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Enamlina imperiaiismus.
Iga päewaga laieneb pind, mida töü
ja tal-rch-oa punased waed oma alla
Wõtawad.
Lätimaa, Leedumaa ja Walgewenemaa
vu peaaegu terwelt wasturewolutsioni
ikke alt wabastatud. Pea saab ka Ukraina
täiesti wabatS Wennaswabarugi Ukrai
nas punased mäed on Kuewi ära mat
nud. Lõunas. Idas, P hjas nihkuwad
punaied nmed w edasi ja nende
ees tagonetvad ka E. ropa imperialismusc
sv alised jõud, müte asjata ei teata
radio-te egrnnm Karnarwonist, et enam
la ed Schenkurskt all wcit
lesid."

Ainult Eestis läks Eesti kodanlasel
Soome Rootsi walgekaardlaste toetusel
korda ajuliselt paigal püsida. Mee ei
imesta sellepärast sugugi kisa üle imperia
listlikest palitust, rn da enautlajed ajama
pidawat.
J'egi president Wilson k'ne'eb .enam
liseft imperialismusest" ja kutsub töiki
Europa jõudusid üles ühinema wöitlusesse
selle wastu. Parüsi a aleht .Ma.
tin" tunnistab, et .anarhia sissetungi
mine Kesk Europasse alganud olla" ja
külib hirmuga: .anarhia on oma s ja.
käitu alganud, kuhu äeb ta peatama?"
Ja, kuhu jäeb ta peatama, see prole.
tarline rewolutsion? Ta ei tunne tõkkeid,
tema punane lipp lehwib igal pool, kas
kapital palgatööd kurnab, kus proletariat
elu peremeeste kasuks töötab.
Praeguse a a kõmmuni tid, Marxi ja
Engelfi suure päranduse hoidjad, wöiwad
uhkusega Kommunist ile Manifesti sõnu
korrata: .Kommunistid" ei pea tarwili
seks oma waatcid sa kawatsusi marjata.
Wärisegu yialitsewad klassid kommuniftlise
rewvlut oui ees. Proletarlastel ei ole
midagi kaotada, peale oma ahelate, oman
dada woiwad nad aga terme ilma!"

Jah. meie waenlastel on teatud
bul õiguS, tui nad kommunistide impe
r.alismusest könelewad. Newolutsioniline
prolemriat saab aru, et ta kindlat w'itu
ainult üleilmlises ulatuses kätte saada
wõib, et tema rewolutsion üle rahwuslistc
piiride kaswama ja rahwuswnheiiseks re
wolmsioniks muutuma peab, ilma
selleta on tööliste tarbel wüit ülsikul maa!
w^ittaata.
.Töölisteklassi ühine tegewus, mahe
malt /ulturlistes maades, on üks tema
wabammise esimestest tingimistest", loeme
meie KommumstliseS Munefestis. Juh,
koinmunstid tahawad selle klassi üleilmlist
wõimu kitidlustada, kelle celwägi nad on.
Finanskapital püüab maailma eeslin
nas sammuwate kapital.stliste riikide mil
järderide kildkonna walitsuse alla koon
dada. Newolmsioniline -kommunismus
püüab inimsugu ühineinise poole igasuguse
kurnamise ja igasuguse rõhumise häwüa
mise teel.
Mitte wägiwalba ja orjastuft ei too
rahmastele .üleilmline enamlus", waid
täielist wabadust, tõsist ühesugusust ja õiget
wcnd ust. Juba on 70 aastat mööda läi
nud sellest ajast, kus Mari ja Engels
oma kuulsas kommunist!: e erakonna ma
nifestis prolctarlise rewolutsioni sihtisid
kokkuwüttes nimetasid maailma ära
w tmnels kommunismuse poolt. Kui nad
aga siis oma teost algasid sõnadega!
.Nägemus hulgub Europas, see on kom
nntnismuse tont", siis on see nägemus
nüüd luu ja liha omandanud, kui nad
siis ütlesid, et juba kõtt Europa jõud lowi
muiiismust jõuks tunnistawad, siis on
kommunismus nüüd kahtlemata üleilmlise
ajaloo otsustaw jõud, jõud. mille ees elu
peremehed wärisewad, jõud, mille ees
kroonitud ja kroonimata maailma walilse
[jab sunnitud on pülwi notkutama.

