president Masiarik 7.
katset edasimeercwat ajaratast kinni pdada,' Eesti Töõrahwa Könmuna
. ise.libru Partsi. ir i"!" :r- *
endijt wiisi töörahiva paremaid poeg es ainus tööliste walitsus Eeslis, kuuluj oi te runstu Prantsuse wabarügi ja wäli;
üleS p ues sa ära tappcS, cr nendel w
as Eestimaa w a b a xiig i t s, millel ministerinmi ifitaja ja tiiijamuti ka tjhehi
malik o eks oma turnamis tööd cdan teha piir ümber on ja miile üle toi! kraami j. rahma esitajad.
Ma -saril tea as toimetaja ete:
Eesti kodanlus, m.lle ce-eoisaS Patsid,! toiduainele wäljanedu kmas.i fcclatiib
tui n 'elleks P «rist. ct ne,d muu
Pocke.d. Tõnissonid a Larkad on, jätkub ! N-üd seltsnnchcd! Küllalt tapmist! Kul tnniid wah-koide harutada. mii minu r.«h>va
oma Juudase tööd edasi, kõige mustemaid j lalt werewalamist! Saage aru, et „hetrad" kohta telliste pärast ]9l -. a., fui mina
obinötisid tarwitusele mõttes. Jng iS Ame kes Tctd wagisi oma kütketes pea-vad, winnast karda Prantsas naa pealinnas
olin. Ma olin terme aasta joollul Wene
rika kapitalismus, kes heameelega kõtge oma fafiifib kaitsewad ja sellega jalge alla
inaal ja w>' in pai u raakida litt a.-tc seisu
selle peale waatab, aitab igapidi kaasa. tallawad kõik taoliste õigused! Küllalt pi 'otra t sellel maal ja ena allastest Prant
Soomest tuuakse elukutselised timukad nasi, mida kannatanud olete selle pika im. susmaa! wiibin mähe aega. ses: ma ruttan
Eestimaa käsitöö isi ja talupoegi tapma ja perialistlise sõja ajal! Küllalt k igist kodan Praagasse, kus vead rah-vusline kagu kollil
nende warandust häwitama.
iuse knruamislcst! Nüüd seltsimehed, Ees i kulsalama, kellele ma meie praeguse tcge
Kuid Eesli arusaajad käsitöölised ja sõjamehed, pöörake ümber, m sake nttrka wnse ja tulem Ui p a niide kohta atu uinct
ette lauda tahan. Esimesel lohul on sea
talupojad, kes olid sunnitud Saksa püssid, õigemini, pöörake nad teie kurna whe ord naabrus*.3 olcwate riikidega."
tiumkate eest kodumaalt lahkuma, taanda jate ja käskijate poole parunite ja „M.uiiü" toimeiaja roolt ettep.iubub lüsi
sid endid jälle, et uueSle ja puremine fantaste pihta, pe skc wÄI a Soome ja tniise reule, kas ta wabaii lust korda Tihe
org niscriltult lindlas korras kodumaale teiste maade ti nukad, kes Teid paljaks himall lindnate pa.b, taastas Älüassarik
ata,oalt: „Ma o en selle ar,van,ise suure»
tagasi .ülla, - kus wabudust, wcudmst ja öö "ad. Astuge malja o m a huwide eest! et enamjagu mintt kokumaalastest waba
õigun maksma panna.
Ühinege punaste sõjamäe'astega, kes riiklike torrani on jõudnud. Wubariik
Ailis tegi aga Eesti kodanlus, kellcl töörahiva wabaduse eest w.ideldes oma peastab meid. pea e selle, neist raskustest,
midagi p.ha et ole ja kes enese kasude elu ohwcrdamad Ärge kartke puua eid mis w liisejasugu m iljama ikttga j i ig «su
kaitseks ühestki mustast abinõust lahti tst mägesid. Need ei ole löömlid, ega mõrt. guste diploinatlist.' tüsimustega üi.endi-.ses.
ütle! Kas lasita ta need tooli cd kadumaale? sukad, yiceb ei mägi. ta Teie naisi eg > Ja ka i!n,a selleta pole meie ülesanne
.<rge. Kaiguks puudub meil nunigune
Ei ja k ü m tn e kord ei! Ta algas wer fe lapsi, nagu papid ja parunid ncnde ,ranu fultuiii, nagu Prantsusmaal. Mlle
wenuatapja sü a. N. d ci tulnud ise soja ärcl sörltjad Tellc male tarnad,
waateptink i liitel on mci nelja suurriik,
karmis, m s Wenemaa ja S ksama t m riistus nendele töölistele ma. tn, maid
j Elagu punane s ' jawägi!
hei kntdla siden e looks, a nimelt Poola
petsid, mäletasid Teile käsitöölts
iElagtt Eesti TöörahwaWa
maad, T heho-Slvioa ide rillü, AitNne iat
zele ja waeematele talupoegadele, et jbariik!
,'a Lõuna Sllnvvni.u (lingiioft ei uiäf-nud
Nkasarik midag'). Ne>.d neli rii i peawad
olema paindum ta lindlus.ks Ba timcrc
,a wc.hei." Enamluse seillikorra
kobta Weneinaal ütles Massarik „Enam
liis oii küivem kui seda igal pool aiwa
Y V jljlJl C 4 iu-H JL l^-õ
takse. Tema jõ d ou sellega fclct w, et
ioi|eb parteid xVcncrnaU varustatud ja
N ui d fardau?ad su?a.
• Pole torti surnud.
hi vitaiud on. Ma olin W neniaa rewo
Bcr ini Asutawa Kogu walinnsic
Londoni „Dai y Express" kr u'ab Wc uusioiit foline järgu tunnistajaks: Pe er
ajul niinel ugucb r.ihuutsl ii olm.b, 0..b neuiaa jünoulu te puht. Wtul uojc nn buris, Mo.kivas ia Kimmis. 9Jicil telk s
nad paljude» Sakjamaa linnades, iieura dogi ühist 'venemaaga, nndagi ühin armumine, et puhas enama itvene rcmo
n s N. enii rin lonnas, Haindnrgis jo
Eestim -aga ja Õnias seisu
lutsioui ja suu-e Pran nise re rolutnoui
paljudes jüdainutcõ. tuftrtanb
m hei, niis kantis loomise aateid, m dagi
orios i- ige umbeni wnmalust
vo luide' lvh'udes waNnuSie e tcinulnns W ucniaa wastu joba pidada. Ä)üil ühist ei o e. Weneinae.l langes iiemalrtsus
u«st nvt hawuujtd MÜ.gl taiiu
po c n«) ust vn»ale uur wuv» ta Ju ja iv im.lle aiiio m.11k,,s Mis cuainiu e
UMtr» V"
jaiitb.
tülgehattaaiisesje puutub, siis ou see ha oa-

„Kmet»'ki" soomustatud rong.
Wal k, 2?. pan. Tartu liinil töötab
iralqcranrbla;lcl biitide tcpajiirgcbe Sfcren
?ti nimeline soomustatud, rong. Eliase
urnit ire a a! ICi Vati sunrtükiwägi waea
lase sõjamäed ja soomustatud rongi
p geuema.
Uued wäed appi.
Walk, 22. jann Et endist seisukorda.
Tanu liinil kütt.' la ida, seüets saadeti mäe
riuuale need. maeosad, kes tracnlaje
gtist tvälja ajusid.
Äraaud a Va!adawit'ch.
Wal?.- 22. jaan. Helne möiia av
matsid lahingnst ka äraaudsa Balohowitschr
iräcfalf osa, tus wangtde
lüO ratsameest.

oüt teatama? maaral olema?; enamlast
ju!lu?tawab icatnb aateid, mida me tõi»
."•pude 1 puks, malmis oleme wastu wötma
Olnult elus e miinile metlmde ei mõi in'ü
musiu mõtiu. Na.b on ainult Venemaal,
kirjaoskamatute maal, woimalikud. Älteie
t hedlas d. oleme rahvaste ühisuse
doidjad, mille alused tingimata pannaCfi
rahukouwerentsil." Jutu lõpuks ütles Äkas»
sarik, et mis noort tsheho
slmva ide ruli ouubinoab, on piiride küsi
mus ja rahuline kü.mus. ?!ii ühes fui fe
teises küsimuses ootab ta liitlaste poolt
toetust.

