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! Päewauudised,

Wastus liitlastele.
Inda mõned pciewid tagasi pöörasid
liitlased kõikide Wenemaa! asuvate
wa!itsu?te ja politi iste errkoodade poole,
tcS mõneS maakonnas Va'it'uõvõiu.p
kehastavad, ulcSku lega kodusõda lõre
tada ja Printst saartcle nSnpidamiseN
ilmitda. Ka'S .Valitsust" andsid juba
vist st: A.h uig loki TsaikvwSki ja
chak. Esimese vaStuS oli tita r,
tuid teine audis kahtlema, miile ju.le
vsib tuNa ja ta nnt.e.
N'mkogn walusuS waikiZ. Ta vaikis
selleparast, et ootaS liitlas:elt ctsekod si
tmsed. Otsekohest fuiftt et saadetud, kuid
selsamal ajal Ih sid liit'a§:e esitajad,
et nõukogude walitsuZ sihilikult vaikib,
sest ta et taha u asust anda. Et õiget
t.isut hta fatföra, anud uõnkcgn valu
HuS asub, saadeti 4. veebraaril radio
telegramm tsi,ile, mis meie arwamijt
seisukorra kohta sisaldab.
?küu:ogu valu use ct'ekostsed vaen
laked ou liitlased. R.mad anuawadj
neile vaSturcvotuisionaride ja õnne-j
tülide jaUaieie, uus mo ega wüiüew O,
radal ft toetust, mii.e ab i n.ed võitlust
jätka ad. Selle abi peale waatama:a,
on viimastel p2ev d.l meie wäed edug.
edan tungi ud. nlurSk la.ges,
Lr nburg, en meie vägede kaes,
tee Lies -Äasia on w..b ~ lõuna vä rinnal lang nd palj id tah.sud raudne
sõt.ned ja õhtnfrou i! oa uõukog de wa
l lsuö W lgew.ue,- Leedu, jafeiuuiaal
torra.darnd. UUUvõijut oa m.»e j.ija-

*ord parem'kS muutunud, miZ tnnulStat
nõukogude walits.ije j u facroa uijeil.
WU.ud mid ei jooVasta, wid
oleme ainu walms, (ui woi.nalustd e
puudu, s.jalift tegevust lõpetama. Oleme
walwis iga välisusega radu t gema,
lu? see radu agu > uünkoga walnsns.
tulcv.ku peale hilwavait ei mõju.
Pra g tse f:isufo ra zuure) wüime ta
liitlastee jär.landmist lcha, wSi.ue oma
võigast) ta nstada, võime liitlaste
ka.italistidele v».b td. se auda meie maa
tocduSlist rikkusid kasutada. Tingimist.
»välj iUölam ne jae s nõupidamise soo Se.
Ut'itt.d waslurew'lut''cn.ride salgad
wüiwtd nõukogu valivuse vältust lar
g.tada ja järelandmisi m.ie raske rah
,vuS vahelise setsuk.ua arwe pa na
ziui) võidud mäiiuual tt.nnist.tw.d
m ie jõu kasvamist. Asul.walogujaõle—
eõ-er oe ja wSvemlaote labdäkfiini. %
nõukogu Valusa ega ja nende nles.u set
räilgi vad mue va.isus võimu
mlstst. Peale uei.ke Võib gakvou uõu
kogu valitsuse piirkonnas tmolat sise
mist lvida lahele pa.na. Kvi see tun
ni-.lab, et meie jegiuorsa endisega Var
ielus p iranenu).
Nõukogu vali suS ca vastuse annnd
mis meie waaleid Piinu saarte ust. pidamise üle stsa dab. Weuiast) p.a.fl
mõistma, et meie alati ra u p o'.e
püüame, kui see Võimalik j i peaksia ta
ise s»Ue suure järele tc»iua..m JU

Wäliamaalt.

W kg:ksardlaste tagasi löisndPoworino-Ale sikowo-«cbrja'o'v' lnuilt.
Ja m b urg, 3. wcebr. Pahemal tit«
Balas ch o w, 3. wccbr. Meie wZed
wütsia Powari 10 -A eksikawo - S i?r,äko vi wul korraldas waenlane Niisa jiama sihi»
ruudiee luni oma a ta. Kasakad laftfrb pea etungimilt, tuid löödi meie tulega
suure raud tee silla Mcdiveditsa züel ohlu. tagan. Ommi ja Sarjälini !ü!a powo
mimkse

Sõjariistade äraviimine.
Partisanid ja »alzekaardla?ed.
Va»as ch a w, 3 wccbr. Mida kau
Pihk
w a. 4. wecbr Nuhsa ümbrm
gemate meie wäed Danimaa> tnngiwad,
es
oli
wa
gekaardlaste ja Wolmari parti
eoa su.trc.uad la satute julgad p g ncwao
juuide
wahcl
äge lah ng. Partisanide
Kromomi sõzawäcst M6t'adese, k »ft neilt
m!t
löi
viissitikkudega
walge"aardla ed ta
meie jejaivägeoe paa.l »õ>ai.üud äraiyJcgan. Winnaed kaotasid 20 snrnld ja
palju haawatuid. PaiiiiaiuÖ said kuuli
pilduja. f t f -y. y—y w
- Winda» wõetnd.
**r-'
Riia, 2. wccbr Punased Läti sõja
' Lnbawis. ' . i
mäed tung sid Wludawi. Wicnlije sla .b
Liitlaste laewastiklah*us Liibawisi tead
mngeS wuugi. Saadi rahle-ti söjajautt.
maia tudu. Linn»s on Gene ohlvüjeride
luoö.ltjatsion rvälja kuulmatud.
Torti kiinil.
.*
Riia, 3, wecbr. Walga piirkonna
ITroina nõukogude wäed K iewi ell.
j j üattu liinil sunniti meie waed y»r>
Hark o w, 3. weebr. Ukraina nöU'
in te jmidu-ž taganema.
'ogade
mäed w°tsid D unitsa oma
Kcs.aidJd ägcüud layuigud. Mulemat
.oot on oomustatud rougtd ju luuuüU- ms inüllcd werstad. Ktie»o st eemal. Dv
reltorium v t L-vowi põgenenud.
_

Sõjawäclakte liikumine Sa-samaal.
Saksamaal wiimalel ajal i eär lift
tähelepanekut sell.pea e et ohlvitje
r d oma endiseid jeiiukohtai.d kä te wmta
tahuvad ?a seeqa foiDattte u ukogud.
>va»tutist liikumist orpuuseriwad. Miu
tdiisuluse w.im h kk..b u us.i a mal
dama. „vm fi" tlk aiaut a teatab, et icc
maga ota.auöaic on, ]eü et patsud ohw.t
er.d elukutselised 10 d. lid on, keliei muud
ameüt ei ole uuUega elu üiepidum.sl tee
n da. 9!eil ei ole wü.malujt omale töös
use eht kaubanduse ul i 1 Uha leida ja
ii..Ö on sunnitud | jmoäkke mücnu uing
miluaiiouiujs elule tuduma.
Wieni rahwus-dema*rit de meeleavaldus
W eu»s.

NihmuS-o-gamkakstouide meeltawalduS.

ZngNsmaa märgukiri Lakka walitfuscle.

Ljnbiinist teatatakse et seal P derewSki
za täii,oiii heaks incelcaioülöutid toime
pandi. Sel amal ajal oli enamlaste toos
olek, millest osaw tjid meellawaldaj te
tullae tungisid, nende lippud, Wusoiu \a
PaÄei.ews'.t pllcid ära lohkusid.

»K'nigeberger H-artung? Zetung" te
tab. El Ing i e vantsus Sauamaate mär
gu irja taatis, milles ta n nib, et S.t a
iiiaa Lääne- ja Ada-Preisi.naa voolata e
wa-lu iqasngme tv. Enn ise legcwnse lõpe
t»s. Märgu in täycnd b, et Preinmaa
lääne? in tüli mus täieste
olsu'est ära rippnb, lus harmmeie tuleb,
'äS Saksamaa mtf gils'e maade üle iva
lil cda tvüib kus legarahwas on wõi mitte
Selle märgukirja peale maeta s Saksa
malitsus, et millaeki poo utate waetu wue
nutil ei ole olnud, maid nende pea et>>n
gi va politika eest end tõused i tah b.
Ühtlust ei ole ka Saksa ma >t us 'elle
,väetu, ei rahukenf rems SnsaPooa
mahctorra küsimuse arutuse allu mõtab.

