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Päcwauudiscd,

Praegune silmapilk.
Nõukogude wabariik on laanest
idast, löbjcst lõunast cir.a Kaefi'iBtc
Waenlaste roolt piiratud. maa
ilma impcrialittide waclalgad tungiwad
üks stit, teine sealt peale.
Meie wahwad süjawaed peawad edu
kalt igal mäerinnak mõitlust ncnde ban
dede wastn. Stccb kaotused, upda
Narwa ja Tartu liinil tunda saime,
vn unustatud, uute nsitu" ega lunasta
tud. Ukraina lohw talupoeg ja töö
line purustab oma orjaStaja ikke.
Ura alt tüä!i'cd wabanenad mu ta ja
laste wäesalkade snrwe alt. InglisePrantsnsmaa palgalised lähemad põlja
wäerinnal kiirustada Walgemere tal
lastele taga st.
Wõi ud ei tohi meid liialt maimus
tada, wõidei tobi meid pealiskaud
seks pealtwaataiaks muuta, waid nad
kohnsiüwad lucid uutcle otsusto.wate e
tegudele. Koondame oma jõudnud,
saadame mõuluUunil asuma, ete seltsi-

listcle ab! ja kindlustame igawcse's
oma neiusid.
Waeu ane tunneb meie jündn. Ta
ha?kab mõistma, et wõimata on elu
jõulist noort tööliste waoariiki mahu
purustada. Juba lauamad imperia
listide häälekandjad ühisest tiõlauupst
uüuk Weuemaaga.
Wei emaa töo iale wabariit ei tuha
ilmaasjata wcrd wa'ada, kuid imve
rialiötide kawala sepitsnStcft ei lase
ta ead petta. Tana räägite üdestööta
mi'cst, tuid homme, kui nStte m i
sõjawäeline korralduse lagaucuäjl algate
peab tu igimist.
on selge, et NaSstlise wõit
lnse ajal ei ole wü malik jutnStada
labust kade klassilise i arnlo.se wah l.
Zlinu.t siis on rahu wö malik, kai
teine maenlane soo umals p rustawd.
Kõik jõud wõuluseese. Purus a:ne
eneste wacnlase. Si-s oleme llndknsta
nud raha, ig wcsest rahust maailma
loörahwa ruktde wah.l.

W äljamaalt
SDrlöcTotirfci Wiiljamaal.
Budapesti Prantsu'e mägede
vu kogum ispunklits piiruagustcle Weme
ohmiijeridcke Esimene grupe, umbes £U >
meest, jõudis parast Sk. rogadsli lange
Mist, dc sembriluul mäljomaale.
Ece wäesalk oli o a Storopadski
Mäest, ta lats üle piiri, audis sõjariistad
käest ja ilmus Budapesti, kus ta wiibi
mata Belgradi (Serbia) saadeti. Hijem
saadeti t.lle meel mitu mähemat ma salka
järele. Kõik suid prantslaselt rohkest abi.
Kaik Serbiasse juhtumid mene'a ed
jagu emad 3 kategoria-m. Esimeses on
koit ne d, kes nõus vu Dcuikiui lõzamues
wõulcina. Neil on ühesugused õigused
Prantsuse ohm tseridegi ja zold.titega ja
nad loadctak.e k-s Bu aresti m i Salo
nikisse, kus asud Weue-Prautjuse mada
ll-h li,e sõjamäe p a, kusi enamluste mastu
lse. Tci es tategorias on nevd,
kes sõjamäele „kuasa töötada" ci taba
Neid tarmiturakse mitmesugme musta löö
jn waugide sirel ma imamise peale. Nei e
ei antu Prantsuse 'õjawäelc antaivat miina
porsjoni. Llolmaudas katcgorias on need
kes n ukogude woimu mastu mõidclda ei
taha. Nad on sõsumangid: seisukorras,
nad saadetakse mahl all tööle, hoitakse ne.d
h>r:ilsatcs elutingimistc-. piiuatakie uäl
jaga ja wangietusega. 3!etd wulmamud
warivilised sõjauüed.
Belgrad.s anuvad endine Vene saat
konna sõjaline asemik tmdra! Artamouo.v
ja poi omu.k CiiLöcr, Ks pärast rcivo ut
fioui Scibia s jamäcs teenis. Prautslaicd
peamud neid m lennud Wenemaa asemik»
kudc«s ja losewad nctl ivab tahtlikkude
wägc organijerrda. PraMslujed sellest or-

ganisenmisest fiturt fnfit ci looda. Prant
suse soldutio ei taha W.neinaa masmsest
sajast o?a matta ja ütlewad: „mcie tahame
kodu nunna, et, jea, lellega tarmis auvet
tehu?"

Nngaria kvmmu iiSNde maa?ragrnmm.
13. detsembril arutati Budapesti tööliste
nõukogu koosolekul miuisteriumi liikme,
lotsialdemokradi Kuinfi, ettepanekut.
Kuinfi tähendas et maaküsimus wa
litsuse hulgas lahkuminekud malitsemad,
tu.d sotsialdeinokratia ei wõi oma põhjus
mõtetest loobuda. Koutr-remolutüouiliscd
jõud jälle oolawad liitlaste mägesid „kcs
üudmuied idus enam tagasi hmdUkumale
teele m.eks".
Minister Nümfi arroaminc on järgmine:
1) Karged maa mnf nb. 2) Üleliigne rna>
etsproperirnine. B) Aramõctub maa ceft
autatje maaorranifubeie tasu. 4) Ai aa,
mis r igi omanduseks saanud, antakse
ka scltstmel.etikube ühisuste w i ülsi
kute, isetöo) tegewate infute larwitada
5) Kiire ühiskon i ne politika pölUuöb iste
as Elspropreritub ftifiidü cticiuatcu
aejus samasugused põhjuäm tteb.
Sellest koosolekust lvötiis esimest korda
ka Ung r i a kommuni j t l i n e
partei oja ja pani järgmise ee nõu ette:
1) Praegltiel o,al seisab maa tusi -us
selles, et proleti.rllsi kiila ciant kube kihte
pro ctarlisele reno utsionile ja biltatariie
ettelvaUnislada. Vastolu maa ja
liuna wahel pühicneb kapita istlise korra
peal. mas.olu w ib ha:vl«ada pro
letariadi wõitlus eraoataubnie ja kuplta
lismnse waStu. Kui maatüsiinttses era
omattdust tuuuUiUtuiiC, iuuuije sellega

Uus võit.
VM 75 wer?la põhja hommiwS pu
Harkow, 27 jaan. Pärast ägedat
lahingut wõtsid meie lucub letutcrtnojtamt rustasid meie wäcd woenlase sõjamäe osa
ja mütsid 100 mangi, fuuiipiidu;a ja
liuna ära.
pal„u püvsisid jäägiks.
võetud.

Kat g?lased.

Sõjamäe staabist 97. jaan. Ja
Pnnases Orenburgi?.
s komi küla är wötmise juure» tung nd
NowosergicwSka, 25. jaan. Oren
ineie wäed rinnuli lumes elles peale.
Punased sõjamäed läksid maeulaje jeljaiah burgi jäid ainu t rahiva sõjamäest ära
jooksnud soldatid ja töölijed alles. Kodau
ja miimaue põgenes.
lus põgenes.
A utawa kognlaste sõjavägede hävitamine.
Permi alt.
S b rist tulcwad teated, et es-eride sõja'
Punased s'somäcd tnngimad mõlemat
wäcd sootumaks ära 'aotatakse. Alichcd
jaotakse ütfi.aie ustumate mäccjade muhe. Ka aina kaldal edasi. LZaculaue taganeb
korralikult.
ära.

uusi takistusi. J) Et maa eraomanduse
ärnvõtwiue möödaoeascmata. sus arwab
tööliste nõukogu, et seda
teel tuleb toimetaba.
Kommunistide kamatsuste järel pidi
maa otsekohe kü a wae crahma kätte mi
nema Mula wueserahwa clanikudcl ei
olnud selle mustu uubagi ütelda.

Meclcawaldu? Parist J Saksamaa vabariigi
auks.