Saksamaa valimised.
Wiitnsete tciibcto järel on pealinnas ja
nahlawasti ka prito ntfis fotsial bcmofra
d d (<d)cibcman(afcb) enamuse saanud.
Nii roütb wõi-nalik olla. ct neil ka rah
mnsli es kogus enamus tcktib, mille t ttu
icleistvnel kas nendega ühineda wöi
nende waskasrinda astuda tuleb. Kodan
lisicst erakondadest on Saksa de nokrat»
lilel parteil juur edu. Mrs endist kesk
kohta, praegust tristlist rahwa parteib
puutub, siis ci ole tema kohta teateidu
Prott st-miitmgut.
Genfis pani kohalik tööliste partei pro»
test miitingu Kari Liebkncch "'osa
Luksemburgi w lgi vaidle inrtnamNe wastu
toime. Tööliste kõnemees, Llljred Eegel,
ü ks et Viebfncchti ja Luk embnrgi tapjad
on volit llsclt pi vedad. Liebknechti peale
laarid vank otr circimbe ja kurje signalikS
kõ ge iluta tööl'itele Ätriltgujed mütitigub
olid la teistes HeUvetjia linnades.
lirimaa enesemääramine.
Inglise ajalehed awaldasd järgmise
telegrammi: „Amerika inaitt
sü-z on märgukirja saanud, mid ajutise
rimaa tua itfujc esimehe Mae-Our oni
poolt ou alla kujutatud. Märgukirjas tea
taialse et liri rahvas 23. detsembril, o na
•aiemiffr.de kvoeoekut ci;u?toni.b on, iga*
sugust po'.Uiust ja nrajandusli: läbiläim.st
icanaaga lõpeiada Praegu ci llmuista
Ärimaa wa itsus JngN c kuningat enam
y\ riiuna kuningas. Uhendud Suur Bri
t..nia ja ri £i pole enam olemas.
See ui IH ,v c:i J iriaaljma asemikkude
koo'v c.ut tuye Uuuaitduu ijcaUceiiamujega
ivastu.
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lilem Silcsias ei taha sotsial-demo
Wenemaalt.
kratlised orgnnifanonid ühisiöötamist ma
lifuscga. Labitääkimijed ifi.
Wa litsus lubas möttede tööstiishantde sot
Sõitjat? kontrolerimine Tcherepovetst
staliserimist, milleks komisjon niluetatakie.
Äorratn- Rowgorodi raudteel.
, raud. eel.
B.rltnis putkes ootamatult clcEtri
Nowgorodis. 21. saan. Wiimsest
tööstuse teenijate streik. Berlinis kultus
TshereP o w e t s. 23. jaan. Kõikidele *
ivalgliStus. Tramwaid, mis ftreikiwate Rahwa majanduse Nõukogu kubermangu miinudele on käsk antud, hoolega selle
kongressist
wõtsid
273
saadikut
oa.
Aru
c teivõtete woolu tariuitafib, jä d seisma.
järele walwada, et sõidulubad Wologda
Streigi põhjuseks oli see, et palka ei kor annetest selgub, e raubtecl korratus wa sihis ainult teenistuse lohutuste täitunste
lit.eb.
3g.üpoi)s
leijaiDab
suured
tagamar
d
genbatub.
otstarbeks antaks. Isikud, kes lubasid islt
Tagnrline ajaleht „D'e Post" tänab toorest uiuterjali sa puujüsa, kuid seda on liste asjade õiendamreks wä ja unnawad
wgimata
Peterburi
saata,
sest
et
wagunid
Scheidemanni selle eest, et ta nii tüsedalt
ja wcdurid puuduwad. ?litolai raudtee ,vüetakje sõjaaegsete seaduste järele kobtu
tööusle wastu on wüidclnud.
tntumise korrulda ad lvaotawad oma kohns tikule wadrutlisele. Tiherevowitsast Wolog
Kreutzburgi.s (Saksamaal) olid korra
peale läbi J rmcde Okulowi umbri dasse ja J.roslawist Wologdasse on ära
tused. Gartt soni ülema käsul waugistati tuste
cute töollsed tuband vlual kulul tarivililud keelatud eraisikutel sõita. Selle keelu sih.ts
40 raudteelast soldatit ja lasti maha.
ara parandada kuid on kontrreiralntsionlist elementi wäerinnlt
„Manui" teatel mtetueritafje Kon maguntd ;a wedutid
et luba neil tööta selsivald piirile tungimises takistata.
stantiitopolist kõik sakslased M austerlased
Protesti streigib Saksamaal.
wedttrisi ja masinaid teadmata põh ustel
Karl Licdklnchti küla.
Prantsusniaale.
Rnhri piirkonnas on streik laiali lagu
Ingase tööliste parte-d kawatsewad tarwtiada.
Tsherepvwets, 23. jaan. Kobõ
Huwitaw, missugust politikat siin taga
ncnud, osalt protestiks Licbknechti ja jaanuari kuu keelel Albert Hallis miitingut
lino küla, Belooserski kreisi, Nowoierski
Luksemburgi surmamine wastu. Utein- toime pauna, mille aiiieks oleks „R >h- peats aetama!
walla kodanikud otsustasid üleüldisel koos
Si lestas uiiencstb streigib, mäetööstuse
ühisus on tulcwiku rahu peasiht."
Kultur-ljariduslitte elu edened külades.
olekul oma tü'a Karl Ltcbknechti tülakS
juhatajate enama seisukorra peale «jaata
Kuulujutud, nagu saadaks Ameri"a
ümberuimetada.
Weliki-Ustjugis.
23.
jaan.
mata. Streigist w tarnad 24 koewandust oma s j iwäed Poolamaale. liifutak|e amet
Alles juulikuu. awati Bogajawlenije kü
oa. Brarlujchwcigis on ka protesti st cik likult ümber.
A ulava Kogu poeleyoidjad sõidavad
laS kultur-haridusline sel'.s. Knni jüa
wa ja kuulutatud. Isegi post, tclegrar ja
Lwowis on juutide rüüstamise aja! ulaani awalo s end felifi tegemas näite
Mvjkwasse.
telefon ei tööta. Brauusthwcigi wabarägiõ 150 inimest surmatud, 54 maja < liga
mängude
korraldainises,
kuid
talupoegade
Keskkomitee
koosolekul
teatas presidmm
VN tctn tuäija kuulutatud.
ja bensiniga ülcwalatud ja põlema süü puolct)üiDmi»ie on juba täite luoiDeiuö. liihn te e, et Moskwasse parempoo sete es
dat.,d. 3uco juuti on ilma peawarzuta Talupojad taiivad heameelega naiiemall eride saatkond jõuab, mille hulgas ka
Prantsusmaa rahaline seisukord.
jää r. üb.
gl.det ja ruumid ci ole n litte ainu.t tais Tiheruow wiibib. » Teatete järele on saot
Pran snsmaa eclarw on 17 miljardi
!(J kommunistide juhti, kes kodan maid ei mahtu iõit tü ae.cmiUib jcUii konnas l 4 inimest. Saatkond esitab Asm
frangi pmle t tlsnud, millest 8 m ljardit luse ajakirjanduse ärawotnust organiserind,
sõjalacnude katmiseks, Et Tor eti Dresdenis mangi ja pand: Kõnig vuuumiõeap nuig peawad toju tagasi tmva Kogu komitee ja preildiumi liikmeid.
pöörama.
maa rahaasjandust kor-aldada, selleks on steini kindlusse.
Nõukogu ajakirjauikude ühisus.
IV wiljaroilgi Moskwasse.
maksude tõrgentu est, mis kõige paremal
Bremeni tööliste ja soldatite nõu
Nikolsk, 23, 'aan. 6. jaanuaril asutati
korral, i - miljardi annaks wähe. Pranl» kogu koosolekul otsustati Ajutama Kogu
S a m a r a. 21. jaan. 11. kuni 2). jaa
Nõukogu a akirjunilude ühisus. Praegu on
susmaa w ib oma kulusid ainult taju walimistele takistusi teha.
nuarini saadeti silt rdlosl»vas>e lv wt.ja
nõudmisega kinni katta.