Lntlatte rahu nüudwi ed.
Rayu ajaleht.Frciheit" teatab, ei m?t
le luUa ed Sak b o'ecrm fl l<pe
tad «. Daaniiuaule ei tohl süsa wedada,
*eik laetud laewad suaderakse Saiamaa
anda tagasi. Liitlased keelasid i egi toidu
«oona wedan»ije taane ja tezt P»eisiZaate.

Kommunistide tagakiusamise waSta.
Paisudes Saksamaa linnades orgrn'fcTiiafie mceleawaldusi, kus tö tiscd lo n luternatfioualistide solsialdtmokrat.de tou
scrculs
inunistide tagatiuiami e protesti
awa»da?vud. Meeleawa duii p etame siin
aszas ParisiS L 7. jaanuaril, ni
kuu aega pärast ttart ja 9toja
Latjembnig; . .
tnhaut.el

M.'ssop»tam!a, Palatina ja Saksa asumaade
küfimuo.

Neiteri agentur teatab rahn*onf ronist
iöo.e koht', et Jng ismoa efitajaö n u«
oa Äies Polestin \ ja Takja
a umaade tule viku küsimust rahwiste li
du'? otsustada andma, et
'.äbe.epanetut mit.e koormata.
UunStamata kmitõö.
L.i wasti'u kesknõukogu Bcrl'niS andis
kä,u merediw sjoni endist juhti admiral
T. Jaöp.r.i kinni,võtta, et ta
19iS a. oUobtikuul Molch :mt» (B.lgias) i
ühe oUniiohiouicri täsktS maha lasta, kes
talle au et anu-d.
Cjulnfic tööbüroo.
Riist knns itvökcdide juures (endina
kunsti skademin) awati pilast? tööbüroo,
kus kõiksugu kunstitööde tellimisi wastu
woetakse. noil. näiteseinand. plakatist"»,
rcmo ulsiom tvgclas e ndop.lta inc. co.tiuS»
vsa o nias ignsuguete ma ude ehitub
projeltisid, linnade plaanisid, tehniline ehi*
ta e vatmus.
Pca-e [eile fooroitab tüübüroo klubide ja
fci fiõe kultur-h tiiOuie o a'o:idade>e kunst»
a*äaiimife ,a jouuistue jne. juhataja^.,

W'eni rohwus demo'rat»d panid masse
lise meeieaw.lduse loime, kus N'.d S.kja
maagi ühtnemiie. küsi aust arutasid. S.aa.s
se eetur tr. Äauer teatas wali»a»jade mi
n steriumi werandalt n aimnstut.id rahiva
httlgale järgmisl: „2. wecbruaril laati Satsa walu us meile kul e oma esitajaid
uute S ksa ri gikomiuesze saata, kee
Saksa a utiK lonü;tmfbui prv-ekti jarde
endise föderal e Z! ukogu aje nele ustud
Ma o cxi tinte!, et u.e 2 xig nõukogu
länuga selle tu se wae-tu motab a et
Kahj t. su Taanimaale.
meie ligemal aal cnm.st lorda pea e
kaubanduse laewastiku kaptenite
866. aaetat esiajal Sukja fodera.zesje
uh 'us onusras Sa'sa»n ra käest n
u.ukogusje Wvime juatuu- t
laotuste eest ful>iuto|u n uus 5 a sa
iv eatu>ed paadid on jüunilanud. Kapte
Bremeni seisukord/
nile üt.isuS uünab watitsujeit toetus
Uh sus saadab entajad ratz
Sen'ni on Bremeni seisukord imbute.
wuswaheüje
mcretougressi.
Wa uiu e ta ird ume brigad lüudis 'ohilc
Brcrn n, Clöaib «rgi ja Hautburgi N u
sek'a Maa o-umaid '
kogud pcuioad wäe.uhatajcg.i uci
rääkimisi Breutciti iftdiõie sctjuloh! ei ei loeta anwiiawasti w'itsate
ole meel fe'isi»i id
nagu .Minch Mer Guardieu- ar »?
Kuu ipi.du od ja suurtü-id on loölut: es: e: see äu» 'n>uode soojuse ja >
uCubuiUtt wa-tu.
«oa.i a&* jcaiuö
T <*
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Karl Ž cbfn djti haua!.
Nehknechti maniise asal tõotaS sm.
tew'. toHimuniftiiie p.irtci nime! algotuo
tööd e*au teha. Em. Zciz, Vnntshaü
tAdals
Hc.ffutann
et rc
aolut
ui tmt
iulnncdjütearap.d,
tirsiust üles
t.uscb.

%tt ffliifcrents.
Haaq'st teatatakse, et 30. jaanuari!
Parist) 8.1 g.a, Hnqlue ja Prontsu e töö
liste ühisuste forifcteiUs kokka Mnfuti, kus
rahwuswakte'il? täü.u.e lo.ifereuiji päeuus
kord wäljatüütati.

SlVfat»Äenu»T, « weftmarfl

Omavoliliste mob.li atuonide keclamine.