S'urel bulwaris oli möödaläinud
nädalal suur meeleawaldus Saksamaa
mubariigi auks Seda meeleawaldust tor
raldasid salkkond inmatidisiü töö isi.
Politsei tahtis mcclcamaldajaid takistuda.
Mille taga ärjel mõlemal pool kaotusi oli.
•v.3sl&.
Kostusid hüüded: .Maha tgame e sü a di
Rootsi tõölirtc wreleolu.
piomatia", .Elagu mtrrnalsivuot". Meelv
Kui sonumcd Saksamaa rewolutsionist amaldasad laulsid iutaaiülfioapli ja tatidUÖ
Raatsi j udsid, awaldasid pahempoolsed punast lippu.
sotsialistid manifcs i üleskutsega „üh»iele
Türgimaa waMfuse lahkumine.
leg- muscle asuda meilt röbmitub • iguste
Koustantinopolist tulnud teadete zLrele
latte mõitmiscks." Kohtuminister Leivgrer
et see maniselt waiitjust funtiib on praagil walitsus lakkunud. Tema
asemete vrgan.setitalse Teivfik pa.cha poolt
põhjussead st läbi m.mtama.
Branling määrati selle komissoni csimö' uus waiit us, mille liikmede hulgas palju
ja Edu" iwnuce waStujeid
hcks, kelle ülesandeks oli uue waiimissei
d .se eclnf u miilja töötamine. Mitmesugllste j aud olema. .
„k»nsttükkioe" abil õnnestas tal pahem
Türgi,naa lagunemiae.
i oolictelt sotsialistidelt pool miljoni heal,
ära matta.
Endise Ottomani tcisrrügi waremil vt
Pahenpoo'se'e sotsialistide partei otsustas muu rii i tekkinud, millest laks Arabiq
sellepärast ka wõitlust edasi ja seda teha— ja Arn enia.—juba liitlaste poolt maks
ta miitc pariamcntarsete abittõudcga.
maks oti tunnistatud. Arabia piirides on
Noorte tööliste hulgas, ked* tvalimis p "lh.:d muhameedlaste linnad Mrdma ja
'eaduse titseudus käige rohe m ptiudub. o > Mekla.
,viha suur Branüngile tehakse etteheiteid
Armenia Wenemaa osa knuwtas ennast
valimisseaduse moonutuste t ttu üh nefiö partsi ritgii Löret, 17 detsembril ije''e s
l pa s k lk parempool cd Rootsi toö.tste m iks ja ühines liitlaste nõusolekul Tür
politi.ised orgaill atsiouid.
giataa llrmeuiaga.
Uh neuud pahempoolsed pärleid amalda
Lähemas tulewikttS tekkib Palestinas
sid mauisesti et „Rootsi löoli-cb meel tv i- eseieisew juudini-. Jaffa ümbrusest sõitis
Dctnb sa alla Uiimtb ci ole" maid edasi 'uba Parsi juutide usunausie saatkond,
müidelda sooivimud. Nad teaivod et tarnis kes uue iseseiswa rugi inatsmaks tunnis
tuleb uut taktikat, uusi wõitlusabinüusid tamist palub Uues juudt riigis maksuks
tormi üba. Kuid müitu ei saada kodanlu ivabariikl ne koid.
sega ühistöötades, maid ainult töölistekassi
W ikse-Ana rand ühes saartega sa osa
kooudales.
Troojamaast langeks Grcekamaa kütte ja
Puh.-mpoolscte ühinemiseks mö ,eda kinnitab l pu ikult rahukvnferentS.
jns ka :ce et Rootnuma 'nü fäiuiiic
End. e e Türgi riigile, kui nendega kurb
kiemaaga l pems Kinuli 33r.mt lui poo e lased mrkisuauharud lepingusse jääwad,
hoidiad hctuuö maie abil tchuiusiööd >üäls üts wlienuik endisest suurusest
aumlaSte maotu.
Konüanunopolis ja mujal linnadeS on
elu täiesti waikinud ja isegi toiduained,
Z glismaa kangrute streik.
mida enne küllalt oli, pnudtuvad.
Wiimscl cj.il kaswab ;a iSweneb kotsia
Lankaich rcs teotab kangrute streik edasi
IOQ (00 'öõlnt nõumuüb 400/ o pa gat< r liftline Ui.uumte, mis wüga uteie enamluse
gnldnst, k iv wabrikandid on ot uotanud satnaue.
ainult 55 prots. anda. L>b räatimised ei
Korratused PorwklalkaS.
toanlid Uiingii ignicib tagaiaig.pd. Jnalis
algasid suured korratitfed
man ajulchi l.rjutab icnc tohta: ie
o eine tl ö tsie re . 01. tsial.i iahnpuhkenlijelc soomustatud n tomobihd laslsid walit
iöndnud, uus enauuuje m.juua emmst iujc osutun. Walitsu e >A awõed u wad
amaUab. \
turuüll wubarntliste ümber.
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fßiittnrgrt tttnixgt man f st.
Parisist teadustate, et Montenegro
kuning s monisetigi rahwa poole pööras.
Selles manifestis rahust b ta rohivast ja
palud ct wiimane sissetulnud liitlaste soja
wäg dc wastu waenuline ei oleks. Parin
rahu konfcrents kiuis jeüe auwlVt.iiijc heats.

on sõjawägede hulgas
mäss agnud. Paljudes linnades on sõja
mäe meeleawaldued.
Hi'pa»ias on rewolutsioniline litfu
tninc algan d. R.n'o'ntsionlliscd ja muSta
sajaliscd sõjamäed peamad w itlufi.
Lõu ia Ga.itsias lagunes
'nali. Paljudes kretsides on talupojad
ülcsastunud.
S nfereinid on otsustanud Jngsts
Mi mesnsnscd t ited.
maa parlamendi arvamisel mee.ealvaldust
Vereni; lõpetati a alehe
korraldada.
telefoni ühendus. ?l alche telefoni post
Saksamaa kaotused maailma soja
weel walit nse poolt trrraldatud.
joot ul olid järgmised: 1.6 0.000 surnud,
Nende Ru nenia wägede eesotsas. 2 8 OÖJ taduiiud, 6l .000 maugilangcnud,
eS detseulh.ikuul Transi maniasse, Bes 4C64. JOO haamatud. U.eüld e 6.490.00
karabiasse ja Buko,vinasse tungisid, oli inimest.
jPrantsuse kindral Pcrtello.
25. jaanuar'?! oli B.rlinis Karl
-- .Dai y Ohroii ele" kirjutab et kuna Liebkncchii ja 28 langenud oh vri matmine.
Uhen'ud Riigid Poolamaa oemasolekl,
Spartak.asie sekretär Jatodi on
tanvilijels pearvad, liitlased Poolamaale oresterinid.
walmiS on jõudu mööda abi anda iga
V rliniS lagnnewad jutud laiali, et
suguse st'ja kraami näol.
Roosa Luksemburg elus olla ja praegu
21. jaan. äril oli BerliniS 67.979 ühes haigemajas rawitsusel. Aza.ehco
tööta töölist registreritud.
toendawad, et need kuulujutud on.