Wäljamaalt.
Wene kontrrevolutsionärid Parisis.
Vene s atkonna majas peeti wäga
tähtsat koosolekut, kus Wenemaa esitilse
küsimust rahllkonferentsil arutati koosole
kul olid Lmow, Maklatow, Hirs, Bah
metew ja Stahowitsh. Koosolek tuli ot
susele, et köit „korra eest wüitle ad" ühi
nma peawad. Peale koosolekut said
Lwom, Maklakow ja Staho>oitsh Lloyd
Georgest ja Ptchoni poolt wastu wr-etud.
Aatalonia iseseisvuse küsimus Hispania
parlamendis.
Hispania esi-minister pani parlamendis
Aatalonia iseseiswaks tunnistamise pro
jekti wäljntõütamise hääletamne alla. 156
hää eza wastu 7 o: ustoti komismn ma
Uda, kes projetti wäljatöötaum ajub.

Soome iseseisvus.
Soome ajalehe ,Kansan Työle* tele
graferitukse 31. jaan Bernist, et rahu
konferents Soome iseseismuse maksmaks
tunnistas.
Praegusel ajal arutatakse küsimust, kas
Soome saadikuid Parist rahutvnserentsile
kutsuda wõi mitte.
Emigrantide laine.
.Kõlm'che Zcitungi" teatel otremiqran
t'de laine muutunud. LääneEuropast ja osalt ka l una poolt emigre
rind detsembri kuu jooksul l 5.000 inimest.
N nde on palju itallasi, st rb asi ja
austerlasi.
Lõtk nad reisisid Kanadasse.

Pühapäsw.il, 9. wsebrurril 1919 a.

Paewauudised,
Tumnstawad nõukogu walltsnlk.
Sei'u?ord Lätimaal.
N ii a, 6. weeb Umldawatest hallikatest
Kremen t s b u g, 3. weeb. Eila okt
saadud teadete iare e oti Lätimaa wäerin suurearwuiine tööliste koosolek. Kuulatt
nai seisukord hää. Sõjaivägede meeleolu politiiiste erakondade deklaratsionisid „Bund
on ülendan?.
ta'ed" ja es-erid tunnistawad nõukogu
walitsust.
sealpool
Pühjawäerinnal on Schenkurs
tist 42 wer-ta p hjapool ägedad lahingud

Kasakate poi? andlS alla.
Balas ch o w, 6. weeb. 28 kasakate
polt tuli kõikide sõjariistadega meie poole
Ciartaklaste wäljaa-tumine.
Kowuost teadustakse, et Wilnatt on mõ üle. Juhatus põgenes. Äajatad walisid uue
ned sõjamäe oad näl a saadetud, sest juhatuse.
oodatakse spartallaste wäl aastumift.
Kes on sõj s süüdi?
Nahwuswahelisel sotsialistlisel kongressil,
Bernis, harutati küsimust, kes praeguses
sõjas süüdi on ja selle eest wastutama
peab. Saksa enamuse sots. dem. kaitstes,
'eakas Kurt Ei-ner, et süda Wene waimu
meeste sa militaristide ettewalmistusel
algas. Koosistumisel teatas Austria saadik
Friedrich Adler, et sada sai ka Austria
ilngria poolt ette walmistatud, kes Sak
samaaga kontaktis töütas. «Austria-Ungria
ei oleks inillaski süda alganttd," teatas
Ader, «kui ta Saksamaa tugewuse sisse
poleks uskunud. Meie teame n äga hästi,
et 14. juuli 1914. a. kejkcükidele otsusta
maks päemaks oli. Sel päewal oli Berii
uis koosolek, millest osa matma graf Hvfes
s tõdeti, kes Wilhelmile Franz-Jo ephi
kirja ära andis; ühes Betman-Hoiwegiga
otsustasid nad sõda algada."