Wabariigi soja rcrvolutsionilise nõukalt
sisul keelatakse igal s jawäeosa juhataja!
o nowoliliselt mob llsatsioni korralda muie.
M-biilsa:sioni wüiwad ainult fujaioäc
komissanasid korraldada. S jawäe osade
tuleb kindlaks määratud korea
Tööta töölised uouawad abi.
Ttreikide litwidk-imise küsima? ?ng'ismaal. järele korra'dada. S) awäelasie nsud»ni
Londonis oodetakse Llo/d Geargesi ta seks tuleivad alati paberid wäeriuna [tuubi
W-cnis pidalid tööta töölised Shuman'
tsirkuses maste!isi kooso'ekllid. Koosoleku aasi jõudnist, et tööliSte übtsn-te esitaja- saata» _
siceik.de l*f*nibcriini>e küsi nutt ind tel otsustati igapäewast abi 15 kroni suu
Lii lükked tffitcb.
riUes nõuda. Kui nende nõudmisi ei täi arutab \ Ajalehtede teatel on mä-lööstuses
fceta. lähemad nad »je looside juure ja ja raudteel fircUijate arm 750.000 iuime.e
Sarakowis otsustasid puna'esõjawäe
peale t^u-nud.
wAcawaö oma jõuga.
lased omal poolnoela leiba omust
leiwanormist poo e kuu jooksul koguda
Peterburi tödliäte lasiete [.-aia.
Sm. Vol bonomi kiuniwõtmise tead',
mis radjo.elcgrainm toi ei ole
üige. ojub 2blost'vas.
—Mo kwas awati ülewenemaakiue
W cncmaalt,
posti-rcl grafi teeni ate kongress Kokku
on tulnud j 45 sa. dtkut, MiUest 88 kom
Waktus liitlastele.
CfüfounQs tõõtawad instruktorid ja tcbni munisti, 38 poolehoidjat, 13 parteita ja
Nõukogu walitsus saatis liitlastele nende fcrib, kes kubermangus jõibaroab ja koha 5 smsialdemokrati. W eti resolutsion waslu
znargukir a pmle was uie, kus n uisoiekut litasid ofafütibafib rahaasjanduse politi nõukogu walitsust toetuda.
Awaldakse Printsi saartel ehk muia! rahu kaga tutw istawad. Sm. Lisden audis
.Punase kingitule" päewa korral
oru. Seltsiuiees peatad damine on üle Weneinaa 2u. wecbrnari
tege-nne üle läbirääkimisi algada. Nõukogu
«alilsus teeb mõned järeleandmised laenude punaicsõjanme loomise juures mille kalla! peale määratud. Sel peioal saab ka
wäljamaksmi e, läbi'äimisi la sojatesu as ka igal kubeunnigl s javae osakonnal punasesüjawäe asutamise aaot päcwa pü«
jus Nende järelandmistega tatjutakje meie tuleb töötada. Alguses tundsime punaie-- huse.ua. mis 23 jaanuaril tä s sai.
süjamäes fii:eaMueie puudust, kuid wii
alalist jooui rahu ligindada.
Lähematel päcmaüel awaida se
maiel on nende ar>o niipalju suure
rus
laste
warnstauuse kohta jalanõude )a
ln:d, et teadmata, mis nendega peale
teiöte turwtlttnde asjadega.
Lf.Mlni märgukirja Puh
hakata.
Orenburgi arawotmisega saime mai
U K T. K. Teatajas ilmus täna sm.
Kaubawahetus Ukrainaga.
maluse
p tumi.la löos.ust paremale räriele
Eteklo vi kirjatöö jm. Tsit eriui märgukir
Moskwas asuma Ukraina saatkonnaga e da, sett nmrsri seaiatje Turlcstun ga
saft millega ta liitlastele wastas. öt.rja
töös tahendab im. Slellow: sius on a -tati Wenernua jr Ukraina ka b mad - rautiee ütiendüs jalule.
tväga tahtis ojalool ne dokument. Linlas uit Ulr ila annab jargm si a>neid 11/*l1/*
Kostro uas ou paberi puudus.
tele on etteoenek telitud r -hu teha. Wõib mil!joiu puuda malmi, 101) tuhat puuda
Pih.wa frcift taid footoro komitee ja
vlla. et nad elle ettepaneku peale ei wasta. ui u jahu, mille mastu meie 30 tuh u
.mrtc.
tomtcc o.juätüfiö Talavski saared
puuda
nabmta
ollu
ciõ
ja
millmn
kott.
SL)ie ie ei tule ste siis mitte ootamata.
lulcwikus
Suliga jaatteks nia elada, 'cst
anname.
Uhistegewuslisie
asutuste
peo
i
Luid siis saamad terme Eurova töö tfcb
aru. et s ja cd.isipifcamme et olene meist ostetud toiduainete waSiu anname ctts. ,m Sakita landes seal vhw
Maid imperial südelt, kellel wüirnata peale 20 milljoni rubla eest mitmesuguseid
töölisi pct a. Pärast annab sm. Steklom mabriku saadusid. Peale selle laame Ukrai
waikekvdauluse, ee-er d ja svtsialoemolea nast 5 milt cmi puuda kimisutt, mille
Töörahwa waen
dia, sei uk-hta selle märgukirja mastu. Ei mastu p"b rit, metsajaaduft ja teisi fau
ole kahtlust, et need seda pne Nrestiga pajid peame wNuma.
-17läste laagris,
wörtl.uad. Olgu nõnda Nöukvgnde ma
PiZÜt ronglv.
litsus peab elan töörühma hmpisid silmus
ja on malmis järelandmisi imnerialis
Krasnowi juuras.
Maoasjaktovfe rasi..iakomi-,ariad korril
tit ele tegema sest ta t?ab, et need laua ei dab mülicd p',lluLeadtls"d rongid. Cir< ingu
Kasakaid jno'fe6 igapä w üffifuTt ja
kesta.
nites pecLifje labircifirt f; autoäris st fultuocs meie poole Vieube sõnade iärelc
jimrcroilia kaswatujesi, piunaa* janbujest, oa mafqcfaaro aste fõ . inaget e feslel mee
Moskwa kubermangu nõukogtde kongress. lautu kasvatusest ja ühistegejuujcst.
leolu 1-ligcnuD. ftee (i ci taba | öiöa.
giiiait djifuioi ttoe a gay lassi roh esu
Moskva kuberma.gu nukozude kong
Nsutamakogulastc kohale jõndu'Nt.
t rfui ii) m iha. Se tic rat aume polku
ress lõppe . Kongressil kuulati raha za
Eisa j. udsid Mo>kwi asutawakogulasle o sunasid üyel koosolekul KraSnomile tea
aruandeid. Rahaasjandu
sest aruanda sm. Semenow täiendes, et esnajad parempoolsed sotsialistid-remolut - dustada. et nad euam ei taha sõdid i ja
»!: tar-vis tei*fe nõu.ogude asutustega sionärid W.,lsli, Vuremoi, Stretünskl, (Oiar.iõtob käelt maha panemad. Moue
des külades on Ohwit
igemale ühendusse asi -da. Esimesed
Schiuelew ja Eätajad saamad
fcrib
on
tapetud ja alamad tajakad müts.d
Edevad kulusid oma osaionua loomiseks. rar,lvakoinissaride nõukoguga läb.rääkima.
1

Saksamaa rswotütsicni teine ajajärk.
veccgudel ilmus Z 3. saanu
äril K Kantsli kir.otükk, mis täiciUuU
«maldame:
.Sa.samaa esimene aja
järk on lõppenud. Nüüd a gr.b ta teine
«jajäck. Ja ta pole sugugi niisugune nagu
teda ootasid need, !es ta valjalutsusid Ta
pole meel sugi-gi ot'ust..m pöörang pa
hema'? pooe, nagu see oli !7N3a. Prant»
susmaol ja 19 ? 7 a. Wenemaal, maid otse
vastupidi. B rtini uulitsate! kestab ikka
Meel tapn.ine proletarlased valavad itia
weel nrndesainade pro'etarlaste merd. kiud
lõpujiht et täi enam kohtluse alla. Weel
liikumise alguses oli see selge, vähemalt
nendele ees õige maake alles hoidsid rea»sete jõudude vahekorra asjus: ühelt poo>t
proleiariadi vähemus, tei eit poolt Saksa
maa proielariadt cnamtts ja logu kodan
line ilm ühes sõjaliie võimu jäamielcga,
mis sõja ajast kestma jäänud.
Siia tuleb weel järgmist oukorda juure
lisada, et valitsuse vastaste mässajate
hulgas ci olnud ühtlust.' Ühel pool olid
spanaklased, kes võitlusele s jäiste mässu
kuju anda tahtsid, ehk nad liii tundsid, et
neid s ja!l.:;e lüüasaamine ootad K -id
selle Hca'c vaatamata arvasid nad iisgi,
et neil õnnestab nende võitlust ülclliulise
rewvlutsioui algatus punkiiks teha. Teisel
pool o-a Berliin soisialdemokratc, kes
ilma võitluseta kuidagi ci võinud Benini
po'it ei tru it.ufl käest ära anda, olgugi et
nemad just nõudsid, et köit rukistes aju-

tnscd. terves riigis, istna wõstluseta k'esi
ara antaks. Nende kahe püüde wahü
puhas tvä isi waiitsuse sei ukorda käes hoida
ja üleilmlisele remolut; onile uut hoogu
anda—w Utjate ridades mõib terwet rida
wanvide wahcndusi märguta. Niisama
mitmekesised olid ka wõiuuse methodid,
algudes sõ ariistuta meeleavaldusest sa
l'pcta»es kuulipildujatega ja käsigrauatidega.
Selle juures mütsid liitumisest v.a ainuN
lseseiswli?la?te \ ide organi
saisiemd, kes seda mõnu pulas kohatiseks
pidasid. Nii ci pidanud ennast partei kesk
komitee otsekoheseks liitumisest ma võtjaks,
|ebc silmas pidades, armas ta võimalikuks
mõnde peale meie hu'g.st wahemche ko
huseid panna, et katjuoa teda mercwo'a
miscta lõpetada.
Auh;uks u õnnestanud see meile. Kaks
ja pool päewa arutasime seda. kas läbi
rääkimised ü.epea kohased on, selle asemel,
cl w itle a'e poolte nõudmisi otiekohe hiru
tada. Jscseiswate jo fial-demokratide Ber
litti walum»'omisjon de esitajad ja, samuti
ta, rewolmsiouliscd wanemad olid n us
il'na mingijugusie lad rää i
iniste juure asuma: wa.itsus ja erapooletu
nõukogu Nõudsid, wastupldi, et enne läbi
rääkimistele asumist mässajale poolt ära
wõetud toimeluied mabastataks. MaSsaiad
andud siin särele, peale ,Vor>värtsi" toi
metuse, m da nad ka n us otid
kuid ainult läbirääkimiste lõpul.
Katse, lübiraäluntstele ofuda,JöU nuria