W enemaalt,
Nähva SomlKs«rid #li»tft?te* kutsumise üle.
Moskva, jaan. Kcsk-Täidesaatwa
Aoulitce Healetandj, loob huwitawa teate
|clle ü!e, kuidas rahwa komissarid liit
vse teadaandmise peale waatamad. Sm.
Pawlvwttihi .ähendtne ärele on liitlaste
teadaanne kolme lüsi nu ega ühenduses:
I) remolulsionliie liiium ic kaswamisega
2) Wenemaa Wab. riigi s jä
ime j ud taswab ja 3) 23 bariigi si,emise
korraloomine wötab itta enam ja enam
hoogu. Liitlaste teadaandega peab Waba
rnk wäga ettcwaatlikult ümber täima,
vm. Kamenewi orwamise järele sundis
linlasi puna emäe wöidurikas edasitungi
-Inne meie esitajaid n upidamisele kutsuma
Tarwis on silmapilku ära oodata fui
iu lased oma nõudmisi selgemalt ette too
vad ja Lbiräätimiste ettepaneku kindlut
Aene walitsuse e teemad.
Sm Lunatcharekt artrami'e Lre'e wõib
"odaulisle walit uste ja jotsialistlise waba
iigi wahekorras muudatus tähele panna
ku sumist tuleb ji.ba sellepärast h tt
ma, et t illa»ed otsusele on jõudnud, cl
ott*alifti st liikumist paljotc kätega maha
viruda ei saa. Meie peame ettepanekut
Veks tariv!taina, et kergemalt hingata
?mmunistltsi lorralvomtst jatkata.
PanasesSelaste k«r'antide knlturhartduS
l.sed tludid.
Mosk w a , 28. jaan. S'jawäe koo
\W ülemwalitsus töötad põhjuskirja walja,
p lle jäiele punasem.'?jnh ide kuruste
lu mr-hl.Dduslisi klubisid tuleb asu-

taba. Nende klubide liikmeteks
olla kursantid ja lõtk isikud, kellel Vene
maa Sommutnstlise partei soomuus on.
Sisseastumise maks on k 0 kopikut. iga
tuuline maks määratakse kursan ide üle
üldisel koosolekul, kitib summa ci tohi
mitte üle poale protsendi kuupalgast olli
K tk määrused kinäilatakse kommunistide
tollcktiwi paolt, kes oma keskelt prendium>
walib. Presidium peab kursuste toinis
'äriga alaltses läb.käimises olema ja tema
uhatusel töötama. Klubi ü esandeks on
miitinguid, lektsiuid zne. korraldada.
Wene Punase Rist'. Selli liikmete üle
üldine toosol.k.
Mõskma, 28. jaan. Punase Risti
Seusi liikmete koomlekul otsustati halas
taja-öede 100 i osutuda. Halastaja- edc
ettewalnnstamisel on praegu tuur tähtsus
jn nad peamad wada programmi ärele
õpetatud soama. Nnsngnne prograinm
on juba termishritl lomi?sariadi poo t
tuälja töötatud. Halastaja õcde koo' s:d
pcetikse riig. tulul, '.u d praltilalin töösid
ivõimad ka haigemajade vp.lajed teha
Kur.uscd ke.tamad 3 aastat.
Lähe Ukraina kongressil.
Kiew, 26. jaan. Kicwist tulewad
segased teated lõhe koh?a U.raina lon
pressil sotsialistliste grupede a tetetc saa
bifute wuhel. So:sia demokradid nündsid
kongressilt N nkogude walilsuse masina
panemist termes Uramas. Wast asel kor
ra! müetakse direkioria wastu sõjariista
tised abinõud tarmuusele.

Rewolulsionj wäjawaated Italias,
hääsekondsa .Note Fahi:e"
4-da oanuari numbr s ilmus humtam
kirjatükk Jtalia fciutfürra kohta. Autori
arloainise järel morsad Jt lia imperialis
wue wõit endas piljn rohkem lagune
tniic ideesid, kui teistes maades.
Rõõm rabu tcg mine ei lüh nda ItaItale sõjal ppn, maid marjad endas palju
eclseiswaid kvkkup rkamisi naabruses ela
wote ja orjuses w ibimate rahwastega.
Jtalia pole mitte ü'si Tricnti sa Trentino
ärawötniid, maid ta Jftria ja k it suue
mad linnad Dalmatsia Peale selle ma
luseb ta meel likrallounas ja Abanios ja
peab Grceka elanikkudega Attbania saari
vma laes. Rabu teacmine peab meel
Jtalia täite andma Adoni, ühes tema
ümbruses o ewaie Watte Asia maadega,
l iendab Tripolitania asumaa piire Egip
tuse, Tunisi ja L».dani poole, annab te
oewuse Mubaduse Abcssinia ivastu, kellega
Jtal-a tc»na e ISC7 a. õnnetult rppenud
sõda uuendada tah b. S»it näeb maa,
rahu asemel, oma ees uusi rahiousmahe
lisi tolkup rkamtsi ja möõdapeasemata sö
dand D 'lmatsiu ja Balkaiii poolsaare
köuna-slawlased, albanlaed, grecklascd,
türklcjed ja meel seni allaheitmatu sugn
harud Tripoliuunas ja Albanias, peamad

köit warcm eh? hiljem, kas üheskoos
mõi igaüks .se a.at möera ike mastil
mässu alga.na. ,Kesle«v rahil", mida
Jtalia kodanlus rahma mascde e lubas,
tahendas t cliiult enam kest taid ja äge
damaid sõdasid, kui seda olt praegu l.p
pettud neljaaastane s da.
Ja sugugi looutsrikkatn pole ka masan
dusline seisu ord. Sõjakulud ulatamad
nüüd kuni 100 milj -rdi liircni, mille
eest iga aasta 6 milj rdi li ict protscnla
tu cb maksta Kaudalaewastik on sõja
kestnuscl peaaegu täiesti ära häwitatud
ja tuleb uuesti asemele luua; raudtee
materja'i tuleb uuendada. Need fu
lud n.uamad ülsi oma 6—B miljard
l.iret.
Ahmardawad tulewiku sõjad ci luba
walitsujel jõjamäge täiesti demobiliserida.
)!ii paneb edaspidine sõjamäe ülespida
mine \a möödap asemata fõjafultt ItaIta peale ülej u kätmad makjukoor
tnad.

Alati kaõwamat ametnikude ja riigi
teenija.?, rahu olematust peab alati ar
wes e w tma. Raide ker use palgad sun
uimad neid remomtsionlise liitumisega

Nafta ja külematetjali tagamarab.
Mõskma, jaan. Nahwamajan
bufc Nüukogu koos ste'u pühapäemal. 26.
pannani, amas sm. G.dkom arnanöeaa
fftttcinater oli fei uforra u'c. Aruandja
tähendab, ct nafta üemistes Wolgi sada
ma es täieste ära tarumatnd on. Kuni
l-|e maini on ke'r uoni e 7 */« tn l otti
p mb.i mftot antud. Ka pitusöe tag wara
oti ofas Atosttva factoanbus annab 4
mMjotti puuda s m, mis 2 rröttenti tar
misminemast armust on. Doni kacwau
duse tagatvtra ei ole ka mi te suur.
Pinibe muretsemme ei suuni just mitte
ii äg i ruttu. Koosolektil tehti otsuseks
kmgidele Nahwa.n i aud ise Nöukagtt osa
kondadele ette panna enim tähel panekut
finnipandama e e temottete peale pan a
ct neis kõik tüicrnatcriati taqatvara cr
wcsse mätta ja unte ettcmöttete atvautisel
ära tarwi t a d a.

Minsk, 26. jatrn. Odcss'ft »^ta
takse, et Snamenka jaamas endine Sko
ropabsti minister Bnben.'o kinni on iifJt*
tud.
••

Minsk, 26. jaan Uus Poow
n>s riiiistab konmnniStide organisatsionl»
fxb Elusse jätnud kommunistid jätts*
mad ou>a tööd põruida all ida):.
•••

Borilow, 26. jaan. Kõik suurem
inna plats on rahwuslise
mii ingu otsusel Kart Liebtncchii ptatiiks
üinbcrniinctatud.
•••

Minsk, 26. jaan. Wakgeweuemaa
otsustas Petrograti 50
nnqinit fartulaib ja 5 wagunit teisi pro
bufttfib jaata. Soadcti ka mitu waaunit
lvit aga.
' M»».