K ik Lieblncchti perekonna ja tema roagi. Kõitldes puraitdaiatse malge ühtluses 6 liiget.
lapsed on wangistalud.
taarrlaste poolt purustatud )uaa|iö,
L ebkncchti leinanädat.
Mitmesugused teated.
Saksa walitsus peab oma kohuseks
Wiinaladu t.oodris.
Bori s o w. Leinanädal Liebknechti
Ajalehtede teatel on KonstcnLinopolts Danzigi kaitset oma peale w tta. Riiia
surma
puhul kestab edasi. Tööliste ja pu
So
l
w
õts
heg
o
d
l
k.
23.
jaan.
)o
muti
wõtab
ta
k
ik
abinõud
tarwitujele.
mitmesugused lvoso mis Lieblncchti
anni Kronslutskt nimelise neus-Noosin nasewäelaste koosolekutel awuloatatse Liebk
ja Luksemburgi mälestuseks pühendatud, et see linn Saksamaale jääks.
Rootsi maal on meremeeste streik. labiotsinnse». S.»rslis letti mar-norl aui.tme ucchti mõrtsukate wastu protesti.
laiali aetud.
- Stokholmi jõudis iseäraline eestlaste Streigiga üh ncsid posti-telegrafl teenijad. alt neljandiku pange igasugust nnina
Lühikesed te.tcd.
saatkond Ta tahab kindral Hjelinarsoniga,
R ihukonweren sil on Wilsoni plaani a h be llötld. Ladlotslllnse uja» oli otsi
Ostrog o s h s k, 20. jaan. Dirck
kes Rootsis Eesti kodanluse abiks as'.lta järel miiu kolkuleppiuttsl rahlvaste ühisuse jate nvllnide tvahe.ord ii>aeiuiliC mng
! wtimajed tim etujiö oisijaiö jumulateota toria ajakirjanduie büroo teatete äreie
tawute naesalkade juhiks nimetada, läbi asjus lehtud.
jatets. wlha.e.s juiD nuiiuiä
tlili B-lkus Inglise wäeiuhatu e ja parem
rääkimisi pidada.
Satjamaa rahwusline kogu kutsu
Endine Saksa keisermna awoldas takse Weimaris kollu. Talle kaivatsetakie s.is tui mõtet auistme muut üles tõsteti poolse»e essertde, mähemlaste ning dash»
soowi Saksamaale tagus: tulla ja ühes esialget k.jkwõimu anda. setti kui uus iiui uuisune alt uuuwnõub leiti nuijib naktlakan wahel teraw konfü.t ette.
nonnid wiha oma juhatasaima peale üle Kindral Tomson lvüttts partei libenO
lastega Podftammis eiada.
konstitutsion maksma haktab.
Anti tasf endist Bcrlini prcfe li
wDaily Ataide" teatel kawatsetawal >a tuotasid lellia lvaslu »gasng se usalduse, mangi. Ametiühisus-e konmereltts amal>
das niisuguse t.gumiisi wastu pratesti,
i Oma wadandusels üt.es et
Eichorni wangi wõtta seltskonna rahu Inglike walitius koigi Wenemaa walit
riltuinise phrast. Eichorni elukoht on tead j..sle esitajaid Pariisi rahukonweremsile ! wlln noniltde nõusolemisel ara on pa- mille tagajarjel wangiwoetud lahtt lasti.
»••
mata.
kutsuda, et nad seal oma soo.visi awaldaks. I detud.

Liitlased ja Venemaa.
Inglismaalt Soome jõudnud kindral
Gurko teatas muu seas, et Inglismaa
juhtuvad ringkonnad enam aftnufelt Ve
nemaa wastu wälja astuda ei taha, sest
nende sisemised tingimised tceivad nci e
tatiStusi. Akis aga rahaliste kahjude tasu
mises pulldub, mi loodawad lii lased seda
tingiinara saada, o'gu Venemaa mitme s
jaol tud w i jaornmata. Kui liitlased
ülepea wariistus abt annawad, siis ai
nutt L Ulia-Wencmaale. Pea lootu ed,
eii.nnlaetc iva. ta ses w itluscs panemad
linlased Ukrainas ja E'beris kasakate
peale. Kuiv ka kasakad suuks enamlastest
ainult suure tegemise järel, mis wütb olla
paar aaetat kestab, jagu.

Eee on idas. Idas peetakse läbi rääki- põhjaliku mastnse on saanud, on walmis
misi, idas on wäikckodanlised 'otsialistid z ka selle mastuse järel läbirääkimisi edasi
rewolutsivnärid n us wüitlust tööliste ja pidama. Nad on walmis Mõskma s itma,
laialdase üleskutse, milles ühe tatkcndi ta upoeg 'de wastu lõpetama, kuid lõuna-, et 'eal, muu seas, edasi rääkida Asutu
tkõuna-Wenemaat sa Ukrainas sammuwad mast Kogust ja Koalnsioui ministeriumit.
toome:
Oma manade arivamiste paelus wiskleb
.Anttawa Kogu liikmete kongressi needsamad 'otnaüsnd-remolutsiouär.d Wene
!
ikkagi
meel wäikekodanius. Nad räägi
kodanluse
ja
liitlaste
lõrmat
Llüukogttde
juhatus otsustas wiibimata kohaliste
! mad rabwamalilsuiest, Asutawaft Kogu,
wabariigi:
löö.istele
ja
talupoegadele
tagu
juhliwate Nvutogllde mubariigi orga
l Laäne-E »ropa demokratis (impcr'.aUst!ise
nidega käbiräätluristesse astuda, et mad nao se l ahelaid. Jassas la Sl>ufe-> ! todan'usc) häätahtlikusest. Nad räägiwad
otsekohe kindlat ja wormilist kok.u>eppi ropolis rvõlsid siin es erio ja mähemlascd !ammu igunud asjadelt, mis on minewiku
intst teha. See kokkuleppimine peab kodanlaste nõupidamistest osa.
Kuid meie elame siisgi meel igasuguste i l pärast, m s olid eudisetele palwedele tulc
puutuma kodanlise, sisemise-demotrat
muudatuste
ajalooliste õpctuuüidc aja | mitu ootefs, tuid mida täesolew aeg lai
kise s sariistade rahu ida-mäelnni.
»oos.
Reivolutüoni
ojalug i on maite-kodan a!i pillas. Nendele oociele on ammugi,
sõjariistade rahu tingimised olgu
ajaloolistest tingimistcft olenew lõpp tul
lisi
suurel
tmi|il
õpetanud.
järgmões sihis:
nud, nad möuvad olla ainult minemiku
Elimesena
aiiistd
mahemlased
uuele
seisu
1) Nleie, sotstaliskid-rewolutsionärid.
asjaks, praegu ei luba neid ajalugu, nüüd
kohale.
Nad
vu
mutd
gi
n
ufogube
loi-imu
kohustame endid k-igr sõja,vägede
o eks nad l gimitsaks.
mostased.
kuid
nõu
ogtide
n>.>i:nu
kulutapoo e üleskutsega pöörata, et nad ida
Rewolulsioai kärk peab kõigile selgeks
Miseks
ci
taha
nad
midagi
teha.
Niisugune
Mäeliiml sõjarltstus rvõüluse Nõuko
tegema, et ainult kaks teed on olemas,
ol>
licude
partei
miimse
ionmerenisi
vi
us.
gude w gcde mastu lõpetaks, kalju
des wormalust mõõda, dcmokratia '.K utogude tvõnnit kukutamine tähendaks, kas foöaul ue biltatur i proletariadi dik
ühist wäeliini irina Kottshaki ja iga u- J nende arwatcs, meie maa orjasta ui ist tatur. Kolmandat teed ajalugu ei tunne,
logil ilma ajalugu teda ei näita.
teise tagurluse mastu. £) Asu i „liitlaste" imperialismuse poolt.