just selle krwalise küsimuse parast. Kui
siis Bellini organis Nnon we l jaee e andis
ja malmis oi „Vc.raäusi" wabastama,
liis ci 'nresteni.d cna.n läbirääumi,ed.
-)tii läls asi kuni weewalamiseni.
Puhas jõ alt;eft küljest muis wali sus
endale hifc. da, praftiliic fõiti läbirääki
misi tag,fi t rjuba. Ta o i kohtlema a
.aaewamaks pooleks ja oli kind.l, et ta
mõs u maha ;urub.
Kuid seda moodi töötades laskis walit
sns, kui ka inimjuse põhjusuiõneid mit.e
ntipas pidades, poiitiiiies mõnes, oma
jalgealuse all ära libi eda. Ta tuleb weit
lusest nuudi gi w itjaiia tralja a kinni ab
,el lee!, muidugi on.a joudn. k. id ainul,
sellepärast, et todanti ed ja sõjali ed fakio
iid, mille abil ta nuioub, oma j udu wee
rniircmat määi.il kinnita > ad.
ftut s ots ialist l i n e, tui prole
tovline wulitsus on ta sellega just
nõrgendatud,-leina wõiiniste uatus, ko
danltstcle ja sõjalistele nt ji delc wastu
vauna, mis kunagi Iseäranis kõrge polnud,
alaneb nüüd w. El rohkem. Kodanlized e e
mcnd d, härrad ohw.tlerid muutuwad nüüd
meel iseteadlikumareks ja nüüd inmnnb
fotiT - rewolutsionline hädaoht tõeliseks,
on see juft spartallaste poliliia
voolt wälja kutsutud, kes tema wastaseke
mõtluseks mälja astusid See oli liikumise
a'g"scst igaühele erapoo.etuie tähelepanejale
selge.

! Täbtsaks ähwarduscks on see seisukord,
et praegusest u ast peale sündmuste loogiku
| rraliifuft ifia enam paremale poo c r hiid.
Kuid lotsial stlije enamnie mas>e, telk
Deale ta toetab, ci iaa sellesse liUumUc

köit wa itsMew imu oma kätte. laa»
nuaril andis Krasnmv käsukirja »dw< *
ridcie. et toiC resertv.st wäerinnale fötdar
üd. Kiudlustakse v.'owotscrka»st, m?ue au
KcaSnow wtimase meheni mõtleb <ra
panna L nna saadetalje uusi jõsUtvae
osasid ja sõjariistu.

Orjastatud Eestist*
Timukas Soome eeskujul.
Eesti kodanlus d nn suures
es ja seda mitte asja>a; nende r>da<
d.st töusis kuulus tööliste timuka? Kaim.
.Postimees* 22. sp. imestab ise, k-ndas
nad nii rumalad Md ja sellest
tust seni midagi ei teadnud. Nuöd
wat oga ta niini kuulsuse omandanud, ta
olewot .paewalõw *.
Kalm on .Postimehe* sõnad? sõreke
Soomes w itluste a'guseft peale töölisi
maht noltinud. Küwasküla ümbruses
kogus ta kõige pealt pataljoni wa«g taard
lasi. Nendega algas ta oma timukatööd,
kuni ta salkkond lõpuks .Ktlmi kuradites
nime oulandas. K>lm . öõtas* onn ti
l.iukat ga peaasjalikult Kosk Soomes, ühi
nedes pärast Salsa w'g dega.
Kogu wa geka ndtaSle Soomes aliKttm
oma wägitööocga t"ntud ja Soome ToÖ<m* ;
lus suitsetas tülle .kangela e* witntkit.
Ed si kir.utab .Postimees": .Ka "mi
waprus (»öörohwa tapmises) ja ta austa»
mine soom aste poolt on omajagu tingi»
mata taa a mõjunud, et nii pal u sugu- ,
tõendi põhjost Kalm g. Eesti tu uuD.#
J edasi: .Soomest tulnud põh auosad
(p utgtpldajale) ja nende paalil Kaim
need !ci;aioiib praegu wägimeestena (:vä
gislajatena töõrahwa üle, esimeses reas \a
nende peale waatawad sedapuhku rohwa
silmad, neilt kui ka muilt cestlaste.t meel
pal u lootes a aU>oiaauia«
tus e 'ääduwaks mälestuseks."
Nt. .Postimees*. Meie wõime Eesjk
todeulujeie sada'orda aitäh! puhtosüüaiü»
ttu, ül.stunnistamise eest öelda.
Eesti tüörahtvas oli nuimase silmapil»
guut elsiarwamisel, nagu oleks omakve»
lus kodanluse tvcrcjanu kaugel Soomt
löõrohtoa timukat? omast wäh.m. Asi on
aga hoopis ümderpöö.dtid, »hk . igemtni
olgu ta Soome eh' Eesti K t lm, üheiugu
.eo tööltsie timukad ou nad kõtt Soome
:öölis e wercp,ilmus on aga selle kir.el
dttjV tö.tu me e huwilcuo t.co.u nuhtawa»
te talitud, niida meie kodanlus setti war»
j i§, see ou see, et Soo ue töõrahwa weri
kättetasumute ta Eesti toõanuje peade
peale Unisel).

'istub. Seda takistab nende proletarline
teadmus.

Zuõa nüüd, kord pärast lahku
minekut, wüime ena:nu''e jotüalistide ridadeS
untawat oppv» sicui walitsuse taktika
wastu märgata, jevepärost, et ta merist
m-ivju m.iha surumist rahuiiicst 'olku!ep>
Elulisest par maks pidas. Kui wa iisuS
lätkab edasitöötamist ieUes s.his, hakkab
ee opposi siou i'ka kaswama. Kuid nnimje
tsiao u tõttu tekib juft lah tiläinud sotsia
liftüfe panei ühinemise wcima us.
10. nvw.mbr- wa uius oti iraga tähtf»
äratundmise taga är eks ja nimeit türmi
duse äratundmiseks, et tarmis on ühist
vroletarlist wäeunda luua, kuid 'eda loo
mi l ci aigatud mitte ige st otsast. Loo
dete suhiide ühemeelse tcgcwuie peate
kuna ma scde bu gast weel ühku-ninet
-valitses. See seisukord ei olnud kindel
Proletarlise tlassiwö.tluse ühtlus ja kiud'
ills o encb masscdcst, aga m tte juhtidest.
Ma.se hulgas taowad mitmesugused indi»
-vidualsed ieäraldused, üksikute isikute luu.
res ilmmvad need lahkuminekud ia wait
olud igakord. - *
ficf ühise proletarlise wtieliini poole
pauad, fee pcab inasjcd- llhinemileft al
gama. Juhtide ühinemine turb selle järel
i.,gani,aisionj uhiluõ oli weel s.
b.ue ,argncwatcl päcwad.l wäimala. Nüüd.
tonlr rcivolutiiv» ähwardawali pead
t Slab, muulnb see übtlus lohulelS tiimi,
mata kohustuieko Ta kc.gench sama! N
lellega, et fo.fi 11sl.de ridades
opposnnon kaSwad. Lelle oppon.sioni kin»
uiiuicks, aga n.iuc pimcöali Ebcrii SAri.
Uu'nntt> .«wtw.au jollid,
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Peleburi nõukogu koosolek.
(4. veebruaril 1919 o )
ruma, rahu üle läbirääkima \a oi
Seisukord Lääne- Europa»
nult jär.le missugu eid mjjfcni sid lvi
Sm. tVorowsti kõne.
lased t hlw 4 omale sõjasaagiks.
cittf tull meit stokholmi saatkond. hom. t?cb nüu'ogu walitsu», miile oma rske
mt tu'eb Kapeihageni saatkond ja ftis on Üjalise seisukorra, sest meie sõja ine seisu
fif meis esitajad wäijamaalt lahkunud. lord on paranenud, «aid rahu tegemise
Rootsi- ja Norramaa on väiksed riigid ieoanl.
!Neie oleme «almls unele Brestile ava
za ei mängi praeguses politit s suuremat
kir rahu on meie alaline ssov.
osa fu*6 ma andusliselt on nad meist
huvitatud. sest n d said meilt tooresaineid. Liiöu imperialistidest saame niisamuti
Äuid lõpetasid meiegi läbirääkimise, jagu, kui Saksamaa tvillemist.
sest f«dt nõudsid 3n9lt5* ja prantsusmaa
Aruanne Aleksandrovi t öö
imperialistid. Soomemaal on pragu suur
kojast.
isu peterburi ära võtta. A.al elavad
lwanow teatab, et toidu
pr egn kindral Trepov ludeuits. fl nde
ümber rohkesti iPenemua wasturewo ainede pvu u el. lõpetasid Aleksandrov
töökoja töölised töö ja hakkasid miitinguid
lulsion6r\fid kogunud.
pidama.
Nende möikseid nõudmist, nagu leima
5 nt. titwin owi kõne.
küps-tomis.' parandamine, oleksime al ti
Töt"-ts ja walitsus kaeti:
walniis täitma. See on õiglane
mind liitlaste e ütlema, et
Venemaa on malmis mitte ainult inna kuid selle põrast ei wõi tööd katkest do.
Tul b täh ndada, et nende nõuded nüüd
delt, wid ka tegudes rahu tegema Minu toeliselt must.jöudude üleski hutukel on
kohus oli ka nende nõuete kohta selgusele tekkinud, kest meil on -nn-malt veel ras
Zdud>. mida w ienlane üles sodi?. si>är st tem id toiduainete puudist olnud.
seda, kvi lööli-te hulgad mõistsid, et need
l\ vkogn otsust,s, et ükski asutus ei
r hutingimised ainult liitlaste tmnsrialis t hi praegusel r sk l silmapilgu! tööd kat
tde ihade rahuldamist püüiwad kotte kestada j» volitab töökam ssuri nii ugus
saada, mida Saksamaale ette pandi, tele tel juhtumistel lõige k -mimad abinõud
said "od. et nemad Venemaa
üüdl stö wadtu tarw tu ee u-õ ta.
tflta «'i lahe. soldatid nõudsid sõjaVägede
A?osoleku lõpul annab sm. schitow
demobi tsirimist, ieft nad karisid et neid okkuperitud maade wab.lstamisest seletust.
Ven ma Ue s adeta 'e. Nad korrtld sid
Inin ng«nd ja seadsid hüüd nad üles:
ei iäh' Venemaale, tätd Vene
ni j st eemale!"
Aöik vilusid on tõcineEurops t.gewuses. Streigi lained tõu
senad ig lpool. i maa on wUn is
meie nõukogude tao ist. tööliste parlamenti
asulad', sest nad loodawad» et siis juuda
«oad töölisi ohjeldada.