Smijew, 26. jaan Kõikides kükades
ranewad talupojad end'd s sarilStu j«
ii güv ib Doni jnele waba ahtlikube wastu
w itlema. Elaniknde meeleolu on ttU»-

flotrerttribe walmtstamine MrahantS.
Mõskma, 27. jaan. Erakorraline
Punasemäe tvarustamiie komisjon saatis daw.
Astrahani mmk unmeud ittitneft loner
***
wide malmist unise j) jääkeldrite eh 'tennise
Slamzansk, 26. saan. .Vnndl"
küsimust selgitama. Saatkonna ülesandeks organisatnon otsustas ühel healei ütcwe
on ka sammusid asttida, et 10 milioni neinaalisest s. b. tööliste parteist tonlnm
ründa kalu ära taimada, mis praegu nislide parteisse üle .ninna.
AjtraHani ladudes ott.
Cakelaled ei taha L edumaalt lah'nda.
Kowna, 26. jaanuaril. Siia tuleb
palju Saksa sodnisi. Jurburgis ja
No-zsienis aünvad S>ksa s laivägeae stai
b d Saksa mäed on möitltt elvalittis.
'abamad endid J -nomo-Äosbe
dari Radsiwil sh i Shawli sidis kindlus
tada. Nälnawasti said Sak'a tväcd
'ä n w imalikult kauemaks Leedumaale
jääda.
Wähemlased Lerdumaal.
Wilnas. 26. jaanuaril. Wältem
lasd ja liikmed otiustasid
rugiwaliuuse tööst oja wöua.
N uskude Orenburg.
N o w o s e r q i j c ru P o, 26. jaanuaril.
Sr nbn' isse äi. pä.ju rahma sõjamäe
joo'li.'uid, kasakaid ja nende ohivit
jcr>Nd.

5l lä'sid päema enne Näu
'ogt mägede kohUejõudmist linnast maja.
Situ peab iseäral st tähe epanekut Ta b
kendi grupe mäge e mehisilse peale pa
tt una, püssitikude abil edasi i tingisid.
Orenburi—Tashkndi liinil pannakse üvc
nädaia pärast ro gid käima.

Töörahwa waen
laste laagris.
Wa?!urcwolutslon line pööre Siberis.
Nõupidamisel Ufas w liti direktorium»
ms üle trwe N? nem a piüi vait mr.
Diettoriumi liiku, te k skel tui b m'tt bt
la l/f a minek, 6 näi taw V. mille Ig j rjel
parem liin is teis vat dir klor nmi t«htis
iut >öa. Sel põhjuiel ar steriti 18 n»w m»
bri m»s'as -jätiste 01/wiiseride poolt Au-k»
sntjev j« tei ed p hma liiwa mesied.
)ärg', iel hommital kogusid iSreljüt.nud
mlNlstriü kokku j, ot'us' si) raske silma
rilg', t.ä asl kõik wü m Aolt chakile ondr.
A guse! lusi.Ni min-Stride vangistas »d
iri tutufeie võttluid f jawälj' fobu*
õig lst s nende tegewn est, sest es erid olid
t btnud il i st oma k t.'e wöta.
5 llesan,a pööre ajal korra d s teine
muN s j Ui.te ohnitirde bande peletun
anist Aut w, Aogu ltlkinete peale, kes
3'" teriuburgil nõusid 'misel olid. Kelles
,öör?s mängis suurt osa kadettide erakond,
kes n nd.' eneste juitu järel sidu wiga
t ht s kõrvaldada, mis llf« nõupidamistel
:eht, ju riigi äraandjatega koktu lepiti.

Lühikesed teated.

M s juhtus Ki cwis.
Wilna, 26. jaan. Lce>n ioma>oe
Aui Ukraina nõukogude wäed jj)sltaVa
mokratide partei olsusas rewoltltNoni iie
re
Ic ed utunai nist ag-siõ, siis t
Lrcdu walitinse ju rde wast tawate kah
tade rea e iöö c asuda ja partei tgelaste B lb t'ch.'w Alieivi, sest t, märkas et
mmeurja kottu seada, tes röö.ada wõi> tt'õlm-t' on wosta panna. D rektoriumt
sid.
•••

Kui aga, ootamiste wastn, sõ-awagi
demobilsieritakse. siis kutsub moödapeaie
mata '.nas cl se tööpuuduse wäl a. S ja
tööstus mis kaugelt raskemates tingi
misles <öö anud fui teistes maades, kao
tab nüüd korraga teda ülespidawad fõ a
tclliiniscd Jlatla algelise löö?tu>jcisufona
jnllre.' on üleminek s jatööstuse juurest
rahntöö'-tltse iuure waewalt wöimalit.
Nn peoks r.ik muu mil;ouit tõika töölisi
ülcspldama.
Sellest rahalisest pankrotist vmidub r'i
uil pealetec. Kiti la ka praeguseid mak usid
künune korda suurenduks, sils o.cks seda
i kagi wähe. Joob ainu t üks peas tee
kõigi riigilvölgude tühjaks tunni -taimne ja
kõigi tööstus abin ude etsproprerimiue,
see tee on tod nrnse'? r igile kinni.
Kodantlls, kes sõja mõjul rikkaks saada
kahlis, pe.b nüüd, lõpude lõpuks, teina
teg järgede cen lvostrltama.
Ja see tuleb seda kindlam ni, sest wiimne
kodanluse tugi, söjawägi. hakkab tema
wastn truudust murdma. S6d i ei otslls
tanud niit e italialaste pealetungimine,
waid A stria sisemine krilsis. »nls tohe
Jt ilia tõjawögede lagunemise kaasa tõi.
Jtalia rohwahulgad on woenuliscd
kod ni use sõjalise önncküt imise wastu ja
! pan.noa' temale tingimata waStl».
Ecsieiswat piuhwai ust E iucubab
fotfh'iftlife partei tuline fibutuetöö. See
esimestel söiapäewtl alaaä.

muutmi t. Se l koosolekul oi.bis ka liit*

tungib ebufi.lt proletariadi laialistesse
hulkadesse. Ehk kul partei peategelased
vangikodades waew ew.d, kuid ta suur
ena «ms on oma rcwolmsionliscst kohust
uurel wi sil tundma õppinud. Jt ilia par
tei a tema h alekand a ,Awanti" vn
alati cuamllst W<ue rcwolutnoui kaitsenud,
a nüüd k itsewud nad Saksamaa spar»
ta! asi
Pole imestamiscwäärt. et partei
kongressil juhatuse hulka ta kõige äärmi
sean, pa'e>na liima esitajad wami. Partei
programmi, mis partei eestseisuse ja ameti
ühisuste juhatuse poolt kokku seatud, käi»
wad j ärgmised nõudmised: üleüldine de
mobilisatsion, w asutamine, Jtalig
soldatite tagasitulek Wcnemaalt. Jeäranis
hti.vttaw on s jachwrl e selts, mis seni
i;,hatusel oli, nüüd äkki tea
tas et 'otsiaiiit:i;e parteiga ühel meelel
on, ja er soldat a perekondade ühijus omal
koosoekui joldaüte koduittü-le saatmist
nõuab.
K ik need tingimised sunniwad külge
lähemal aja» vrolctarust rcwolutsioni
ootama. Ja, tn: Jtalia kodanlus oinult
julgeb sõjariistad kaes Venemaa rewolut
fioni wast.u wä ja astuoa, eht samuti ta
foisialjc rcwolutsioni tekknnise wastu Saksa»
maal, siis langeb Jialia riitline ehitus,
ühes kõigi tema utiluartsmusega, seliamal
silmapilgul kokku.

gffknflMn

S 9. foairourlt 1919 a. Nr. lt.

lasti esit ja, kes B vi «'tepanek»'
toetas ia et niisugu e! ko rat wöib Mtcf
tcrunti Inglismaalt cdi loet i. Sell I
Plmapigui uid trä.rinn l teated uu .st
Ootustest. selle mõ ul otsustas d rektorium
ülskntstaa rahva poole pöör tl la et har
kowt mahalaskjad ohtu olla ja. b
«ntud Vw«! nirusid sõjamäe osö. mille
««fttfjs V lbutsch v. Muulen ja Aono,
»a!ets olid. direttoriumi hoone juurde ja
tuulutasid sõjamäe ditloturi wälja. Pär st
seda jäid lood endiseks, ainult rekpao!
tähendatud kolm isikut alutasid stj lomitee
ja algasid direkloriumi liikmetega ühise.t
tülitama»

Orjastatud Eestist.
Lihunikkude veretööd.
fT Uks seltsimees kellel korda läks Tartust
Lra põgeneda ja mõni päew Kütise
wulüsuje" lihunikkude salga .tööd" nägi,
jutustas neid lugusid, kus juures ta ise
tihti peatas, sen ,võimata on s uidega
neid wakgeie hullustuse werepulmi jutus
tada.