Rahvusnõukogu wnstu.
-Berlmist teatatakse, et Goti kommunis
tid W.imari kallale katsusid tungida, luid
jõudsid ainult Erfurti linnani, tus nad
kinni peeti.
bremeni mäSsu oywrid.
Bremenist tulnud teatete järele on kuni
siiamaani 30 inimest surma ja 100 im
mest haawata saanud. Hamburgis ei
ole weel raudteelukumist korraldatud.
Soome saadik lahkub Berlinisr.
Soome saadik Berlmis sai 3me kuu
lise puhkeaja. Arwatakse. et saadik oma
walitsuse poolt ära kutsutakse.

Krappi wabriku tööliste lahti laskmiae.
Saksamaa Aruppi wabrikuteS lasti
200. C 0 töölist lahti. Walitsus lubas
Tööliste mässud Bremeuis ja Hamburgis. 300.000.000 marka töölistele lõpuarwete
tegemiseks.

Herstenberg astus 4. weebruaril Breme
msse ilma, et latte suuremat wastupane
Walgekaard'Wene saätronua ruumrveS.
kut oheks atoalbatub. 3ctte kohta öeldakse
Wene saatkonna rnumides, Berlinis,
ametlikus teadaandes järgmistz „Herswn
pandi
läb'o!simine toime, mille särele
bcrg tungis 4. weebruaril kell 9 hommi
walgekaard
wahtt pidama saeti.
ku! Bremenisse. Arwalawasti ei tee sõja
riistade ärakorjamine takistusi. Ham
Enamlastega wõitlemisekS.
burgi seisukord ei ole weel selginud 3.
weebruaril teatati, et lõuna ajal 4000 ja
tiiduri'gid otsustasid Poolamaa piiri
õhtul 3000 töölist sõjariistad lätte wõtsid. sid kindlaks määrata, et wiimane Satsa
oblasti oma alla ei kizuks. See annaks
Poolamaale wöimalust oma j udusid
Korratused Breslaus.
Ukraina enamlaste fat'ctc wastu juhtida.
BrcSlaust teatatakse, et seal walimistel Liu ased tahawad oma mägede armu juu
suured segadused tekkisid, milles spartak rcndada, et Poolan.aale enamlaste wasm
lased süüdi. Madruste ja soldatite juha»
tusel tungis rahwasalk sots:a!-demokratide - dimijeks abiks olla.
partei ruumidesse ja wiskas kõik lend
R wolutfionline liikumine Numenias.
lched ning kir auduse uulitsale. Kommpoolt wõeti 4 inimest kiuni.
.BoSn che Zeitnngi" teatel algas Ru
menias weebruarikuu alusel talupoegade
ja tööliste keskel elaw liikumine. Palju,
Antama kardad oma söjauiaugifid.
des linnades pandi miitinguid toime. ku«
Prantsuse ja Inglase sõjavangisid, kuninga ja walnsuse wastu ü!es astuti.
00 OO inimest, petu je Kölnis, Koblent Rumenia walitfus astub energilist sam.
sis Bonnis ja Düsseldoifis kinni, sest et musid, et rewo uisionlist liikumist maha
Äntanta enamluse ii eroiimlt lüduriikidesse inruda. S jakohtu otsusel lasti so sia
tardub. Sõjawangid, kes üle Reini j"e lin Pesedik maha, kes sõjamäes agi
tungi,vud, saadeta se tagasi. S-jawangid teris.
ütlesid ühele aguutorile, Bre neni iiõufoan
lii meie: «Arge agiterige, meil on i egi
Kirjasaatjad rah«?onf:reutsil.
seitsekümmend miis protsenti enamlust."
Inglise, Italia ja Austria kirsakaatsab
Politika süüdlaste vabastamine Portugalis. o Muldasid firtalifult prot sti, et rahukon
ferentsi koosolekuid kinniste seinte t >ga
Soome ajalehe »Uusi Siiomi" telegra tahetakse pidada. Protesti läbi waudateS,
feritakse Londonist, et Lissabonis kaik po leidis Wlljon, et see põhjendutud on ja
litika süüdlased, pe >le Ponngalia wabanig, arwatawa.ni saawtd kirjasaatjad luba
rabukottterentsi Loo-,olelutm via matta
presidendi tapza, lahti lasti.
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Siäliari# \ib Cch»e?tfi
SiHklte (ftfaitae d'v oniatia ta|af»ufe
' rcnfU '
Ngn Bcrtinist teatatakse, '' mõnedes
de Pari#" teatel. arwab (>emen. scht'ettst limtades näi nmä snd. Ni ?tn>
sean, at Sadama >le neid määr sl turuu# lnag-si»tiäd, ladusid a wiera temaiasid
Sh >ndarm.ria >u politsei et suntltud
loatada ei »!e, mis rad>.kOuset>n fift oaJanejatc p»«!t eelw«!inistu'e feo aleful inäsjajatele tõkkeid teha.
Ga s«m.« taina wä ja au toltamd. Sak
samaa jaah ainu t neil ai;uu unlda, mis
Azrar-NiendUied Daaaimeal.
ttzeth.aiel rotzlttonfercntft saadikute poolt
Daani walittus onttab riksdaqile agrar
waslu w.otoise.
uuenduse seaduse prosekti nulle järele
maioradid ja os >
Atlased nlaa»ad Catsa kaudaudnse
omast
maast
riigile i> e andun peawad.
laewaUltta.
et seda »väike?t maaomanikkude wahei
Õiglased saatsid LL jaanuaril Breme- ära oot ida. Wäikeete.e m «aomaniklldetc
Aese saatkonna nlnd nisega, et Bremeni
aittake riigi poat abi siS'e
ja Hamb. rgi kai d lidilie luetmstif witbi >e dmlieks. W.litsus wüid ka neid
aiutu lii aete e üte uutaks. Nöu'ogu s >a- nn.jsald wälkcsteic maaomattiktidele iile
Ü# wa tnse, et ingla cd lactva?:it u ainult anda, kus Utajaptda.ilist korratttult ei
wäeivõlniuga »o tta wouv d. ?en n u ogild peeta.
li wõi 4,;.ueU uiubri st ilma tööta Ma.
S'jawäe organienmine Bralilias.
Töö iste nõukogud Ain rikas.
Viastlia tvllit>ns pööras Prantsusmaa
.Dayli News- teatab Ne'n-lorgist, et poole palweg t s j-mäe organ terijotb ko
Ipnie es Ameri'a linm.des zo.dattte
hale saata. Otganisertjate cesotlas vt»
me n.ulvgnl on ujutatud.
ttttdral HaniHtatn.