Okkupe rituo maade wabast a
mine.
Ukraina saab wab ks. Meie punased
süs iräed puha-tawod koh 'liku tööliste
taluvoegade laasabi! okkupeerituid m id.
Nend s maades on suured toiduainete
taz w:r'd. Meie peame neid selt enes
te e toom'. S.lleks on tarrvis Ukrainale
jõudusid nppj anda.
Nõukogu otsustab Ukraina sellsilistele
Sinomjewi teadaandmine
sõj wö« ist abt cnda. kuid nemad anna»
Slnovsew loeb nõukogu walitsuse avas wad pittxb .ti se tl listele leiba. Selleks
tüse printsi sa irt le kutsumise ü e ette. tui b r -ionides wiiblmata kommnnisiide
Vaguses räägit k>e, et n ukogu walitsus modiü.crimijele ajuda, et »»id Ukraina
0n walmis tiucri walitiuse u ölzasid ta- saata.

Peterburi testsd.
Kopcratiiwide osakond.
N.f.wamajauduse nõukogu juurde asu
ta'se koperatu»p de osakond mille ülesanne
on toperalliwisid reguicrida. Tema veab
ka kvpcr.tmvisid komrollerima a nende
sisemist korralduse eest hoolt kandma.

listide arwu suilreuduseks, on tarwis et
kõik sotsial demokradid kes Erfurdi pro
grammi seisukohal asuwad, ühte parteisse
ühineks.
Kuid kõwasti ko'tab nüüd ühinemim
hääl Bellini proetarm.di ridades fõtgili
poolt. Selle nuie teoks muutmine on
käcsolewa si mapilgu pea ülesandeks.
Kõige pealt saawutagu kot uleppe ühise,
sotsi ai ist lise tegemusprograinmi asjus.
Veub loodama walitsus, kes selle
zr-mmi elusse wiib
Satmmaa sotsialistlise prole
tariadi ühinemine niisuguse
märgi all peame remo u'siani teise aja
järku astuma. Kui selle übinemi e suure
jõuame, siis po'e need hirmsad ohwrid,
mis Vcrlini pro etariat kannud neri el
jaanuarikuu nädalal, mitte ilmaasjatud
3a fi»s peame uute jõududega ja uue
mehisuicga uuele tvvitlusele wastu sam
w • «t

Tark Kauts"l, kes oma vooliku politi
taga Scheidemanni aitas Balitii töölisi
maha lasta, awaidas Scheidemanui waslu
kirjatüli. milles ta kals suurt ülcsieidust
tegu Ta nägi korraga et Scheidemani
politika, mida ta toetas, otsekobe toutr
rewotulsioui poole wiib. Ta peab nüüd
tunnistama, et härrad walitsuse sotsialiskes uiiiugu e jonnakusega koklup rka
mist spartutlastega, sellega kadautisrele
reaktsionite pinda walmistasid ja musta
iäjalisle ohwuscride w i:u kerg udastd.
Ta unustab seue juures ct ieselswat.
jotsialdemotrutide enamus seni rohkem
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EDASI
Peterhofi raisa ja tss» töö.
Suurendatud Peterhofi raioni nõukogu
koosolek, millest wabri ute ja töökodade
entajad ja raioni aküiw ed tegelased osa
wStsid, wttis järgmine resoluenoni looma
töö kohta waStu. s!e?kasutused vealfid rohkem

tähelepanekut raionide oeale põõ
rama. Selleks tuleb mõlemate wabcl elava
labi'äimife looma. U eüldiselt tuleb feffafu*
tuStei raionide kommunistide ridadest elu
juulist tööjõudu ammutama.
Oma jõudude asiWtrtatae.
Nõukogu asutuste osakondades töötab
mitmel pool saboterijad, kes ei taha tööd
eha aga osakonna juhata ad ei suuda
kõikide nende järele walwata. Et paremad
korraldust luua selleks o-sustas Spasski
raioni nõukogu köit nõukogu liikmed mo«
bilijerida ja neid osakondadesse tööle panna.
NemslutnOnilise maksu uõadwlne.
3*/* milljoni rcnjolutrionilift maksu, miS
Petcr''ofi raiani n ulogul tuli korjata on
694 isiku peate jaotatud, kellest 401 maja
peremehed. Praegu eni on 111 maksualust
'ohustatud summa maksnud. Need käik on
wäiksemate summade maksjad. Rikkad
ootamad Mõnelt on juba rahvakohtu läbi
maks sissenõutud. Üleüldse on üle 2üv.0lll)
rubla kogutud.
Coetõbe waStu wSitlemwe.
Narwa raioni nõukogu otsustas saunade
pllhtuse peale rohkem r hku panna ja pesu
pese nise huidusid odawamaks määrata, et
lehmadele rahwakibtidele wõ imalust anda
tihemini pesu wabetada.
HobuSte ül?öNriutawiae.
Hobliste arw on wiimasel ajal wähene?
mid, kliid s jawäe tarwidnieks on alati
hobuieid waja. OtjuStati PõhjaringkonnaS
ja Peterburis hobuste ü!eskirll,ta>nist kor
raldada, et teada saada, tus pal.u hobu
seid ü'cüldse on.
Üleskirjutamise korraldamine jääb söia
wäe tomisjariadide ülesandeks.