Peake walgele Tartuse alumist oli nende
esimene töö t\t majad läbi käia. fuft,
nagu nad seletasid, .punaseid kaabakaid"
otsisid. Selle suures pöörati k> ik maja
kraam pahupidi ja wiidi ,vaesemate im
meste enam-wähem k lbulik ma akraam
ära Kodanlaste korterid iõeti vnutum ta,
wa d käidi seal ainult näpunäiteid saa
mas, nende tööliste tobta, tea Nuliogude
valttsuse aeg ku dagi silma paistsid. van
gistati ka fuutfclei ametnik ka ja naeste
rahwaid. Selle uures käidi wiimastega
k ige metsitnmal ,viisil ümber, neid püs
sipäradega ja rusikatega pelstes, mispeale
ne.d waugikotta weeti. Silmapaistwa
maid tegelasi laoti uulitsa peal maha,
nii, et Raatuse esine pLt* merest punane
oli.
Ka tronofefcb ei leidnnd nende ees
armu Nii pandi ühele wanaeide'eie'e.
kelle poeg wuSiurewolmsio ig , roOiilemije
komiteed tegeiv olnud, enne paljas tn »öt
i kaela peale, et ta poja praegust asukohta
. teada annaks. Kui mana te teatas, et
poeg w lgete eest ara on läinud, pekse.i
teda omas korteris, seni k m ta suri.
Sce ei ole meel mitte kõik, mis praegu
Tartu proletariat ja waesem rahwakla s
läbi peab elama, maid neis: on si n a nu t
m ncd üksikud näitused wälja kor.atud.
Nini gu eid tõeolusid sünnib igapäew tu
handaie wiisi ja näib nagu oleks Tartu
praegu tööliste wer.ft punaseks wänoiiud.
Kui kedagi nooremat meester. hwast uulit
' sa! nahtakse, siis nabitakse ta kinni ia
wiiakse walgete kasarmusse, kus teda snn
dnslikukt teenima sunnitakse. Kes selle
peale tähendab, et jübametunmžtus ei
luba oma wendade wcrd waiada, la takse
koha veal mahr ja jäemkse nende surnu
keh id mitmeks p-ewaks suma, teiste hil
mutuseks, wedelema.
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Peterburi nõukozn kooäolek.
(27. jaanuaril.)
Ko iöokekllk wiib sid Peterburi tööliste
esitajnd, naistööli-ne kongres», ja talu
poegade ülikool. Sln. Smow ew tervi
tab koosolekul wiibim.lid naislööjisi. A gu
eS saadetakse Soomemaa tööliSteklaSsile
tema rewo utsioni mälestus!» ma puhu
terwitustelegramm. Liiduriitlde ettepane
kut läbi arutades, otsustati endisel sihi'
edasi töötada, sest nende ilusad stnad ei
uuda meid töö juur.st eemale meelitada.
Et toitln-olud paranenud, otsustati töö
iistele 11/»l1/» puuda jahu jaga tn a hakata.
Need tööl s:e organi atsionid, tcs oma esi
tajad loit us salkadesse ei saatnud, saa
mad ainult siis jahu, kui teda «fiu:efeft
saatan, iseft üte jääb. Puude puudun
käsiledes otsustati eestkätt wabrilute ja
töökodade nõudeid tähelepanna et nad
seisma ei jääks.
Lõpuks tähendaS sm. Tsepirowits. et
need töölised, kelle wabrikud tooresaine
ehk küte puudusel seisma jäid, saamad en
dlst wiisi tööpalka ja pcamad igapaem
wubrikus tülina. Nende hooleks jääb
wabrilute puhastamine ja korrashoid
mine.

Tööliste kommunad.
W ibu-i raiani nõukogu o süstas kesk
walitsust paluda, et wimane rohkem
tähelepanekut tööliste kommunade peale
paneks Seal NMts töölist paremasse
olulorda panna.

Noschdcstwenlki totoni nõukogu awas
Punans söjawügl.
t'rgema majonduseteaduse kooli Õpe
kuyus on l aastane. Kool asub Sowets
.aja prospektil nr 32.
Agltttorib wacrwna!.
Allr f-be aaota wanuseib lapfi on
Põhja
wäerinna
rewolntsioniline nõu
Peterburis 9tgZ hittge.
'oga
andiS
fä;u
roäljii,
imfle järele, k ik
Peterburis osiustakse linna senvades
agnatorid.
kes
wäerinual
>ui ting.nel kõne
wilctsoieese majadesse elektri waguStust
dega esinewad, enne miitingud oina .'õue
sisse seada.
plaani politilisse osakonda tc"«bii?iaf id.
Pracgn kat. u ivad autatorid snitremalt
. Pärl i eiui
osalt miitingutel C nesid ttle kanda,
mis meeleolu peaks tõstma, tuid see on
Viiburi rai on il
mitmel korral hilbu tagasein sid aunuv,
23. fainuiril oli lvi ' uri r'ionl< orga sest kõnedega waimustatnd seltsimeestel ei
nis -lorile koo-olek. Koosolekul ot st.l> ole selget ettekujutust olemast scnukorrast
kindla pltoni järele kõik- Commumsta ja ohiverdawad end ilmaasjata. Potil lis
kontrolöriga, kes kuhugi a utus e saodetatie. tele koinissaritele tehti lohuieks järele wal
Aontiolerimise plr ni Väljasaatmine an.i mata, et agnatorid seda euektrsutust alati
täidaks.
iseäralise komisjoni hso.de.
2. linna raiou.
2-es linni riionis oli 24. partei
liikmete üleüldine koosol k. Eõjaträe komis
äride tegewust rrutades lo t*f et piljude
punafefõjotröe ofa6 s korr lagedus w lit
es, midagi jimäe komissari, di !üii's tu' b
ugeda Üleüldise tõj-wäe sxue asjus
tetni igale kommunistidele kohuseks üle
üldise sõjamäe c-petuse idusid Ltnli lao
ada. Aommunistide mobiliserimise asjus
olid tõtk ühes nõus, et t'rw'S on kindel
üjawäe o<a kommunistidest luur, kes esi
me'el turwituse siunapilgul wälja wõiks
studa.

Wäerinna seljataga.
Asirahanist teadustaks?, et seal wäerinna
seljataga arsti abi rohkesti on sel ajal,
kui wäcrinnal fuurt puud tl st tunta ffe.
Halastaja idc sid on hügcmajades poole
rohkem, kui peaks olema. Pealegi ei ole
halas õdedel midagit teha, luid .väe
rinnal waewtemad [a|uiibct> seltsimehed
arstiabi puudusel.
Kangelased.

Suurt abi annab sõjalises
rongid. Palud lah.ugud lö
pewad sellepärast meile õnnelikult et soo
mustatud rong eduga peale tungib. Wii
mati juhtus N wäerinnal soomustatud
rongil õnnetus. Jalawägi taganes ja soo
mustatud rongi purasid waenlased ringi.
Raudtee o i kahelt poolt l hatud Ei pea
senud edasi, ega tagasi. Waenlanc tungis
peale. Soomustatud rongi kang lased tül
wasid vtna kuu ide tcrioe waenlase leeri
üle ja siis, kui kuulid otsa lõpcsid, kihutas
mõõda raadtecd edasi, kuni minnaks röö
pastele maha jooksis ja puruks läks. Kan
qclased langesid ühes ning
laga soomustatud rongiga.