Wenemaalt,
Palgakõrgendus.
4. oli Mosktoas rabmatomts
soride ncukogu koosoleul nõupidamine
palgakör trndu e as tls, kus mated.' tahku
muutud tekkind Ühed ttnubiib alamääraks
sO, t ised ?0Ü rud.a määrata. L puti
seks ot tiStamtieks asutati ijeäraline komts
jon, millest ta ametiühi'USte nõukogu esi
taja osa müttab. Ametiuhijuste nõukogu
vtjustas nettde paita, kes üte 1 00 rubla
tuus jäid, L. weedru.rist k rgeitdada. Pa
rast nituncküigset löbtorutannft otmstati
ülenen, inaa ise ametiütmuje kesknõu'og>
poolt siiski kõikide töö iste palkasid !. aa
nuartst kl rgeitdada, |cft tictb kes üte 10 0
rubla saamad ott mühe ja nettde kuupalga
juutdcmaksu finni pidamtjcsl ei ole selle
seisu ohalt kasu. Peterburi palkasid otsus
tatt Mojkwa omc.d<st 20 °/o tõrgettduda.
Uue palgamäära mäljatöötamist touai
dakie ruuuga.
Käsukiri Baltimere laewasttkule.
Wabariigi sõja rewolutnoniline n ukogu
awaldas Baltimere laemusttkule käsukiri
mille järele laewakomiteed kaotatakse. Ne>i
de a'emele mäüratatse laewudele ohrvilserid.
Merewaelaste teenistusse wütmise
kaotatakse ära. Baltimeee laewastiku
rewoltitiianilise n ukogu juurde asutakse
Lewolutnvuliue kohus. Nädala ,oof|ul
kasta.se merewäelased armele u>OUa.