Ällnttgewus Pkterhofi ralsnls.
1918. aofltal on Peterhofi talani fometi
bonturis 14F6 kuritegcwustift juhust regi
strcritud: waransid—5Q4, forrariffumifi
4 S, speku'atsioni 296. Aasta ookn,l on
Scenncffftö varustamine.
7 wastu reivolulsionillsi kihutustöö, Iktap
Amaldati määrus, mille järel igasuguste inife ja 3 rööivi.nise juhnnnist regutrcritud.
scemn te iognroara maaosjanduse toini*, Aasta jooksu! ei ole kordagi
furiubi poo t oriocle w ctuffc. Iga eraink tõusu cga laugemast wõimallt olnud tähele
ja asutus, kus seemneid on, peawad nä panna.
dala jooksul te tteid oma tagawarade kohia
Tööd leidud.
andma. Seemne tagawarade ühest lohasl
icisse winnine on ainult maaasjanduse
Vinni pandud töökodadest said m"n d
lom-ssariadil lubatud.
tuhanded töölised lahti. Kuid neil ei tule
kaua tööd oodata. Eriteadliste töön.te
puudusi on igas töötamas wabrikus tunda
kontrrcwolutsioni on aidanud, kui rewo Töökomisariadi tulewad n'udmiied, et
labti saanud töölisi teistesse töökodatesse
lutsionilist proletariati:
töö
e saata. Praegu nomak e s jawäe arö
Kuid pärast seda kui ta ühe leiduse,
kontrrewolutsioni kohta on teinitd, teeb tiabiltöude töötolta sada töölist.
Kautski silmapilk uue leiduse. Ta ku. ub
küiki sotsialistlisi parteiü ühinemisele. Kas
on see naiwius lollns? Missugust
Part ~i elu.
lüig so'sialist iste parteide kokkulepp misest
wõib juttu olla pärast Scheidemamu karis Mida «tted liikmed meeleS peavad pidama.
tus ml ke, pärast Liebkuechti ja luksemburgi
Meie port isse aSiub rohkesti uusi liik
tapmist? J ch. uroletariadi ühinemine on
tarwilik sa möödapääsemata, ku>.d ta e' meid. Suurem oli nendest on töörahwa
lekti mitte tööliste timukate ja proletäri liikmed, kes wadntutes |a lödkodades ka»
adi ühinemise teel, waid tuleb protct riadt r statud. Nendegi on kerge toime <a K
icel, et rewolutsionilisrd massed spartak f.*ft tö line te b mida tööliste p rtei nöa b.
a?te poole üle lähemad, Scheidemanni ja Vuis me i ej astu ainult tLSlsed r rteisse
w id ta teenis d. talupoj d, baritlaled.
Kants' i wastasele seisukohale amtvad.
$a selle ühinemise hüüdsõnaks on Neil on raskem korragi meie partei elu>
kommuniftline programm ja wüülus sor orra a nõuetega levpida. purt i pra
sialismnse teosiainiie eest, aga mitte tulu gr mmi tunnistades, tnnnewaö nd esi
und Erfurdi programm, mida Kautski mestel päewad'l siiski külali-tena prtei
tahab aastasadade tolmu alt wälja kis koosolekutel. Võimata on korraga mine,
luda ja, nähtawasti, käesolnva päewa wikng' jumaaga jätta.
Mida peaks niisugusel ksrril uus partei
programmiks muuta.
Wõib olla Kautski hüüdsõnade all lige mee es pid,m ? Esiteks, et ta wa
walitsuse sotsialistid ja rseseiswuslased n isse, lahingutest tar statud töö iste p r
ivennalikult ühinemad, tuid si,s ei ole see teiste on cstunud. Kakskümmend aastad
proleiariadi ühinemine, waid niisugune hoi b tee partei omas käes rahwuslise
ühinemine, mis tööliste hulkade wustu kommanismu<e lippu. SU« Iifu all on
waenlaiele rohkesti hoepa antud, selle lipu
sihitud.
Niisugune ühinemine toob ainult kontr all on rohke-ti mie sel si neh, Lrgenud*
Manu eesmärta partei e ,
remolutsionile kasli.
muuda. Valitsuse ohjad
Kantsli näitab oma targutust ga ainult
on, a kätte mõttes, teeb ta
ieda, ct üba ammu aeg on tulnud tcoa
tõik mis Võimalik, et oma
avbuui >oui imijeumi hoiule
eesmärka teostada.
anda. Tlt. N. S.
Uus parte, lue ei ivöi selle peale mv
.telda, et tema seal oma muudaks.

Tema peib ainult ennast partei nõuete
järele muutma. Vastsel korral tuewad
Nils gu ed nähtuid «Valikut», et uus par»
t-i Ulge wäl aspoole iommun silist p rteid
Ö.b. Uues liitses partei mine
vikku tundma õppima. Kui <*>inevoik lun
tud. siis puremine o f®;> « Võitlus
test 'a nõuetest aru. Uus par« i liig' peab
mü stmc, et tema parteile uusi se Susid ei
saa kirjutada, vid ainult w n d pe b
Vastu wõtm». Lõpuks peab iga uus liige
me tes pidimi, et esimene k»?us on dis
tiioiini pidada, et alati tui/b en rnuje
o- uiega lepp dn. Teiieks, tui on o:<«s
tehtud, siis tuleb ta fee wslu wötta.
K;* nmunistide pnrtei on suutnud alati
om« liikmeid di tsipllneerida. Selles di.-«
lüplinis on ta jõud sisaldatud, mis rras«
!a e»d imest b. Niisigust.ks wahwtets
Vöiileiotets vew.d ka m ie p irtei iikmed
tuewikus jä'Ma. See on lõpuli.e lvüida
esimene tingimine.
Parteiline tõü külades.
Rohe peale oktobrikuu rewolutlioni asu
sime küladesse tööle, et se l klasnteaduft
kasvatada. et seal kehva talupo g > rikk st
eulbaba. Ae wade komiteede oomisega on
suudetud mõnes kvber nangus hnlgawalt
täit», kuid mitte i alp?ol.
Rohkem edenenud külides on FülaraÜ
wis k hes 'er'S- k.hwad ja ritkad. Uu b
tulvb m il nende kehwade organis.rimiüle
ja Valgustusele a uda. Kee töö nõu. b
kõige parem id töömehi, kes asjalikult suu»
d knd seda ül S nnet teostada, kuid nii
guled töömehed »neil puuduw d. Nad on
köit sõjaväes. n d vürtevad näerinn;l
meie Vaenlaste Vastu. tuleb
meil selle suure ü esande teost mis ks nõr
gemaid töömehi tüö e p nna. Rteil tuleb
ig s kubermangu linnas tursuserd korral
dada, kuhu küla org mis tlionid o nr enta
ad road wad, kes pär.st oora kodutohta
tagist tööle rultaVad.
ÄmstlArisuseä.
Ametiühisuskd ja töõkami-sariat.
Tüökomissariat ja nmetiühimsed on ühe
sugused tööliste klassilised crganisatfiouid,
mis üksteisest oma tööga lahu lähemad.
Rmetiühiiuscd organi eriivad praletariadi,
korra drb trende hädasid ja tarvidusi.
Töökomiss.iriat mi b neid eluss', avrldab
tarwls mincwaid m ärriseid, mis töö iste
elu nüulogn walitiuse ü eüldi'e polmkaga
seowad Töökomiosariadt organi erimiiel
peab silm s pidama, et seal ja ameti»
ühisustes ühes seltsilised töötaksid. Siis on
töö plaanikindel, sõbralik, wrlja-as, siis ei
tule mmgisuguscid sekeldusi töö juures
nähtavale. Selle järele tuleks ainetiühi
süste ja töölamissariadi tööd ühtlustada
u kuk -lasse wiia. Siin olekud obin uks
löakoinissariadi ja amet ühisuste wastuta-wate tegelaste ühtlustaniiue. nende asu
tuste ligendamine ja juba enne k uk täht
samad uuendused ennema t töör ste pouti»
kust ameüühnuste elusse edasi kand.r. Et
talsik walitsust, mis praeguseni nende kahe
asutnse wahel asunud hävitada, selleks
oleksid taxwis töökornis ariadile ainult
kihutus ja organiserimistöö laialdaste töö
liste hulkade juures jätta.
Amct ühisuste liikmetele abi.
Wectecde tööliste ametiähisuse Newski
ramni komitee ot'ustas m nele tulekahju
talli tannatamid perekondadele abi unda.
Itale ühele antakie 500 rubla. Peale selle
on ainet ühiuse surnud liidete abikaasa'
bcle ja teeniSntses wiga saanud selrsilis
tele otsustatud abi and i. Wõid loota, et
lähemas tulewikuS ei tule kann tajatel
enam ametiühisujelt abi p ilada. N chwa
komissaride n ukogu wöttiS ko nt kuub
tagasi omal kooso ekul täielise tööh tc
sotnulse tmn tusse'dase wostu jt kui te
eluase wiiakse, si.s saamad töötled sea c
poolt abi Snn tuleb og:
awitada, et nad selle j ircle walwaksid,
kmk töplised korralikult oma matsud tasuk-t
Põllutööliste amet üh suS.
Amet tühisuste nõukogu otsusta? põllu
tööliste aineiühisust asutada, kuhu kik
p llutvöliscd »hendakse. Sellepärast on
tarwis k igil aiatööstuseS, tuctsaasjandnses,
linnutaswatus ji teistct põiltnnajandus
tiotcs tõöharuS löö.awate! tõõlietel, kus
nad oma seisukorda tahawad parandada
azawiillnata ametiühisnsse koondada.