Poolamaa kommunistlise tööliste partei
Petet burg Novgorod.
lsosolek.
Pekcrburgi otsustati Nomgorodiga otse
taupäewal LK. jaanuaril oli
koheie le.csaui üheuduiega ühenduda- tammun, Are löö i-te partei esimene koos
Sellekohane eelpmau töõrak.e praegu olek. tf il päevil oi» ta i wee! soolama,
mäl^a.
töölis e parteist (ea>itto) ja teedu jctful
>o-vo rattast ühine kommunistline partei.
Saboterijad.
As.solekul:e tt tarwili? olewat, et kõik kom
Paljude ap'eekide tce»tijad ei ilmu titti munis.id sõj asteks sõjamäe ridade
töö e ega too parast tööle tulles mingi ündlustamiseks.
luguie.d wab.»nda'vaid p hjusid. Apteegi
osutond audis s llepärait teada, et töil
Kollekti wiö.
apteegi teenijad, kes kolmel päewal tööle
Kummitööstuse esimese niaiwibriku
ei ilmu ja lUdbatibawaib p hjusid ette ei
kollekliiui?
on praegu 280 kommunisti ja
too, teenistusest luhti lastakje.
Kultur hariduölile" vunasesõjawäelaste
60 kansiüati. Suure hool ga töötas kel
kursused.
lelt i.o taitlusk.iisiie cjal, kui mustade
Jalanõude paranoa nine
jüududeaa tUi wõidelöa, kes töö isi sir i
PShjar'.ng?oma sõjamäe kotniSfariabi
Peterburi poolel Karl Liebknechti jo lima kutsusid. Ao lekt.iw nimetas 13 fitltur hariduse osakonna poolt
Le ch ins taia uuluiate nurgal nr. 9 awati e tn meest wäerinnale ja Viljasaagi arwele lühikese a alised kultttr-harldusiised kursu
n.ehauUine jalanõude paranduse töökoda. wõtmijeks.
sed. kursuste siht on tullur hariduse tege
OO
las.e mureisemiue punase söjawae jaots.
Tubak mlitewit e'
petrosavods?i kreisis Tipnitfa kü'as, Kursuste peale w etak,e ü csandmisi ä.
Tubaka wabr ku „schapschUi" juhatus 'unite metsade tgi organ senti kobaUkude jaanuarini wastu. Ulesk.rjutamtft o!me
ta se tursisude ühiselumajas, L.tcutüi
on otsustanud o>na uitsetajatele jõudude poolt tommuNtvtlöe kollektUw.
M iO.
000 ja m tiejuitfetujatele 250 paberossi
v
Wustnw'eta'se punasesõjawaelasi ja mad
anda. Kes soowiwad wõiioad meel mahu
ra'eid.
Eranlimesed tv imad p rtel organi
Esererowetsi
kubermangus
Ustje>Ug
Uskis
ecst 100 J p bcrossi peale nende mada
Misp.irasi siis mittesuitsetajad paberossi sutati 8 sept. minew U aast l kollektiiw satsionide ja nõulogn üjutuste jcoiuimfcl
o i 13. praegu 60 liiget. Esimene uaS.u w elud saada. Nende üleskirMa»
jaamad jaeb arusaamalats.
töö, mille tollektiiw kodu saalis oli speku mift korra Idakee Põh.ariugtouua jüjalväe
levimise häwiiamine, teine
lomisjariad.s.
Kas on õigus?
korraldamine.
Uus
elu
on
alg.nud.
Praeguseni said Wiiburi raiani sõsa
Kadunud seltsilised.
«»
Lühikesed seated.
wäe komisariadi teeni ad puna'e?öjamäelase
L-sest Eesti kerge suurtuki batareist on
Walgekaardlased lasewad igapäew normi särce toiduameid. Peterburi nõu
otsustati igas ametiasutuses
Narmas 2(.—30 inimest maha, keda enam kogu sai Wi buri raiani nõukogult selle koüekti w b org niserida, et parteil st tööd Nartvast taganemise ajal õöjcl 18/19 l
luses süüdatakse. Mahaiastmlji korroldak,e kohta protesti.
suurendada ja kantseleist segadust lõpetada. aan jürgMlied sm. kadnma läinud:
Wsivodu kom. Johann Kilter surma
Pcari platsil.
L,
kemoena
walmistuse
töökoja
kinnipanek.
saanud,
sepp Aug nt Lillendach—ära uppu
Narma uulitsatel liignwad k'wcn
Siit ja sealt.
nud,
puusepp
Alex. Awtl—jal ela laduuud,
datud patrullid. Igal tungas
H ljuti panti laewateh ise laske
peterburi kubermangu partei komitee wan. bat. Mciuh. Krass —jäi eta kadunud,
mööda-minejaid ja rcmideritatje nende oo moona walmistuse tüiToba kinni. Töölised !iitme> '!gasi> kubermangu kreiKSe jär le
kumentisid.
w lsid omal üieuidi el koosolekul reso en.ste keskel ära. Igaüks teeb omas krei maakuul Eduard Echelmann—surma saa
nud, maakutll. Mihail Warcs läbeta
Araendsa Balabowitsi wäcsalgad ta lntsioni wastn, mis laskemoona malm s sis kibuiustüöö.
kaduntld turivatalse surma saaitud).
ganewad W ljanoi poole, kus nad mastu tuse :öö'oja kiimipanemise praegusel :vnit
Aibu us SS komisjon korraldab miitin
Ätende scltsimceste vina scd
panna m tlewad.
use osa argul mine jootvituwaks nähtu giiiä. Ae»rrulõlti posti j, telege bwi tee tarcist ühe kuu palga käue saada. Sm.
Maaelanikud on Eestimaal hirmul, ,efö peab.
n jäte kcngres» peale selle oü 19. diwis Kiiteri omalste adrc>s on teada,—sa tema
sell Soomemaa fõ aroäc o»ad, mis uulitsa
oni kollet.iiw»õe tong.e.s.
palk sa. b fubit Ltc toimetatud.
po steft looS seisab, korraldab tihti roomik
M tmesuguled teated.
»»#
L se Eesti kerge Suurtüki Äatarei asja
misi.
ajaja.
Lähemal
pücwil
awatakse
88
uut
Tallinnas ilmuvad ainult Pä;si—
lvötegorski orgmikutsionis ksrr lõks
G. A u s m a n n.
riigi magasini, mis paberi ja teis e kant par?ei liikmete ü nber r gistrerimist. sst
Kastneri r ngkonna lehed.
cli
aej
idega
kauplewad.
Es-eride lehed on kinni pandud.
palju wätketodanlist ollust on organijatsiom
Peterburi rewolutsiouilise kaitse h\l tunginud.
Tei-wituscd P hja wäerin?alt.
- Tallinna uulitsatel peetakse kõiki
M»»'
meesterahwaid kinni ja waadrkatse pab 'omaitöamur on 27. jaanuarilt Goroho
Tcrwitame Liti omakseid, tutamaid iu
risid läbi, et tas nad sõjamäe jootsntud waja nr. 7 peo!e üle wiidud.
lv korralö?k:e partei koo'i. lva
lõpru: •
Spasski
raiani
partei
komitee
on
ei ole.
Ku?taw Oksmann, Waiwarust.
128.187 rub. üksikutelt eratniuicstclt saa ti komisjon, kes n.Usiöõliste kesk l tööl
kub.
Koift
prt
i
lii
meid,
kes
toim
!e
Aiekzand.r Siig, Narv.st.
imD punase öjawäele kingituste ostmiseks.
-leülöiele
koosolekule
'ärgi,
Sõda
ei
ilmu.
K rl Wionapau, TaUulllast.
Surnute põieta»»,ise maja esialgsetele
Peterburi teatad.
otsustati parteist wälji izeita.
Oskar Tartust.
kuludeks on milljon rubla määratud.
Toidttkaardtde kiuu tamiscst.
J.ihannes Altimö, Narwast.
Wuburi raiani küsis toit
Ruudo.f Kü.it, Narmast.
Veebruarikuus wõib toidukaardisit us omissariadist poolteist puuda jahu iga
Novgorodi kubermangu komitee regi;
reris M 11j j Ivilheru, N>togo e!a !li<õ
terwe kuu jooksul nendesse poodidcsn eeuijale. kuid sai wastuse.
Meie adresS:
Wiimajel ajal on Wiiburi raionie wcbi org niiatsiouid. 5t r j Rusta kre>kinnitada, kus weel oma teatud arw tar
(f)ponT õoeßaa raoni»
s korr ~S ni p rtei organi atfi)n>Se kon
W,ta a,d ei ole. Ühest poest teisse wii .ihti poodide rüüstamisi ette tulnud.
'56,
cip.
uuiKa
1-a õar. ž-a pura 3-w
Wuburi
raiani
nõukogu
Uikmed
ei
zre
s.
(Otsustati
tnbermangu
to.tluskomis
unne vn ainult 29. jaanuarist 3. wec
bruarini wõimalik. Erakordsel juhtun i »le kaks korda koo. olekiile ilmunud, mi
-riaii rewiöerita, milleks folnuliifnie.iiu iSBOAä.
sel wib raiont koinitee luboga ka päras. .rusaamata, misjugustel põhjustel nai. .omisjon määratu
.oktu ei ko^u.
ühendatud aeaa kaardisid tittnitada.
.
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Asundused,
Ni g'm'Uad.
"Ketr de p fuire päeinadsl, ?>»i fü
fnlup jo6 mõisate j g >,niiele tahtsid alus ,
siis tegid mõis töS ise) p d wiku fiirufrv
e tew Imi tnsi kommunade asutumis ks
ID u'?t p j ds mõisates kõmmuna põh
juskiri ma-tu a lubui sUe järele tilli
tada. A id r5uJafir;a nnst e
u'» kangemale. Irui älnvardaw mõt
sst wa? Ak dut mine mõõda läks, kai
ta'? po b igalpoal rabust tu) said. sii
ol nadaigus" nendes metis ites
a öõ' a ja arusaa natud töölised ei t it;t
'.u> n m omi cndist.st üba)ustest kuulda,
kt n>e n õi'ates ei elund teist nälj re?
emis.' teed, tuli ri g majapidamine sisse
seada!