ja ka foffupõrf mifi njcic ja nende foja
'vägede muhe. Seda <b iloamnl st seisu
toida halvendab loccl l idu rülioe sõja»
'vägede iut)ütuie oinatooli tarmüami cd
tauulifude elanitude EaUal.
mängiiüub (X> 0 Saksa soldatit i)ii:o«
lueioskis tiibu riikide jüiawüe juhalujate
übatu et liiuuka oa. Ludur tfibc jõ mvae
jut>atus tvDitis Ukraina j i ka Bicitemaa
»tõu ogude lvabariigide s ja ja kaiiba tae
ivastilu oma tõtte; kaivatzcb ka k tk uued
laewad uits Ntt)laeiviskt laemach>tuiee
tvu lilistuk e oma kütte wõtla. mille t gaA ta Ukraina za Weueinaa wa-. lu
piiramist on atganud. Seljamat ajal toec
taf)C te da, uhtun ja ic st toiduaineid
loälja. Kõikide nende wägimalla tegude
mastu piotestetides uünab U rauta töö
liste a talupoegade walnsus liidu riitioc
s «.atvag de ioaijuioiiuu|t Utiaiuajt. Ukra na
itulikogude toa it us on malmis
iltkidc poolt ettepandud rahutonferentnlc
oina estlajaid jualina, kus möemate littide
,vahel kindel kord jaluse seat kse kutd
nidu rüüde walttsused peatsid meie si>e
tuisse asjades e . segami e ärcte jätma.
Tümaja 15. wcebruart loeb ta liig maru
jajeks ja patud p kettdada, luid k. ige
paremaks kv.kuki.tje kohaks toed ta Partii.

Tööl Ste feif koperat v.
Mõskma tööliste fcjflop ratito ou toidu
aiueie puudusel nt silguse seisukorda paisa
tud, et pead o nad soösimasad Ciittit pi
Rahva htriduie korraldamine.
ucina.
Praegll pöoruS ta wastaivatc
Eel poolel aastal peame rahwa kuid ameliasliste
p.-o!e, et nad tcma.e totdu
eeskätt tallipoegade kastiks rohkesti töötama
uiucid jöög.maja jaots annaksid.
Kejtmalus,.s lubas selle u esailbe teostu
uiseks it4J n illiont ruüla, mis kulade
Suure põhja raudtee eh tamine.
«rtduse olude lorraldaulueks kullatakse.
Juba neli, tviis aastad töötad iseärali
Gaab iugeulistubosid. citclugi uim ja tursusl
korra.datlid. Iseäraline tal).lepane! oa ne tomlSsOli suure p ha raitdlee ehitamise
lugeuiiStlibade peale patidiid. Ui» ta tipojad c!plaani ja kohatitude tiuginis e rinriini:c
wõilstd aa leht i sa raoulatutd liigeda. kallal. Praegu on juba teitivalitsuscle iclle
Blced lugemistoad peab hurtd.iseasjas maal oiuisjonl tööd Mitil lvrda. kiuuilatuiseks
suurt o>a lllällglma. Kaust.iste piltide etlcpuudud ja hilsNt! wõcti uad mastil
A-iurctjeiuiiets oti 3oUtXK> rubla kulu äiad, Tuur p h araud ce saais Kollas Smo.tla
Biti lukuivute NiutsauäitilSteua kulad s c sa OlllotLast ühendama.
Oodetakse. Peale nende on haridusas.as
Lühikesed teated.
Dtsuslatud wcel ulemencinaaltst
uiuetiüljtsilst asutada, kiist kat! äpetasad
ot|ii«toti fuurtü iipcie
kü atooadost kuni ulitoO.uii o4u wõUa palfü k rgenbaba. ftaioatictafje öu—1 ü
wad.
rublani umber kõrgendada.
Sitcm»sasjade tomisfuriab teadus
Ukraina «alltsafe protest.
tab, et toit cnoueö t|aari wa tusase ueg'ed
Kui Ukraina n wä d Kiiewi ära
po uniui'ud tuteivad amctst tagunda.
Võtsid ja ataman Gr gorjew oma wada- Wasruiawate koh-edel asuivate juures
ivoib ifcoraibufi teha.
Glitliste
Orenburgi, Uralski lubermang le ja
Kjs pu tund meie wäeb olubc |unml
liibu riikide s« jutvägcd g« tolku. Ukruuia Tiilkestanile anti sisemisasjade tornisia
nõukogu watiljus praiesicrib en>eks liidu nudi poolt 40 millioui rubla nõukogu
Tiikide iõ «mägede siin asumise ja tci|eis waiituse asutuste korralduieks.
Lähemail päewil arutakse Moskwa
nende juhutujc tegude was u See aeiaGtu, et tiibu riikide jõ awäeb siin taiu W. S. D. T P cudie sekretäri Lteva
yoegabe ja tööusie ivowide wasiu si»n uowi lohiuaSia, kes iibes teistega ,valsi
tud paberitega Peterburi riigipangast
»suwad, jümntad rohwa hulkades
hattamtsr Ltchu rruibe jvzowägcde wastu 4üOjOO rubla tahljid uuubo.