See on nüüd ka kõikuwatele waike?adan>
Wähemlaste juures tulid es-erid, kuid
tama Kogu poole hoidmd wäesalgad
lahele
külla t selge. 3!ad lahkuwad omalt
uad
ci
sl.udu
oina
manadest
wiiaksc nnicliimt tõrmalc, kus nad,
waleteelt,
mis inid kodanluse toetamise
loobuda,
nad
tulewad
läbirääkimistele,
s samäe jeiiukorda alles hoides, parte,
juure
wiib, asub pikkamisi
kejlioha otsust oorumad. Nüulogrrde kuid soiuvad kat päästjast Asutumast
nõukogude
katlsewäerinda.
alustab ühist
miim kohustab ennast, nimetud mäe Kogilst, jouiivad ilkagi mingijugilsest kodail
wõitlust
oma
maa
reaktsionl
ja
nscsl
woi
wäilelodautisest
mõimust,
millele
osade tag «sriuineku .'ärel, et tn sotsta
listtde-rervolmsionär.de partei tviai Asutaw Logu a nutt iuar|utaucts oleks. imperi liemuse wastu. Nad toetawad,
saamad juba aru. misinguseks tagur teatamal rviisil nõukogude wüimu ja siin
organljatsiontde vemas o eku lubab.
3) Kindlustada Asutama Uvgu liikmete luse ciets on Koltjhak ja kompanii, teda wõib neid ainult siis terwitada, kui see
ja jotstaltstide-rervolutstonaride partei uitu rahamehed mi suure hvol.ga teeta .oetus tööliste-Lalupoegade nõukogude woi
ivad, saamad isegi Wcnem-a «endiste nui e ka sul lk on.
liikmete puutlunatust."
Ajaloo kä,k peab neid wabastama kõi
Need tingiuirscd pidtd partei keskkoha tiuluste4* m.rejanuiisle kiskjate iseloomust
gist
wäikekvdanlisest utopiast, peab oma
otsustamise alla tulema, kes oma otsus 'aru, kutsuwaö nüüd nende «liitlaste"
karmi
tõtt neile kõigile selgesti ära ütlema
test kõigtle parue. vtgamsatsimudele teada ivastu, k.da nad niikaua kuulNiardauud
peab
nei!e
selgeks tegema et kodanluse
or
anud,
wõitlusele.
Äcad
ei
tea
susgi
näi
annab. Neid otsustel palutakse parter
ainmvalitsuse
asemel peab olema ainult
data
õigeid
wottlusabinöusid.
organisatsivlltdel silmas pidada.
proletariadi
dikuuur.
Nad peawad aru
«Nõukogude Wabari gi põhjussääduse
Seda üleskutset Ufa rewoutsioniliscle
saama,
et
meil
on
praegu
tõsine wöitluS'
komiteele edust audes, tegi Asutama Kogu muutmises: ci wõi Mttugi olla", mastab
kõigi
maade
kodanlaste
wastu.
Mida toa
Nahma Komissaride Llõukogu es eride
komitee ettepaneku ülemal puuduu.tud
rem
nad
selleit
aru
saamad,
seda
parem.
euepaneku
peale.
Täheiidab,
Ajutuwaft
imme asjus käb rääkimisi algada Oma
saadikutele palus Ajutama Kogu komitee Kogust ei mai läbirääkimistel jutlugi olla. Sfriib ärgu keeriegu nad. kui kanad takus
minewitu ja tulewiku wahcl. '
puutumatust.
Kuid pareuipooljed es erid, kes korraga nii
R. Koo^

Wäikekodanline utopia.
gstljnti oü cjalchtebcs huwitaw teate
et Ufas Asul nva Ko.pl liifmcte koini.ce
Uh remolutsioulise-komtecga läbirääkimis
tesse on ostunub. Ufa romolntsiouline to
jmtce ostus Inbiriiä im istesse rahma fo
missäride uvu ogu nõusolekut ja roolitu et.
Lüb räätimiste a guus tehti kohe pär ft
Ufa langemist Ajlttawa kogu üimicte poott.
Läbirää!i,niste põhjuse.s oti see,' et
mustcisaja inc Koltjh -k, kellega Antama
Kogu tii'ulei>, parempoolid cs-erid
tihe* olid tfömmib, ja enamlaste mastu
Mõidelnud, nüüd äkki Siber s w imule
T'bernvwi, A vkseutjewi sa hu ga
teisi es-cr si mangistas. Nüüd alles örp'.sid parernpoolzed es er d seda tundma,
ms tahendab moeta ajaliste kodanliske ja
monarhistide toctamille. See ab
kõige karmima ja mustema tagurluse riigi
tüürile upitamist, tähendab igasuguste
wabadnste hämitam st ja laialdaste mus
sede armuta mahasurumist. See oti Asu
tama Kogu t puisteks tagatipuks.
Kn d mitte ülfi' ttolijhakift ja koban
kusest ci lahfiinnb nüüd paarempooljeb
es-erid, nad lohkusid ka !»itlostest. kes
Kottshaki ja ko. anti st nii suure hoole ja
t toetasid. Parempoolsed es-erid,
kes Ufas läbirõülimtsi algasid, kutsusid
nüüd omalt poolt müütusele Kv tjhaki sa
linlaste mastu. Enamlaste tvastaue sõja
kine tcgemns pidr lõppema Kltid kõige
selle suures ei unustatud Asntamat Kogu,
mis oti ikkagi rvee! maike fobanlistc pareul
poo sete es-eride pea unistuseks ja puudeks.
Niinad, kes ennast so sialisttdeks nimetasid,
!c£, sõnades protetariadi toa-bastami)c
pvole püüdsid ei suutnud omake protelar ad>
mädanemist za pro.elariadi rvulüjust ette
kujutada. .
Ufa lZhirää imisle Puhul ama Idasid 'es
erio tõrgüe oma partei crgemiiutsiomöele
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Lühikesed teated.
Uued vaderi h-nnad.
' Nii a s. 21. jaan. Liibawi Nõukogu võitlus neid ainult hukatusele wiib. Oh
enamus tunnistab Nõukogude walitsust oitierid astuwaö aine istel põhjuste! Aras
Sm. Oto Küüst s nimetati N)6ru
Paveri wabrikute juhatuse wiimase
Wahemlaste tnidematew ko uilee lõpeta? aowi sõjawakke, muidugi pole neil lelle
'oosolekul määrati uusi hind.sid pib rl
mao uoukogu läidesaatlva lo;ni
oma tcgelvust. Organiseritakse Nõukogude <ar st ui.-el uile nnnekuts lustr, w-.!d .ec liifmcfs.
vrtide peale. K ilidi hiudaüd tõsteti.
c.tsuwad seljataha pugeda. Aiönes Vin
wolitsust.
Sm. U?s!semar Busch on pärnu L neritud poeti paberit tõsteti 40 vub.o
ajas on sclle».är st õige wõhe ohw ifenfu maa ct. k rruiise wastu r walutiisni ma.au puuda pealt.
Suur oa t.salule waeos dcji sujub ipüitlcmise komitee Hinnet? nimetatud.
Nii a s, 21. saan. Linnatnrult kaol
kõik toidukraam äia. Ei c'c liha, leib mcbiiisin iiiuft koos. AitMud kasakal
lUurus hattas v£e?ti toöeahwa kom Komissaride nimetamine leiva «vabrikutesse.
ega kartulaid. Järelejäänud produkt sil üi-stlpim st pole midagi ti.uloa. Auriteöd n utu nõuioju heaLtandja u.aicht
Krooni. Filippowi leiwa wabrikus ja
hakatakse kalli hinna eest müüma. „Kc !uuwuo lihti k-ri-tam ta. Sõ.alusti et o.e. nne" ilmuma.
Kalaschmkowi jahuweskis tuli leiwa toa
rcnkasid" w etakie küll trah vi kartusel põjafc on üinua stuliüsade k-i.se.nme ja
19. jaanuaril pidas sm. A. Ivallner rastainist ette. Et seda kõrwaldada, sel
wastu, tuid nendega on raske midagi niipea iui nöulogme Vaed ü.e XAni od
U)öru linna kirikus jutluse tut
leks otsustas Nvschdestwcnski rnoni nõu
i sii pilti lg j.oluwüd kasakad
osta kui peenikene raha puudub.