S. tuffürnoriT a. f^t.
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Kuid ka kommunasse astumine ou
wabatuhtli?. Praegu en niisn usid kvm
munasid Venemaa! 1.500. Kommunudes
Waravduscta ja töölistcia.
elab ü'c 50 tuhau.de talupoja ja töölist.
1918. aasta septembri kuul asutati Pe ncr.de kaes on 150 tuhat dcsjatini kasu
terburi kubermangus ühiskondiise abiand taba.
Põllutöö kommunasse astuwad kehwad
wise osakond järgmiste toimekcndadega
1) lastemajad, 2) nooresoo sa emade talupojad. Kellel mähe karja, põllutöö
r.istu, kllcl ci o'e omale isikl>ft
kaitse, 3) arsti, 4) pensioni, 5) inwalidi,
lsskede, wan keste, 6) abiraha andmise. majapidamist korraldada, iee ühineb teis
7) lodanlise abi ndmise lik»v.derimise, 8) tega, paneb karja põllutööriistad teiste
alaline segakomisjon, mis ühiskondiise talupoegadega ühisesse majapidamise tööle.
abiandmisesse puutuwaid kusimusi arutab. Tekkib wobotahtlik töö ajate ühi us. Nad
Osakond on täielikult mööda läinud ko'm on ühiselt tõige peremehed, ühiselt hari
kuud mine wa! aas»al maganud,'cst temal wad p idu, ühiselt jagawod völlusaadusid.
Kommunas ci ole laiitworstisid, prii
puudusid rahasummad oma celplaanidc
teostamiseks. Rahasummad puudusid selle ieima söödikuid. Kommunas on põhjus
pärast, cc e suudetud kõikide asetuste eel kiri, algupäraline kord; kõmmuna liikmed
armeid, mis kubermangu osakonna alla wa limad juhatuse, kõiki asju ojawad
käimad õigeks ajaks ringkonna komissa ühiselt.
ri idile ette panna. Praegu, kus teenijaid
Kõmmuna on kasulik korraldus. Tihti
wõits teenistusse wõtta on suba ku on üksik inimene nörk, Fitib teistega Ühi
scrmangus ka töö alganud. Saadeti igale nedes saab tugemaks. Saab toetust.
poole küsimuse lehti laiali.
Niisuguste wcnualikude ühenduste
p'llutöü kõmmuna de orqaniscrimist
Nooresoo ja emade kaitse toimekond.
lorraldakse üle Wenemaa. Hiljuti oli
Pe erburi fr.bcrmanqu ühiskot.dlise abi üle.venemaatine maao akondade koosolek
andmise osakonna nooresoo jo cmare (aitje ja see otsustas asja läbi harutades:
Kõigest jõust peab lommunade korral
toimekond pani juba alguses tähele, ct
dcnnist
amitama. Peab t igi>e wähe aru
meil nähe sünnitamismajasid, lasteaedasid,
saajatele
seletama, et kõmmuna st. peaie
kasmatusmajasid. Wöis ka märgata. et
laiemates hulkades igasugune arusaamine headuse midagi ei saa.
nooresoo ja emade kaitse ülesannetes»
puudus. Tuli oma seisukohta kongressidel
" Äsundnsed.
ja koosolekutel laiematele hulkadele tea
dustada.
SuidaS elukorda parandada.
* "UJ-? ,
Häda on vaadata uute kehwade asu'
Toitlus.
nibude hooneid. Üksikult suure tee ääres
eht koguni p äises metf >s jcisawad nai
Leib raudteedel.
süngc't ja nukralt. Seinad tahumata
pa
tidcst. ilma alusmüürita, aknad tihti
Keda silmas pidades, et toiduainele
raudteetüöli ed mcnes kahas ras räbala ega kaetud, õlgkatused ilma tuul
kes seisukorras awwad, otsustas vaba test ja tormidest narmendama rebitud,
riigi piiramise nõukogu toitluslomissaria sisemisest korrast puhtusest ja mööblist ei
öiöele lubada erakorra ist löitufid lud da, maha k< neldagi, seda vole tihti olemaski.
raske ott kehivadel üksikult ehi
vilja wälja wedamiiels. Toitlnsasjanduse Na-ke,
tada.
rahvakomissari b ollustas lvjatka, Sim
Aduksid aga perekonda kokku,
biriki, pensa, Rjasani, samara, öaratow',
fcalsib
ühise majapidamise, elataksid üdi
j. Tuula kubermangust
vagun:t wilja raudteetööliste taiaw-,.1* sid hooned, oleksid ühised inventar, töö
riistad. siis näeksid inimesed ise m hooned
vilja vedada.
h. oplS nägusamad mä ja. Sest ühise
m ijopidamge -uures fõ t' trfitKm
Viljasaak CiberiS.
ta rivi hooneid, masinad, töö loomi ja
1918. onsta wiljasaa? andis Libcris liõjõ idu.
Tuure ülcjääai. Me.e nälgime kuid fiber
Viija mine sa tee nnnpsateke HZkiste sel
lased on wlljaga üle tülwatud. Kur geks, et ühiscln neile kasulikum on
ganski ringkonna cvilzusao' 16.508.C00 Wist saamad nad meel kaua üksikult
p» düxcjäcf 11.' 45 425 puud J. T elja ehitama.
dinlki 50.230. 0) p -uta, ülej.üt
Kommunistlik Nõukogude Valitsus on
8.689.000 miudj. — 106.3 O.COO parandanud palju talupoeg de ja tööliste
puud , o'e'ääf 24.050.000 pnvda A r ifft elu. Palju laotatakse nüüd matsuta aja
135 959.463 puudu, u «jääk 71.445 034 tehti ja kirjandust laiali. Po-tnnaksu tao
puudu. Semipol tinski—23.717.800 puudu, tamisega tehti ka suur edusamm kirja
üle ääk 5.9! 5 800 puudu ju Enis.i
mahetüse alal. Läheb meel mõni aeg
86 &00.000 puudu (ulejääf teuömutu) Ule ja talupidajad ja töölised halkamad mv
üldse jäcb wilju üte 117.135 259 puudu. nusalt ja inimcze moodi elama. Seni on
Ne d orwud on «äiksemud, tui seal tõesti elum nnsnst maitsenud ainult linna maike
ülejääk on, sest täpipealselt ei saa ataele ja junrtodanikud, maa ja linna kapitalis
(võlla.
tid. Ärgu suS talupidajad ka suurt nende
tühjade kõhtude pärast nüüd kaNtu Sst
Leiva väljaminek.
Sefwa kaardide jSr.le cn 25. jaan. enne siid ja nuumasid nad endid nii hästi,
038.538 portsioni leiba wälja antud, 1 et maa! sellest ei teatud undki uaha. K ik
meie Mõib, lihad, kanamunad JÖ teised
z. legori-le 720.364, 11. k tzoriale
paremad
suupisted lätsid nende pakiuve
192.-16, 111. fatcgeriale— 25.450. Nenö
k
hlude
täiteks.
Ei nemad sits küsinud
st tistifa järele tuleb iga pae w ela
nikudele ainult ieiu?ataardide 13.000 'ugugi, talupojad need paremad
palad ara müümad ega ta seda, kas neil
suuda anda.
omal peale silgu ;a icima midagi süüa ott.
Eoodu vedamine.
ZVabariizi sõja rctrolulftonittne komi
Ralrv^urnajanclus.
»e aniis luba soodat rauitecdel edab
Uhiskon jlins abiandmine.

Wedada»j

elu/
Komun.nast.