1 öorahwa waen
laste laagris,
Mis seal t hakle, kus enimlafi e« ole.
P hmringkonna ajaleht, mid' wäkem
laled Arhaugels is wälja annaivad, kurd b
et >ermes Pühiarnlgkoiuias maiitieb löö
vllltdus. Juba l"«gus'ikullst et löii a
iroturnrr. fcaitc iri me ivabiihid jiicmad
orb.' mööda se sa Teised töökused on
fubi*!i'ib, ehk töö:a'fe .väikese j kalgi. K ige
lelle löösiu e langemise lagojarg on töö
puudlts. Kuid toota töö i-te e lbi anda,
selle»'» jt ba toda niine tv., lustis ci mõtle.
Tn eb asjalikult »v leida kudu tööpuudust
orraldnda, sest Pöhjariug'oltd et stluda
ttilxn.detd tööta löö iii >oua.
Waadeta se, lutdas jeal kaugel p'hjas 'ood.
ktt? incib enam afi ci oc. Ii todanlii
kurdab, et ci tea mis teha. Arusood »v ct
iü il ekaardland lo liitlaicd
|cHeft icüwtoicuft ci peu',e.

Peterburi nõukogu ickretar.
konitee kinnitas Peterburi
n'>u vqu äri s >now'. ku»
I temal cuöiuc teetus ulõustu,•
iOiiusi.iCiaOis alale jöeh. .
Uljiskoudlise abiausm-k wäljaN«i!<nS

Apnllik.-u' ?orr:ld-tse pet-rbur's Üb->
. biatidmse *c r-o t
-na ) 'näilu-.. IDäli näilujel f.iauj* ln*|s
ja k vle töö> oi '"N, Ee» foim#|ati*
a.bt marjjip lk üe« *1 w V
iJcijn' t)c korteri p«rrtphiupinc.
Ci"* majandase n*i o
t tiuõ k ha?e ua'.e ! !?*°'erlles
«rlcftri filgj-tufi ss iV » orU#f- tenui
o*ti It pos.l . rmah*ri *»" "*, f * f<vl«r
Lit.kubel omal fuur.mift k»lusi> ei oleks.
Jalanõude por^ndamine.
P^lj'öes linn'j gn>»s on jala-^uöe
par nd*'ni>r> Höb iisä*
i i>te <*» iunsob nende tdöfoda-