.simesest remolutsionärist".
togu
leiwawabritutesje komisjarisid mme
nende järe.e. Aut nad ka üle
**•
rada.
piin
sits
ainu
t
jell.ks
et
roo
Harkow, 20. aan Esimeste waba
Korter'te osakonna tuludujääk.
tahtlikkude polku kirjutawad endid paljud wtda.
Arasnowil suurt kuulsust ei ole. Aultur
Kuidas Narwast taganatj.
sisse Uhe nädala jooksul on 3.00 > wa
Talwe tulekul suurenesid Nowaja De
vatahtlikku polku astunud, kelle hulgas ~anduslijt ja psUtüist wod kas. kate hui
retvnja nõukogu korterite osakonna kulud
g
s
ei
Uht».
Aju
ühed
j
muwaö
Nowo
Meie Narwast taganemise püdjuseks oli j
palju ohwitierisid on. lihliwatee kvh
tjerkajkist õige yarwa wäe.nnite. k.cõulogu macnlaje dessuudi armuline ülekaal ja; Tuli parandusi mitmel pool ette wõtta.
tadele pannakse punased ohwnserid.
mis suuri kulusid nõudis. 74.0 0 sic-se
ajalehti loetakse s.il ja ju häämee.ega. tuid maga tubli tcipiuine warusius.
tuleku
suures oli wäljaminekut 300.000
neis puudutatud kusimusi nad auat.kult
17. jaanuaril saatsid walged Mcrcfü'a
Astrah a n i s, 20. jaan. Kohalikud
c; ju!ge, jvst nad Ltbauao ka snwimokohas enam tui 1 Uü meest maaic rubla Puudujääk tuli sellepärast, et töö
ajalehed said teate, et Bitsherahowski c.Stust.
j ud ja materjal igapäcwaga wllineb.
tDiaalciu.ee oli iseäranis holons mcrcpooit
wäcosa laiali saadetud oti. Uute lõjawäc
Nowoljheikaski kuldsuu.
antama juunüli tule mõjul. Üuleanö
Kiuztuste saatmine wäcrinnale.
osade organiserimine Balus on polkownik
minc IVviis terme paewa ja mõned tuu
Tuntud
mustujaßoris
öuworin
Nititini hoo.de antud.
Peterburi n'u"ogu wäcr nna komisjoni
la) lcnöajiD tum NuimuUi.
ii;j t b Iloajotjhet.aijki» Dauäni
{ *« « . A.
poo t forralbaffc kingituste saatmist lõuna
Ü/ieie
tei;uioiõ
mnmuS
toaga
raske
s.
lõmk nsii fo^tu:
wäcrinnale. Kõik vrgamsutsionid, mis kin
Kroiewets, 2. jaan. Ukraina
wlliul ii ole juhtunud niisugust ühe Walged tungisid toimest küljest peale. gitusi wäerinuale tahuvad saata atibfu
Nõu kogude wäed wöl"0 Konolopi ju Bah
Nonoa jatujiü meie mmo>ad liugu loui.
ma,hi ära. Petljuroivlased taganewad l'atil-.st, kindal j, jüg wamitiel st kõnel Niisugune olukord nõudis me.e wäged.- sellest ülema! tähendatud komisjonile teada.
k.ula . O nitiu pole milte tubli t« nemecs,
korratumalt.
Tema laadib ja saadab ivagunid minema.
maid ten ai Oii roaga takti? kõneanni juhatuselt erakorralist mastupiOamist, rahu VZagunid on ival mis.
ja
aojalirfu
juhaiust.
22. jaanuaril, kelt 12 lõunal wõtsid ifeär :ldus. Ta küne pole milte „p uctr
Weeii mä.ju tõik naljmta tagawarad,
Mitmesugused teated.
meie wäed wäga rasketes oludes Oren pasun" ega lihtne kõne. Ta sinade järel riiDetraami ladud kohaustest m..oritiuc|t,
buri linna ära. Meie wäed ajawad waen tundi b tõsine caip jõud. Ta ig r lau e iauOice traaitt, raudtee tooio>ad ja toidu
ko uissariadi terwis
tagant paistawad eskadrid, poi
last taga
ained. Linna jäeti kaheks paemats touu hoiu osakond andis vrof. Homuieile lo.i l))
•#•
g.d
ja
korpused?
t
õurvitaw oleks te da mitu polku ja uintio. M.ngi.ugust usjalutu jaaki maen rubla katsete tegemiseks soojatõbe wastu
Kie w, 22. jaan. Odessas on wa
wõulemise alal.
lujern ei jäciuo.
litsus organiseritud, kus enamjagu tege korpus selle töile mehe sõnadest ka.su?aa?ad.
lö. jaanuari õhtul walitses Narwas
Otsustati suuremal hulgas katuse
lasi tsarismuse ajast kuulsad on.
must pinied. S. Wia.ade marjus hatiujid kiirusid ivalmistama hakata.
liu..a ivaigele gruped lolku koguma.
Roichdcstwenski raion otsustas prints
[I • » •
Uell m isid malged raatuse ja
Oldendurgi haigemaja Roosa Luksemburgi
Krolewets. 21. jaan. K cwi aja
osa rootsi kindlusest ara, kust nad puise nimeliseks nimetada.
leht „Poslednije Nowosti" teatel j udis
siua peale, mis 9!armak
1918 aastal ei saanud Noschdest
Mo twaSse mon rhistide saatkond, mille
lestist.
uheiidab, tuld andma hutlasta. Meu la weuski raioni nõukogu oma asutuste eel
hulgas graf Bobrinski, Hwoskow Gorod
gamatad jaui)cti tutdlus piirati
arwete järele 1.200 0 0 rubla kätte.
sewski wi hiivad. Saatkond pööras pak
Pärnu
maakonna
täidelaatma
komitee
umu.r
ja
lõpetati
mulgc.aaröi
edaopidiiie
Kinnita haigemajas asuwad wigas
mega liill is e esita ate poole wangistatud
korsoükult.
tatud sõjamehed spekulernoud toiduaine
laialilagunemine.
ülempiiskopi Antom a wabatahlUkiudc
Umbes kell i 2 öösel tulid meie sapõrid tega.
wäe ohwitjerisid wadastada.
pärnu mrnkanna täidesaatma komitee
Wiiburi raioni nõukogu otsustas
(ooro elu' 8. a nn. ril andis sm. Raud ja lommuiusiid maautce silla juure. £uia
Durnowi
aeda lasteaiaks tarwitida.
muretuse
aj«l
sai
sai
uu
N.
poiga
tom
sepp ll)a ga oludest aru. Aruandest sclgub,
Suurwcnelaste orkester
imosi v üiCioiv. itelt 4 lasti maantee
et U? tg s"weel okkup. t oni wuiniude
juhatusel sõitis lõuna wuerinna e.
uutatud t idetaatew komilee tõö ab. Ao sud meie suporide poolt õhku.
Töörakwa waen
Sooniuvrongi
tau>e
all
taginesid
meie
Spaski raioni nõukogu otsustas
mitee ei täida neid ülesandeid, n:isa t
faunasid natsionaliserida.
pe.,'s täitma, praeguseni on wee! papid' rnaeO. togu oo rnueniusi
laste laagris.
wab d ja teemad kirikutes kihu uslöõd i rnaeiuniit.
nõukogu walit uie wastu. Poed on armele ! auu 9 hommikut, fui taganemine lõp
Siberi walitsub.
wüimat i ja tinn ;s ei ole weel anstu-re-' pes za tui tou uuaniiue tiaaui ute tauCs
Toitlus.
Amkscntjemi lahkumise järel on Stbcr: iro ui'ör»i w stu tpaitlemite fomueed. | \zi )iUa oii jaaöciuö, lasti ta jee sild
ttnlit ust uuendatud. W ilttfufe hulka käi Täides' twa komitee liikmed kardawad ing-! õhtu.