Tihti ei saada sellest sõnast õieti arn
Tihn arusaamise puudusel kardetakse teda
Arwatakse, et kõmmu.ustid kõige wägi
wallaga kommunasfe ajawad. See ou
pöörasus ja etsiarwamine. Uks asi ou
kommunistid ja teine kõmmuna.
Kommunistid on tööliste ja talupoegade
partei enamlaste liikmed. Kes nõu
kogude wal t ust kaitseb on kommunist.
Kes mõisnikud-', malgekaardlaste. külalur
najate wastu ja wabuduse, mea eeftwõttZed on kommunist.
Sinna kommunistsise parteisse ei aja
kedag t wägiwallaga, igaüks wõib ise wa
balt teha, kas ta astub wöi ei.

Puuwilla tööstus Moskva raiouis.
3918 c. lõpul tdöt sid ZUsskw? rina
konnas 4i7 puuwilla roidrifut, kuid seisid
83. Täisealisi töölisi oli seU 400.665 iii
'n.st. cqi ohe .lift 13.157 inim. ometis.
Nendest töölistest oli ametiühisuste liikmeid
inim., see on 80 protsenti Töötu
rnuniiid töösluze töSl.si on rmgkonnos
42.259 inimest.
jaama ehitamine Ewn! jõele.
Nügi ehituste komitee juhatusel ehitaks
praegu S»viri ja Supse jõele elektri ja •
liiad. Siviri jõel on töö alganud Cdi
takse sadamad ju raudteesid, weetakse ehi
tusmaterjali. Swiri jõe koske kohutades,
anvatakse 16 iOj hobuselöulist elektri
eucrgmd saada. Osa sibest mõeldakse
Murinuni raudteel, kuid ülejäänud oja
Peterburis kasutada.

Teate d.*

Teadaandmine.^
N. H. ». Mhwiijic SfMÜbt EcSii scklsim ann.,b Icada. cl v-lavänii
bmakil s. a. tel! 4 p. l. on Ruhwusasjaoe KomiSsanadi Eesti osakonna ruu
Peterburis ja selle ümbruskonnas asuwate Eo»tl töökooli-e ©pe>«r »
Übide, prolatVu t'f ülikooli jt tsisto hwitusi
tc&BLj&t* ja fi2ridt.»<*tegelast» .« ' *±
3soos o 1 e 5
PSewakord: Eesti Lultur-haribuSliste asutuste teenijate ja haridujip
tegelaste ametiübizuje tüjuuuS. ÄlÄrf
EESTI SERTSIOK.
< Teadaandmine, *
Wabatahtli*ude waõtMStmist CeSti osad.Sse
paewal rahwus, asjade lomiSsa iasi osakonnas. Jm lf
tcfla iO—2 rõ wal.
Eesti Kommunist!ise klubi
eestseisus palub L iki klubi liikmeid oma liikmemaksu jaanuari hnt eest (V*
nsletulckust klubi p«'h uskirja järele) tüige hiljem 15. ära ma'sia.
täheudud ujiks liikmemaks makstud ei ole loetakse klub st wä-jaastunukS. ,
Matsu w tab wastu klubi luetahõdja Uubt ruumides igat .smaspäewa! ja nclza
päcwal kell S-7 Lhml.
ÜHZõiJs s.cltsilis © cL,
keS raamawid kirjastawad, ajalehti to>metaivad, (cnblegtt eh? tcisi wäik emaid trlikk
löib Eesti keeles Põhja rngkonnas tr» kiivad, on kohlistatud igast tüõft kats ekjeut
plari Põhja ringkonna rahwusasjade komissariadi Eesti oa?onn, arhnwi s atMt. <
Seda kohustust palutcrse ta jciifi.uccsicl, k»s teistes ringkonnades Wenemaai
ehk ka Eestimaa! etawad täna.
Igile tööle peab juurde tähendama, kuö ja millel ta ilmus.
Palutakse ka era- ehk ametiasutuste kirsasid, koosolekute protokollist!) saata, tui
neil laialdasem tähtsus, et neid arhiwis wõiks alal hoida.
Igasuguste poötisaad. tuste adrcss: T Teal* aütnaa JSt 1. SCTCHCKÄI
OTflea KtJütuapHaia uu fleaaM naniionaJibuocTež.

Põt»'« ring'onna raliwu?aSjade komissanabi o^kond.
R H. K. rahwnSte koolide Vesti sektsion
tanvitaö Peterburi linnas ja Põhja ringkonnas asuwate töökoolide peale õpetajaid
ja darid.se tegelasi. palutakse el«loo Rahwusaszade ka
missunadi Eesti osakonda J\° 1 saata.
TEADA ANDMINE.
N. H. K. Nahwn?te Koolide Eest! sektsion on awanud f!!i*3*rii«
maja (inisrn*t) Peterburi? Eesti töökoolides õpiwatcle lastele. Wöetitse wastu
Peterburi Unna- ja asunduste teõrahwa lapsi, kus nem. d maksuta ülespidamist sa«t»
ivad ja kuS neude kasmatufe eest hoolitsetok e. Ees:i iektsion teeb asunduste komiteele
ettepaneku abikS olla asunduste löürabwa lastele haridus andmises, Ucäranis nendele
asundustele, kus asunikttte wähene ar»v Eesti töökooli ajutam'.st koha peal ei kindlusta.
Peterburi Eesti töökoolides on rveel wabasid kohtasid. Teateid antakse igapäew kell
2—4 p. L Tcatrawaja uul. nr. 3/1.
Eesti seKtsion* '
Soome CeSti meremeeste kommnniftline
paneb B. wxbruaril P»T>U « toime. B JJinraa onioKlllUl meaaaa yn , 6—B. Eeskuw»: N'iten>äng. Runo itulus.nu)iö.
keelpillide orkester. Q rubla. lell 6 õhtu.
Eestseisus.
tliftlt e cVf%*tf paneb toime sosn,e- Eest» rner<mesfe kon-munistl-ne
/*M f- püh pZew t 9 ire bruartl. 26. o"tohri profp.
(tvb. News?) nr. 16 Eeskawa: 3) Kõne; 2) Kuno iiuug-mlscd; ?) Nabw 1 ntiib,
Ji&ugib lõbu» orkester. Amori post. Pilet IV rubla. Algus 6 Hhtu.
Eestseisus.
Pühapäev»! 9. «veebruaril kelt 1 väewal
Fonlonka nr. 2 asunduse komitee
liikmete koosolek.
1) Aruanded kohtadelt.
2) pra.gune po itiiine seisukord.
3) Uihmustüõ asundustes.
4) Haridus oiud asundustes.
b) Zoo swad asjad.
älüitide welitud asunduse komitee
liikmete ilmumine sundus!,?. Nõu nöa> >
healega. lvõiwad osawütta iga asunduse
organisatiioni esitaja ja üksikud asumkud
kes joowiwad ilmuoa.

Ine tenini nimeline, Eesti Tõõ'osl
torwit b n ecs een jS. T ngi ni ed igal
löiträewal kella Ii)—2 »ä wl, tooli? «.
mioes nr. 2 5'S eni ek boonist
tomisiou.
f? T - f
< i I J JJ*. * ' Ä
vesti Prolcttul,. ,
N'ukogn koosolekust, mis
8. lkp. kcll 4 p. l. peetud j ab, palul kse
li? "eiS oa n>< tt», fcst et munud
Utjtiod küsimused otsustust n uaw^d.

pob a tincronna ribvns<7ssiöe lomtsifr
'iadl Lesti ofjtonna kihutu-löõ toimeteni
raiub k ifi uwnuk, kes fcotrm> ö toos»
23. St. P. Eesti osakonna koosolek olekuid korraldan, lellest loim.ken a
laupäewal 15. w.eb. kell 6 õhtul. Fon undo, TfcaTpaJifcßaa, JSs 1, &cTca, KHft 01*21,
tanka nr. ?. Kõi ide eestlaste tõmmu*
tustioeUmumute sunduslie.
2£äljonnbjn: SBenemnn ftom
W. "K. p. ses i ofufon>aõe Peterburi
Eesü CM peterburi tollil
komi.ee on ow tuö igapäew lelle 5 S
õhtul. Fontanka, nr. 2.
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