oh'Nürimad."
töötift.
Meie katte l ng sid h lk dokumcntisid
inda põgenejad tr enamlased i»ah ' jätsid
paljud nendest kirzeldimd selge t fo ui!i
Fsri s e!u<
kude camtfudc ja Mra-.-nü ui bandede iva
tjcfcrhi nwbl!iiats"'ni na ns.
pol t l kaswatu^st.
..tni nad aH] >ies V.nnr cnvwka ära mut
li. K. P. K. nwaldaS jarqmise sele
sid iii* saatsid juuri valive a tä-ni tele
grr.knine f ige rahwa niinel Devniinaa use pitmitcjõja pol lili est tasiraiujeft:
no"dn >e. K id pärust ternnnist ja täni .Po!i ilme kaemata? on pimap,| jaträe
c ctjrainmitib tulid telegrammid suurte uures es''ncne ülesattn?. icst sel teri kas»
pr.etatvite ja teiste krasnyiniaete lad> vat ime nrnfaoin b tou tmmista a punase»
pelsntiscst, kes kalusid maal inodili a sia>" õjaioac fomanbcrijib Palp-deS lttmabes
teostada. Te'egr nnintdest leiaine n isngilseu m kümned koolid piina os imme juhatuse
tlema.m stuscks aiina.ub. tööd
teateid: „Ta upo ad ast. sid „ obilisatnain
ipasitl mälja a müt.nvad käigiu la dii tt Jur auube eskel tthalje wlelsaü. Kesk
wate.t ka akatelt ja 'vldautelt j jar »s.tat omitcc pöörab k itide partei organiiatiio
ara." Teis es jä.le pa nt.if e „mi ruttu, il.c mbelep incfut, kus fiirntieö aiuwab,
parteilise too peale furiistiõe keskel. Xulc»
ui M tmali?, fcrii?tu«salfii|ib saata.- L
mi S leidud meel te cgrauime, kus säjawä •ÜJ«IC punaste otituit ende tasio tu c pea C
gcde mässust raägnakie. Mdbi.t>atnotl v
uleb tõii]e paremad tööpuid tööle panna.
t.tke wastltuin tulttpeej ide dn kätele, tn
hiriusUc peab tlh.tnint ja entte*
ne d s ima inincma sunnitakse. Ka
liuc ctieauje atb ja ac\itcitorifi saata,
nvtvi buitded et juutitud ,eda raskust mätta. 'teilkom/tee paneb partei organiiatuuniöcle
..te, toi.biuta.a komnntniitlište
oomiic.c ajuöu turiimde keskel. stv tk toalt
tee n uab ic\a t partei oiaaiujatiiantit
Peisrburiteatad.
elleloha.est toost aruandeid.
lill bidest.
P trici ja nõukogud.
Meie ei ole wecl suutnud so stäststUst
7 vvccbruaril oi II linruvaos k ikid
wastutamaie nõukogu ja par ci afutit#; ihn-i otba ma'sma pinna, meie a.,es
t gel ste koosolek. Vlriuuiel oli partei j aõitlcme sotsialismi eest, meie aUcS ehi
me uut elu. Palju raS usid, taftstusib,
nõukogud. Aine tekitas cl tiva id tua clnfi,
vigasid ja eksitusi on ees Kõikide ncitde
kuid lõpuks ühinestd lötl e.te
a.hade k r>va damije s on jnhatust tano s
pauekttga.
„ll linnajao wasttttawate tegelase .» je lekS 011 maja fcjtfuhta, kuhu tit
koo o'ck loed et partei, mis tt u kogud oölised iottu koguksid, kus nad w iksid
ürgauitialftDmbe kaudu tööliste biftutur kujulikult ja l bnjult aega wma. Ibtf.tste
t ostul), k<s peab o etna k tkide nõu ,a ta liu õega de klubidega pe b Wenemaa
kogu antuste 'uh.iutiue. Ee! ftljil pai >'e küuvaiua. Siia on tanvis naistooust,
la on tariuis tooli,c pere onba naisi,
parteil nõutogude ja tt.udc asutuste koi
trob ri :>ise vtguS o ema. Jseäralt e täl>c c l p|i koondada ja k üdist ccSfujmif
v ncmiie \a, peab par ei wasuttatvatc nati uDti teha. k.lib d saada selleks halli
ks, lust töölised k ike head omandutsid.
ogtt tegelaste utaictum st taljele panema.
d, oiu ctoib. ett lugemised, lobi
(5, korralagedust l rtvaldada. fellcpärai
peab partei oma määrusi d otse kuhi.' nai J eaaklnu ed-pe uvad seal hariti u s uiihlu»
uks olema. kaudu peab ka meie
kogu asutustele teadustama. Kvus iktid
uus artci |a n ukvgu asuut te iil) fe töö aaitci rahiva hülgasid taSmat una ja uue
tam;je lu.ihvl tekii-vad, peatvad k rgenat. elu odudeg > tii.mu taina. Klud.sse peab
vartei ja u uloju oiguaijüt|.ü;ui)o poo. ia iga tööline oma toö esed, luuletu ed,
j lahctibamiue."
oild d a teijeb uutma. Stell ee suur ndab
unist, Uulu n ustu, kiu b lerme töölise
creumna töhe.cpanekut oma peale. .Ntuibt
Teruiitu? ffltfmtfcetcle.
o ub töölisele luuleta ale j peu otsima.
Eika hotnmi iil j udis Eoome waksali L'as too iie laps parem |cl aj ai kui icucd
cfimcitc jalf iÖ.ttcmaa iolda iii ;00 uu hooiütöes jovlieivad tlub.sje ru taba, kus
mee suuruses, m s Sie lo Cftromist fohaU .iste laste ja manemate inimeste keskel
saadeti sa kes pr icgu.eui P.aiususiua» endale ühtstuunet kas valada, tööliste elu
asusid. Eve te rüüt us kaugelt t u cmate ivaslu armasiuu ja i u kirjanduse ja
tcU uueeüele, kes seal unpertuttsttde tüünte -aiiduse järele arendada Et klubi taiest eit
aU tuua kotutat"'''
oma k rgiiicle lõuj.ks ct klubi täiesti neto