Põhjusseadused waruStnse ja walmistuje
wad 2 es-eri —ll)o'oaodski ja sarõnke laste t lekud ja sellepärast ei ,ulge
alal toitlueasjauduses.
w tsch 3 fotff idemokrati schumi!ow fi, tawaid sam>N-sid ühelgil alal astuda. Akaa
Pctrom ja Goodj nom, 3 rahwa sotsialisti org.uis riimseks ja tööliste oiu p »
U. K. T. K am tiühisusle kongerssi,
Peterburi teatedi
Mo,kwa nõukogu ja teiste ühisel koo ole
Ts ferom ja prof. Noa oh reiv,ki ja üks raudu eks ci taheta midagi! teha. Täide
kul w eli järguline pöhjusseadns toibus
fotualist Mi.aUow, kes nende parteid» jaatw i komide liikmed on sakslased j. ei
Proowi modiliiakston
taha eestlastele wüimalust anda ka satöõ
hulka ei käi.
asjanduses wastu. Ainuke . igus lciwa,
Täna ou 11. linna raionis proowi mo suhkru, tee ja soola muretsemise peale on
Ao'tshak on waiitluse juhiks määr tud t.unileks. p rt i.ine toÖ on niisamati
i
nuslu
es.
Gcganis
'fioni
wõet
k,e
toi
i
biüjalswn
Koit, kes iilcü disest jõjaroäc riigil. Riik lvalmistab ka kindlate hindade
ja temale on täiel ne tegeiruiu? badus
rvuStu,
kes
ainult
lelleks
loomi
awaldawad.
õpetust
suid,
peawad modilgatsionile ilmu järele teisi tähtsamaid toitlusaineid: liha,
antud kõigis neis küsimustes, mis korra
Tt ne.d puudusid kõrmaidad'» sc ieks ma. Kogumise punktiks ou Pawlowcki kalu, fanepi, päeuialille ja linaseemne oli,
jalale iäadnus. k? pnudum-d.
saaduste ja dcsret.de eelnõud, mi? ot ustut! k ig st oinko-ras! L ti ja Teen kasarmud, kuhu toit mobilijeritud kella 8 looina raviva peale wöi ja kartula.
homtNtkul peawad ia padnid
Hulgalist kartuli walmistust lubatakse ka
ministrite nõukogu poolt w slu wõ.tud löörahlva kõmmuna walilsulele te du-iada,
et
need
U)aiga
komi
legc
laaja wotma.
töötlete orgaiusatlioliidele, ameliüh.nstele
läbewad mägede ülemjuhitija kinnituse
,a koperatiividele. A utiselt lubatakse koi
alltema tegemas on minislrite nõu ipuie pc-le t .belcpaneiut juhifs.
I..
18—40 aastaste meeste regisirtrimine. kite eelpool täycndatud toiduainete mal
kogu esimehe poolt ära määritud.
wactu tvõitlemine.
Sei jubtunitfel, fui wäg de ülemjnhrta a
Sõjamäe komissariadides algas meeste mistust ka tööliste organisat ionidele ja
haigeks jciäb wõi i'ureb, tähcb wüiin mi j N)õru linna ja maakonna mastn rewo regiftrerimine. Kahe aasta mehed on laperatiwidele. Kanamunade a wõi
!u!,.onl m sstti mõnlenn e fomtice awaldas juba ees läinud. Täna peawad 20 aas lvaba ostuiine ja mii miine o i seal luba
nistrite n ukogu kätle.
määrust miJe järele w ii fati.tu» !õ'gile ta eo ilmuma. Alones raiouis on regist tud, kus toitlus toulissarid n.id üles ci
osals iaab. kcs wasta-rewo at oaitj! tege rcri.ale jadud.
osta. Toitlusainele. walmistuje sa jaota
Krasnowi sõjawcisicde mecltolud.
&>\x\t lo t.b ehk w 7 b. Aul malgekaard
mise toost tiujiuaije kolk topcrauund osa
õkka sag damini tuiew.d teated kuid. s lased langewad surmauuhllu e alla. Seda
wõtma.
Wa.sili
saare
raamatukogu.
Arisnom: süjawägi laguneb. Mitmed po - sama tehakse ka nendega, le- sõjariistu 24
gud ei tahtnud o-na memme tasku taita
Wassili saare nõukogu kesk raamatukogu j
lunm jo riul, parast maaral* awaicauujl
ja nõudsid et nad selj.taha smdet ks.
Pari i eüu.
asutati
oktobri kuul. Tema seati 50 era-j
i ära ei too.
Moblli eritute hulgas on iseäranis kää
raamatukogust kokku. Sellepärast on raa
rimine suur, sest n.d lubuwid otsekohe
Mceleawaldttö Walgas.
Peterburi foutitc* toosol t.
matulogu koossets mitmekesine. Ulciiiöie
nõukogude poole üie minna. Ainut hrm
on
üle
30.0UG
raamatu.
Kuge
rohkem
9. jaanu r: langenute mölestuspäewal
23. jaanuari! oli peterburi komitee koos
surwe eest hoiab neid waenlise ridades
raamatuid ou majandusteadusest, ajaloost, olek.
oli
juur
llirikus
korraldan
) egi wub :tahtlisid kasak. d on usu mm
maateadusest, tööstusest ja kaubandusest,
seda silmas pidades, et partei oraani
dusse kaotanud a kalsuwud ühte trõi teis: tuur miting. Selsamal päew.l peen ta ilukirjandust, millest suur osa
kõnesid karjamaa rewolutsioni juhtlde Lutsatsionide
kongressist aastr ai(\i n ood s.
ettekäänet tarwit it.s se. ju ta ha minna.
!U tieb.nechli n>õ!e:ta>.ks. Aõ bus. Teistes tcjöujchariides ou wähem nulle .jooksu! rohkest? tünm tst tekkin d.
Vungi andu n d ennast ei julac, sest n.dega esinesiu ja Läü lõUilejad.
raamatuid, kuid snsli w ib lugeja sealt mille kohti t rwis eifufobU imbita, otsus
aha?vt erid hirmutawud neid sellega, nagu
roi?lesti huwitawaid töösid kiida.
tati marist algul 1919 a stal partei org'-lateks enamlased küik a>. butabtl»l\d ma. u.
Raamatuid antakse lastele kella 4—7 ja nisatsionide kongressi kokku kutsuda.
&<a.jet'aaulaic tr»rtus.
t-atawad neile et tenin ole
täiskasivanutele kella 7—lJ. Ka wmb
Viimastel päewadel tro ti malgekaard raamatud toju lugeda tvõlta, kuid selleks teadust ikse keskkomitee''.
wat Trotski Vangistanud. Tro.ski aseme e
Teiseks kuulati tm. 5 slowski oruanmk
olewal te gi renegat määratud )ne. Auid lasi all mangi, k lte hulgas keegi nõutakse nõuiogu asutuse tunnistuse ette»
!oillusas.an>n
e eewiderin?! est. Rewiäeri
endine V.ne '.üj.wae ohwitier oli, -näitamist ehk JJ rubla sisemaksu.
kütk need hirmujutud ei tupeta «?aentaze
mine
on
lõppenud,
pr egu tehakjS tolku
l.s
loendas,
et
<£esti
ena.n
söj mägede l gunemist.
wöttet kogutud ain.test.
Ar>sn?wi ohwitüride mee'ealu on lan ed.ifi ei mõtle tu,ig'd?. Tem-lo oli tead
Tükitöö
. Näpuks kuulati im. Aonstmiinowi aru
genud. 19. detsentbril oli Ar snowi obrri!- mata Aoome ja Kootsi makgete sooni d.
annet
sellest segadu.est, mi- I linna raioni
langemise põhjusel seati
s<riöe koosolek, kus enamlaste wastaft Kuulda juaeu.) teadete järele oUa Zoone
vartel
lomiieel
ruumide muretle mi'.e juures
San-Galli
ivabritututitöö
sisse.