izd rool ei or*uid meil nidugust
arusaa u. tvt ga teae » st. Aleil on meel
praegli endied mäiloid, kus konnunad,
mis juu?e päea?adel asu ati, oitsew.d.

Rahwamajandus.

Lühikesed teated.

Kalev.

Kustretski raioni kalewi «abrikuteS on
I> mlljviU rubla eest watuns tulewit
Tulctikkude valmistamine.
1919. eelarve järele kulub tn'etikknsid tab ised ähwardawad taieivi maha
müüa, et sits oina kättezuumata palku
gd kuul i oolteift tavpi hinge peale. Üle suuda.
üldse loodetakse 26 tuhat kasti walmUtaba.
iga» taim ou IüOJ pati.
Puuw'M saamine Turkesta nst.
Kaubavahetus.
Tashkend st saabud teadete järele wd!b
Naha waäctuse langemine kaupade
liin
kõik puuwilla tugnvarad raSlmeta
uftinise .ja müümise a emel wahetuse päe
iurkest
nist wälia wedada, tui randme
vakorrale. Kaub.uduse j töötluse to.uis
ahendus
saab korraldatud. Puuivilla lis !arial teg» Noo.si- Danimaaga lepingu
rus
tunneb
praegu suurt nafta puudu l.
12 j ODO p. liua u 24j. jOO p tauepi wa
Zzal kuul nüutatje puuwilla puhastami e
tjetanuie 4 seem ete ja toidua nete w.stu.
Toiduained tähe sid waliainaal asuivatcle väärikute jaoks vt). 0 puuda naftat,
iölalvangioele ja Peterburi linnale. Ka kuid selle tagawarud puuduwad.
soo.nemaa waõrikutega on wuhe.uskauba
alal läbiraätimis»esje astutud.
Ülikondade valmistamine.

Ülikondade ja pesu toimekonnal on
Moskwas II wabrikul, inis .5 )6 töölisega
vallast.
töötumad. Osa wubritnid tööiab s juväele
Itsurni mall s ©iromo ? eins elob osa erainimest le, kuid peate nende tee vad
mõned töökohid ivanajid solda ite riideid
rohk s i ccft ofi. nifi kül s e'ab 0
ümber
Soonitaw o'e!s. et niisugust iiin
z külas 60 > hinge eest ist. Es:ber
tõotamine
töökodasid la teis.eö linnades
l sed on jub tan mu fi*a asunud ja mi! t
sa ma pin'«a p ale tra f mata cl ma 6 n b uwatals.
j'uk lt. Aui nüüd erakorr lift reno t
Elektri tarvitamine Murmam raudteel.
simi e maksu maksmine küdes pä wa
karrile tõusis, sus ro arusid malli nõu
Muruiani raudteed otsustati parandada,
foau (u''t?m osa maksund eestlaste pea'e. et hulga isi k« wcrnn korra dada Uhe * sel
!Nak uwmma oli nn suur ct mõi'".it lega terfis mate Mürinani raudteel elektrit
oli makita, wiis. kuu- kü i kozusi> kok u tirnntad.i edajiltikumise abinõuks. Seda
ja w ilind sa,di ud. kes Mo kwa kes wa it inöied on keige tevetada, sen hulgalised
suft iuvrde föMfid, et nende maf usid ma to-ed, mis ruud ee ähed "es ajuwad,
hendataks rewo! maFsu
ann .wad rohkesti energiat. R hm «majan
tfs enrudmi e o akõnn st. 5 aade i P-tors duse nõukogu mõtleb seda kaivat-ust länawu
buri fuberm nga taide aa!ma komit esse teostuda hakata. Eelarioe on selle, ohascd
kä'ukiri. et Osmini mölla maksumäära tulud ülesw.etud.
mine läbi ma d taks. Nnüd mähend. ti
küll m kiu summat rubl t
Nahatööstus Peterburis.
105. 20 r. bla peale. SiisE ei o'e suude
Rahwamajanduse nõukogu naha osa
tud weel ma Ilas m ksu faatmift juure
konna
teade.e järele on nahatööstus Pe
ettetulnud kurit rwitusi kõrrnuldaüa.
terburi nahawavriluies wiimase ko'me
on wee! w estel eestl stel suurem d finn tuu jooksul 1918 aastal on ärgmine
mad maksta, fui muestcl wenel st.l. s)e - olnud. Taldasid 3. 6kl tükki, poo.talda
legi uautatft meel punase fõj wäe . ste sid 3 200 tükki. 9i.iha kaupa oli la
perekondadel: st isegi surnud isikut lt M k dudes: esimese -argu taidasid 18.862,
siisd. mis seeduses ometi ei ole lubatud. teise järgu ta Idasid 11.363, kolmanda
Aahalikudes kehw de kon iteedes tu ek järgu taiöatib 3.387, neljanda järgu
pubastu' tööd teha ja Valskuse tegii d ta dasid 2 6õ ja wuend i järgu tal
wälja kihutada.
dasid 514 lükti. Hobuse nchfu oi esimest
järku 13.556, teisi 3.193, kolmandat
i 6 <s23, ncl andat i 5 27, wi endat
Talupoegade elu.
*2 32J. Lambanahku o.i 72.826 ja kitse
na hlu 63J.26U tülki.
Siil ja sealt.
Detsembrikuu lõpul oli Or'owl kuber
Majanduslise elu vlgtunsenirnne.
mangus Kawatsh wiS esimene kreisis asu
Praeguseui korraldasid wabriku töös
wate kommuuade ja tööortcflibc kongress
Kokku oli tulnud üle LO talupoja Aru tust rahioamajauduse nõukogud, kuid küia
audest ühi-töötamine ikka roh em tööstust maaasjanduse kouussariadid. Sel
laiali laguneb. 'lUj jclt mafintakse wilja. töö jaotamisel oli palju puudusid. Tihti
ehitage ühiselumajasid, korraldak e ühi juhtus, et kaks asutust ühte tööd tegid.
seid söögimajasid Kommnuaud on 1> ja Sellepärast tusis päevakorrale mõlema
tööarieUisid 20. Eut läheb hariliku teele lööstuie üh.nd unine. Selleks luuakse uus
ja w ib julge olla, et kcw.,dels ühtegi tomitee. Uus kouiitee siisab muaasjan
harimata maaiük i ei ole, sest padjus wal du e, toitluse komissariadt ;a ruhiviinapiN
dades on otsusta ud ka üh st p ll harimist duse nõukogu esitajatest loos. See komi
sisse seada. Otsustati oma a alir»a wäliu tee aab iiuua töö isi küla
ja 'oasruutdi maru-stama.
andma ha ata.