Sce
wulgekaarölastel
põhja
pitrii
krbe
eUerval
w itlust harut idi. Ohwitseiid tulnud oi u
nähtumale
tuli.
uuendus
ou
tööiv
imatust
200°jo
tõstnud.
iuUtus
pcaletungut»»,eks.
«z wõtdetud on ja edaspidine
>
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vilju maad käes, see asutagu ii l gn ja
Mtie »aeu!>jtb.
selle üh ngu töö.iZnga harnagu kat lnaa
Kogumaailma kodanlus i« fat>itr>T**tib
ja 'erivab ü cs.
oüüa-vad prolctar abi, kallilt vetrud öign lõpud
Ke>' põllumaad ei saa, 'aab ntone
nö ji wabadust weresse uputab.i Mtba peenra saaks m ad eh littcpotti pccnnte
Tõoiii töö!i'cd.
raskem r hnmine ieda wisam on wastn mulda ometigi. Paar porgandid, ernest,
panek. Meie kangelased sö atncbed ei anna üb' saak? igaüks tasmatada, kui tahab.
Tublin 11 paaegn 'gal
Töölisi ei ne Kuft soe tuleb? i'äbeb m rvõideiud wababusi su ötgusid lä st. Wars
Meil on o unikka les neid fänn vea s
ööböric fee kubiseb tööta töö istet!. nst wabast öhllst ei lähe lämbunud >ong> tähele pniema. Ka linna inimesed pea
Äliucb töö i eb r 'aa uäba'ate kaupa cu tagaki.
ivad niipal-u täitma tui w iuialtk.
on tntte lugu. Näl a wasiu
nari ts c iii j toba. TvobÖrscs antakse
nn ;a ntaa peab ühinema, ühinema
ainult Paar korba nädalas numbrist mõii'empeks tuleb ?ne I p laiiiiinMalt töu e üleüldise waenlase nälja maslu.
luäljn ja mibki te nui armul. Need. kes haifata. K ik. kes wäbegi waimad, pea
tuigemal sabas, i ä oad ilma numbrita. wab midagi öögi annid kaswatatna. Kel
SJiab pea vab jällegi niikaua ootama, kuni
numbrtb nui! ja antakse. Oeb ja numbri
taile saanud Nua bril on kuupäcw real
Teated.
kuna sa töobcreie ilmunu peab. Siin
peab sa jällegi sabas seisma kuni sa lau
ti ui pca'cb. Siin turib palju küsimuste
veale mast ust anda Kuumuste hulgas on
ta uacrutv iäriilsi. 9!äitusels iüsttak.c täh Eesli Töersliwa Kõmmuna Walilsus.
adujalt, kas ta kirjatuudja on Peale
telle "u utafic kolm tunnistust: Pass, tun
nistus miimselt kohalt j uh süte liikme
kaart. Juhtub, et uks neist tuim stustcst
Waiisu? pau b ftte käik dele Peterburis afuroatcle mob lis r tnd Ee u
puudub, siis md b seda protebari otsast! 'enmunislide ier ten adrl endid wi b n ata registtrida E. T. tormina Eiiluesii peale hakata. Oled sa õnnelikult
F.nian!a nr. 2c f 8i b'v. sio ii9utiaü E sli Cjarc na). Te«rats
I kaarti katte saanud, sus tu'eb ähi tusse
ii aja nr. 1, ta näpu iv lell 12—2. N'giõtre imile s tuleb si.se auda kir
asutatud
minna. W tame näit trükitööktstcühisuse.
Negisiratstoni osakvttb on Konnogivar jal.kult r g etratlw i leht ivatU kttga järgmiste lii unuste peale:
29äl)CtttlGHe ffiftiiöljt.
ociski uni. 19. Situ kirjutatafe sisse,
1. Mobil ser tu nimi, isanimi, liignimi (ui mob lis tttj lurma saanud,
Saratoa?i kubermangu teatas r ke tel on registreritalse ja kaadetalse ühtsusse Sol eraldi äiat ibc »data).
Uf !i»nr trri; ntaeö pärast Aut w > fialiftlifc (J l anvwskaja) uülitjasfe 14,
2. Siu) teenib (ehf te n's). sõjamäe osa. Nõukaga ehk Walit u'e asntnS.
Aegu liikmete ar<stcrimist mrgmi>co ot u eõ fus seliti tempel peale lüüakse Sut saa
bctaife
Motka
peale
nr.
96.
Uk
e
juures
3.
ibtr.kenna liikmed (nimed ja iva ad»s), leo motnliie itu poolt üleS
teinud. Teg.list wviilust ncmkogu ja Ko tthafi wali: u?teg ni tie pidud s waid niõ anta'se pääsctäht ja käsiak e 46. toasse pidamilt lad (ivanmad, nnn ', tared, a aca'i'ed w nnaa ja õeo).
minna Srin on 5 luuki. Kolmel luugil
lem. tcga ainu l ideeliselt wbidelda.
4. K..S »n naine tn k l teen bt iieS la mis.ug s^ö?
on pealkirjad sa ka'S ilma. Ärina jäin
5. is u uil lüä> t»n eb na mc?
nelsanba luugi sabasse seisma, kus peal
Ei t ia iralt.
6. KaS t. lwad loolia lapsad (alaealised n n ad j' õed).
kirja et olm.d. Siit jaabrn mind efimete
Elliste linnas ?00 merstr Astrahanis' ungi juure, esimese juurest teise, tiiic
7. Kas on p.relond saanus atmaõa W.ne Wutiljuse eyk Eesti Organi
>n tugen? nõukogude malinus organile: itufc. juuust toiienba ja õge luugi juure. satponide p o t?
Kreisi nõi togus on ainult kvmmun sti Igal pool sabas seis es. S'in iööbi kaar
8. Adrels.
ja wae'enmd talupojad kommunistide par dile tempel peale. Selle kaartigi tuleb iga
y. Al! iri. 1
teis on 75 liiget. kvaesie komite de liik paem registicrimas käia. Ärina olen
med on tiuMaii nõukogu walit,uje tpuU aasta jooksul neli korba kohta mahetanud,
toel.
sellega nii mitu kuub ilma tööta olnud
**
Teadaandmlne,
Palk, mis praegu tööl n f >ab, lvoib mac
*
malt ülcle inimesele jatluba. Äris p.ab
saratowi kub. Atkori kreisi peeresdinskt üks perekonna ia teg ma? Naine ci md
iraSttnvötmift Eesti sjawSe osad Sse k rraldakse igal tsö
organis konin unis id otsust isid, k.ik tööl taia, sest see peab kaeru läbi masina
wiima'« meieni nõukogude wali.juse e.si ajama, s. 0 kui ttctb oti, ieima sabas päemal tt.hwnö, asjade lomissa Eot ofaroniu3. TeaTpaabHan JNs 1,
lella va wa!.
«üidelda.
seisma sa toitu malmistama.
**
*
Igatahes tuleks sim seisukorra paran
Mohilevi kubermangus Grsch' kreisi buicks rutulist abinõust b lanvltusele
Moslwa raioni Ccsti Prolctknlti jaoskond
Dobronõsjewski organi?atsioni tommums w tta. Kantseleide tvaheUsele hullumisele
I
peab
Ppo
tehtuma.
s.
tid panid end kõik sõjariistu.
paneb pühapäcrra! 26 al jaanuaril s. a. piduõbtu toime. Ees karra: Näitemäng
**
inuud harrtrlud Hakatus kell L õhtul. McacayHapoAi Liii (OaõajK.ECKil)
*
Äsundnsed.
np 124.
schamgowski walla kommunistid ll? atka
Mida lal-oe õhtadcl teha?
knbernanaus alust isid toidu! gruurac
reWlderimist. Tug'järjeks oli. et lül kur
N. H. K. rahwuste koolid? Ecöti scktfion
Talweõhtud lähemad täuawu akunikude
najatelt suured tagawarad l.iti, mis juiu iseäranis iga.vaks. Varakult peab ma
Mwnsii ära wüeli.
gama he tina, selt pciro cnm puudub ja prtub köili lapsi, kes intcrnati soorriwad astuda, tcifipcierra hommikul jaanuar l
pimedas ei ole tellcgil isu istuda Noore " teil 10 iuternaa raunridcsse (endi: e Jaani kiritu warjnpaik sa lj. uaLpscivö 54)
mad käiivad weel kulas, löömad noone ilmuda. Wastuwötnnst toimetab koo i arst.