Mineralainete osa on) rahwamaian <
nõukogu juures orgau serib Pttrr vu
dinamo»masi nate marmorist saotaniij. u
Pr eguieul ei vtulid meü P)<ncuai' "
ritut, kes sellel töösruje alal
oleks oluud.Ä
•#t

Et malmiga wanlstada,
sellets mõeldakse suur walaunse moone
a mada ja kahte «eis.oat wabrrkut uuestt
awada.
»••

Rah "amajandu''c nõukogule õnnestas
enne tagjneiiiift Vtarlva wabrlkute l o duo. st
miUjon arsiuat marler, iö w gunit kottr
sid ja wceriiet. Kõik tähendatud traaA
jõudis Peterburi.

T e a t e d.

Eesli Toguta Kõmmuna Walitsus.
Wa'itsu? paneb ette käikldcle Peterburis as,matele moblis ritud
"ommunistide rer.kou adele endid wi b mata regiõterida E. T. Komm ina
Fon:an'a nr. 2 eot N >hv. Ko lisiarian E sli Os»'onaZ. Te» :al
naja nr. 1, i\a wöpi.w fell i 2—2. R qiStre imiseks tuled |Lfe anda ttt
jal.tnlt rg stratno.i leht waktustcga järgmiste tü.imuste peale:
1. Mobil ser'tu nimi, isanimi, lLgnmu mob lis.rita surma saanud,
crald. äramhe »daea).
2. KuZ teenib (ehk te n's): süjawäe Nõukogu ebk Walit luke asnflS.
3. Prrkonna liikm d (nimed ja tva lad»s), kes mobilise ttu poolt üleS
pidamlit sa d (wanemad, naine, lap'ed, a aea!i'ed w nnao ja õed).
4. Kas en naine ku k l teen sttieS ja misjUg.tscs?
5. Mis u u»i tvö> tnn eb naine?
6. Aas tuurad toolis lapsed (rlcenliffd w n ad ji s?d).
7. Kas on p.tekono saanu) abttada Wme
satsonide p.'v l?
8. Adress.
AUUri.

Teadaandm;ne,
lrastuwötmift Eesti s'jawSe osad sse k rraldakse igal töõ
päewal luhkvuS, asjade lomissa ia i E ot> osakoauas. i,
kella 10—2 pä.roal.
Eesti Kommunist ise klubi
eestseisus palub k iki klubi liikmeid oma liikmemaksu jaanuari kuu eest (1 prots. kuu
nsietule ust klubi p h usk rja järele) kõige hiljem Z 5. 'veebruariks ara inaksla.
Kellel täheudud ajaks lufmcmats m.lötud ei ole, loetakse klub st wä jaastunuks.
ültatsu w tab ,vastu klubi laekahaidja klubi ruumides igat esmasp. ewal ja nelja
päewal kell 7-9 öhiul.
Esski Prajiklf
Laulukoori harjutus 30. skp. ;öcib pidamata.
s©X^siL!LiLS©õL,

»»
«

Kaasan» nibcrmongust Tetjuskma krei
sisi teudustakie, et pärast walgekoardlast.
wõimu langemist, rvruaw d ta uvojod ise
arulise tiin* ega kommuuade organi cri
mueit osa. Ka mõned rikkad on oina waVaudujed kommuuade heaks ohverdanud.
»*
*

Kaasam tööl-tn'e letsnkorrast.
Okt oür luul min'wal aastal, pärast
thehi-slovukide tag .nemist. h ikkas elu ha
rilikuks muutma. Nah.vamaianduse näu
kogu, töö osakonna ja ameiiühisuste lesk
b.roo pvoit tä deii küsimuslched Kaasani
töö tine kohta. Küsimuste lelledest selgus,
et iöö.-tus edenenud on. Kui 190 . ja 1 18.
aasta löösiust võrrelda ja alumääraks
l 08. aasia iõöstils võtta, siis ou la 2 °/°
'usummid. N isuliiutt on ta liialiste arm
ö°/o kaswanuÄ.

Kurski kreisis korraldakse talurahwale
pkllttleoüüst abi. Kreisis oti 7 katsetalu,
mille mures põlluteudland töölarvad.
Pöäuteadlaste kohus ou kat'etalu harid i
puhast siig i karja eest hoolit ed r ju .üla
koolid p lluasjandujesl ettelugemist pidada.
Kumm'tõõsitts 1919. aa?ia»
P Uuteadlaste na wuse all on 10 mõis
niku, es oma wallt eja!> ga eeskujulikult
1919. oastals oti kummitööstuse ala'
p ldu h-r mud ia rohivale juhmust anua järgmine plaan wä!ja»sö!atud Esimene
wad. PõUuteuduse osa onnal on mee! ees riigi wabrik (endine Trerrgvlnil) jätkab
kujulised wllzapuu aiad, pütUutallttUjed, tööd a walmistab igapäew 40.0.0 paari
pumvtliu aiad j t.
k.lossa al. 0 plurda taldu ja teisi
»•
kummist asju. Teine riigi wabrik (endine
*
Ima no Wosuesenski kub. oli Solotilomi Vegat r) iaab ainult igapäew i:2.00o
wallu' taltipvegadc koosolek. T.upojrd paari kalossa walmistama kolmas wab
olid hobuste mvbi'.ijcruni'e pärast mibased, rit (endine K.uijchut) walmista igapäew
sest ,llilid liikusid, et hrbnseid tapmitets £OJ puuta taldu ja sõjamäe nuig era
inimeste tellimisi £luucs wabrik (end.ue
mobil fcriiat'c. Wallus on alati ärc
Sõjamäe ealised i.ooredmehed iruuiab lo Pro.vodnu) täoiab endiselt kunnnist asju.
?keljas ja wiies wabrik ci jaa üleüldse
d. s, ega ilmu s jaw e koutsihariadi.
sc! aaslal tödtama.

kes raamatuid kirjaslawad, ajalehti to «nctawad, lendlehti ehk teisi wäik emaid trüki
töid Eesti keeles rmgkoiiuas tru kiw. d, ou kohustatud ig st löoft taks ckjem
ptari Põhja rmgkonna rahnu.susjade komisjariadt Esi' o atonua arhinvi f anna.
Seda kohustust paluta se ka lelkstu:eestet» teo teistes rtuglonnades Weueutaal
ehk ka Eestimaal elamud täita.
Ig te tööle peab juurfce tälcndama, kus ja millel ta ilmus.
Palutat e ka era ehk liriosid, koo. olekute prvlokollisid saata, kui
neil !a>aide.sem tähtsus, et nei6 arhiwis wcits a.al hoida.
Igasuguste posüsaad tuste udrcss: ll.Tporpaa, JSfi 1.
OTflea BüUHCcapuaia no ACJiaji uaijiiCHeJbüocTcfi.

Pöh.a riug onna rahllusasjade fcmissnricbi Eesti osakond.
Asunduse komitee koosolek il), wecbruoril,
Fontanka nr. ?, telt I päewal. Äüittde
tvaluud konti.eeliigete ilmumine sundus! >5.
pöörastena n?öiu>ao iga organisatswnide
\a asunduste esita sad osa wvta.

NchopZewal, 30. jaan. kell 6 õbtul
goiuanta nr. 2, agimtoritc JtoUegiumi
too-olek. K ncamcEe; 1) kommunism ia
2) politiline moment. Seltsimeese ilmu
mine smlduStik.

Moskwa raioni Eesti Proletkulti jaos
konna pea aasta koosolek on 3 weebru
aril j. a. M ojtiiu R (3^.snJiKajiCKÜ) np.
1.4. Palume k tti lukmeid ilmuda. Päewa
lord: aasta aruanne ja uue juhatu,e mä
luaine.

põb Q ring nna r de ksnnsla»
lias Eesti oso!onn<t kihutustöö taimekond
rn ub k ?ti o mntku fcs kctriojjö toos»
olekuid korralda, õllesttsim. konda teada
und , Teaipajri>naiy, JV° 1, SrrrncKKft OTjieji.

Wäijmmdja: Wencmaa Kom. partei
W. 11. p. Eesli osakondade Peterburi
(£c3ti Cjaf Peterburi kointtee.
komitee on ow tuö igapacw telda 5 8
õhtul. Font nka. nr. 2.
Waswtaw toimetaja: Tomctuse kollegiuu.

M-a r«cy<w ilciporpan. CouMMcrifHecxaH (ö»»«m. l4.