Natnvuste koolide Eesti lckäon.
r-ugloudodes aeaa smnuks, kuid wanein Töö isb elu.
tel ei ole midagit teha. Siin peaks olu
korda par ndama. Asundustes uu ksi
R H. K. rahwuste Koolide EeSti scktsion
Siaudteed sa rardtce töölised.
lõik, kelle, igaw, koolimajasse ehk mõnda
Paljud ringkonnad ei oska omale ette' teisse t eskpun ri kokku koguma ja seal rarwitab Peterburi linnas ja Põhja ringkonnas asrrrvate Lööko.'l de peale õpetajaid
kujutada seda tood, mis raudteel tehalm aega ajaleh'esid lugedes mööda saatma ja baridt.se tegelasi. Te'dnandmised palatakse cl 100 k eeldu.ega Nahrvusasjade to
Anun takse, et seal elu surnud, et kõil Äiupal li penolenmi on ikka weimalik missariadi Eesli osa'onda Tearpa.ibHaa J\š 1 jaata.
muretseda, ct ü!s lamp öösel kauem arga
tegernus lõppenud kuid see ei ole tõsi.
Meil on P bja randmedel üks rong. wõlis p leda. Luaemism ter ali olels
Eesti Proletlu't.
kes ainult sildaõd parandab ja wanu nüüd rohkesti. Teiseks saaksid inimesed
sildasid ala'i''e't läbi waatab. Rongi peal fui nad üh 'koos loervad pal u paremini
on head tehnilned ja liht töölised Viima igast päelvasüntmuscst aru, fcft m da üls
Fühapäewsl, 28. jaar.urrü, teatri «Kemödie» saalis
sel ajal on ta Pihkwa. Luuga ja Narma ei tea, seda teab teine. Asunikud, kat
( oxusa;i 13).
suge igal pool uinuda tvabaid õhtuid
jõgede üllad parandanud.
Toro'ch uo jaamas ehitati kaks uut raud mööda saata.
T © s nr Iks #
tee liiiu ja kanbaladnsid. Jambiirgis ehitati
Pu?to!'tr>i akundu cst.
Ned ii ümber!ecramiscls kolmnurka, seati
C. Cailu>tie'i ra walükt 4 w. aluses.
roudte.de laualõ.ikamise wabriku ja tehakse
Pustopcra asundus as> b kreins
N ittjuhl O. Peterson.
uut raudtee liini Wolvssowini. Gatsinas Peterburi kubermangu Nowosel e jaama
on töökojad ebitatnd. Tööko ad w iivad lähidu es. Asunikud tulid siia 1893. aas
Mgus punkt kell 6 õhtul.
aastas 700 wagnnit parandada. Pc?er tal. Käik nad vlid ennemalt mõisateeni
buri Balti wakialis, Gatnnas, Wvlo o jad. Praegu on nende majand eliiie olu
Pildid—3 rbl. tikk—sa. da teatri 'assas e, ne a gust kett 4 6 õhtul.
wis, Oranenbaumis on puude jaoks kuu kord paranenud, nad on suutnud endale
rid ehitatud. Oudomas \öuti
warandusi ahnitseda. Juim sle kcslel
ehitusega lõpule.
Pöb Q rina'N'a ra' wus 'SJ IDC komissa
Moskwa raioni Eesti jaos
waiitseb pimedus. Wanad ja noored käi
wad ainult palwetnndidet a lanlamad konna pea aasta koosolek on 3 wccbrn nai) Eesti ofufonm k.hutustõõ tcimeton*
Metallistide ameiiühisuscst.
tiidulaulilsid Issandale. Suur häda on aril s. a. M aapiapOitHuö(3asajiFaiiCKfl) np. »q i:b kih o uni:£ i *cs Koitud d koos»
wal tjuf ga, kes nende käest koolt 124. Palume t ili lnkmc.d iunnda. Päcwa o e!u ) korral) , a, kellest loim kon a tea^a
Metallis ibe ametiü' isuste liigede umbe*"
AU6 , TOAIPÜJIBUAII, JV? 1, BCTGIICKHÖ OTÄCJI.
lcrd: austa aruanne ja uue wa
,'petaja
ära wrtlis. Senini sai kooli pe
reginrerimine jõuab lõpule. 1 dei'embnl
1918. aastal rehkendati amet tühisuses ai ta a talnpi-relneestelt paitu, sis tundsid l unine.
25?. P. EeA i o<u on)a)s
nn t 4<_ 62G liiget v! ma, kuid 1. joann wiimaled oma olukorra pereiuct,ed oleina
fcmree
cn c w tud igapaew tclla ü 8
orikS oli rcginreriiud 58 820 inuuesk ja koolipetoja muutus nende käskude
A'unduse komitee kooSole? '0 weebrnoril, 51lu .$ nt nfa, nr. 2.
järele
orialS.
Nüüd
weeti
kool
hariduse
Nende hulgas on niesterabwast 748
(IV,7°/o) niölemast soost alaealisi 2. 88- ! loiuis ariad, alla ja kooli petajale hakati Fontanka nr. f kell 1 väewal. ttõüibc
13,9°/ o), ilm'nöö a 4.102 17,1°/ o) iu :ln seal' pulka muks nn. seUega wabaties wa.itud koutiieeliigete ilmumine mnduslik.
Vä:ja mbja : Venemaa ssam. P lrtet
kooli-pctaja a' u 'tlde snrwe a t Praegu võõrastena wõnvad iga organijatsionide
neilden naistcr >h!va> l. "7, ainealu
©Csti C) .£. peterburi fomitee.
liib SiS' muksu maksmine ci o:e wee! m ib ka »voli pctaja rohkem tähelepanekut ja aiunduSte esitajad osa wõla.
Vastutan, toimetaja: Toimetuse fo':cftium
sellskondliie elu peale punnu.
ko.ralts ll korra datud.

Ptitelline töö Uue-Pelerhof kreisi?.
UUe tiimide fili cl kongressi
c! rs m stn, »t 'g s n allas tr cst
kiliiro gaoe ri g d »sul ök s l simcde
k « sid loir j.i m a 'ctfiiifl peli
liir ii o enüow b. See ring peaks 'ül 5
el? m Uus pc it l'e a tvni n> siv cl
jultij olem .I\r tü ads ring oigeni
<cr luö H? sti.trad ue d. f.ta õ foft
ja tr limad rr Ua kon iiee mis p rteilist
elu juht. IVqU i komiteel on onu ctgi
f tor, 'cs- n öcd ku asid 'õdab ju talu; oe
g fiõ org tnijcrib. IP U komi tee peab ta
tü tes aiutr te kolle'uiu d j> k ffa utuste
aebcl side ciS hoi ma. Aollelt iuride liti
tn cl ie tr b p rt.i tr.gr miili nosima.
S l ei äi st on ti all 1 kemil e j > orga-itri
Lori kohus, t luio g sid ie e.ta lutiüuriuõu.
K S juba partei ;r.g ammi tunneb; see
sa b tak.e teist sse ringide-sri tdöle. t?roeg
on tr isi? 11 org nifatfioni. fuur.nt 0
organimisioniöen tetfis mtrniv 1 aa&t 1
ti ai kuuit eftebrini. K ige iranem on
tiine tr ai a rial aprillikuu! äiutatud. (Or
ganil lsisn d on u äike cd; L9—6 liifm
su tui ö. Xliõiivdcs erg nij. tsion d s o>
iöõ,õudude ruudus, mille uU p ri n ine tõ.
Ennatab j? wutdades on jadu fla

Tcltgruhw eiid.
22 jaanuaril a!c\a< tööd Uleivene NSR
line tcUftrahiuiotice kougre^.

14 /i rocyAõpCTß. Tunorpaijma, Heiporpaii. CouHaJiMCTHMccKan (6i»:sm. H&aHoar,K&fl), 14.