Akademik Lnppo D nilcw kt surauv.
7. weebru vii suri iPeuem a ojaloo
teadlane Ai.k ander tapa- Oa,nl.mi i
Kadunud wi) s te du e alu ü 5 s al>
n,iJeit 30 pete.b r, üiitoolis U?enc
m a a ainau lug s. Teuia oa teo
fusliji tnio tuj-i^nuo.
GlcTtri»alpsttre puuvus.
N?'im ?tcl pä m'dcl ci sa nud
l.tiri u ma UUi ad mitte ainuik korrati
mall clcttri6t maid jäid ühe! õhtul taie
litalt ilma. £c>a ,ele ak e ielle.) >, et aulo
niot?i ide puudu'el luu lie korr'tum jt
füt foba e. Hõi la järele urtva
oluiotta parandada.

ülesande D teostaks, mida tema ö gabele
.veeretama, s lleks ou tarnstS 100 istel
kommuuisiidel rahwa hulkudes klubi tajuks
n.iutusiööd teha. on tähiis Ülesanne.
.\Ki parun organi atsiourd jedu
custmust arutama.

Toitlus.
Peterburi laHcle frinipijib.
P"!crb ri linna jn kubermangu sa?'eke
on lubatud weebrunriFnul Sau,ara. Sa
rotorri, Simlmeli ja Xambomi fubcrman
guft igalt poolt -.uUu puuda Uuupistd
jaata.
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Met'aaSsanduZ pShsa-laäne Wenemaat.
sõjawäes. seletake, «t iga
Rahwamajandus.
lyjaüksu e juures, m s mitte roodust »i
Kütteainete iseäraki'e rewidermise salga
-hem ei o e. tustb kultur hiridusline komi»:
tear**! ou pöhia lääne 23eneuual »>ijn i
AnaOSmaa kauvl?K.
>on aw d>. Tema ksl us on punase sõja*
waUniSlõigatud ja wälja tveetutd ru d ja
Sõda izz m m Kelletl
rõ<l-.'t<» wai nliste hun ide e.st hoo itieda
metsa saabusid. WüebSki kuderiuan
idude lai .li laatami e sth»». raatufefl ei pe"s»nud . k., y-%H ma*? töö.-- g«< Pötalowski raudtee hamle on 200 J
t » ;nöÜ>». lv*' wõib kaupade
kus juures koi eltnwide kodus en »'»?»>.«
• f»f sülda pnid j? >'2<) w.rsta tangudele
lkstmronnosid P'lnonn^ottna!e.
»me- ja wõljimeast n cha.
egeirust kontroller 6 i. .» nfl"
kubik sülda ouid, 8 luhal raudtcr
Warustuse fnini$fnriabi poolt on ronija t ks, tl ig s fobertnman Nhim« r*n**
va?,»
ja
teisi metsaanicid juba 191 Ö«?s'«letulnp4 a. 697 36 milj. n.flcrt
töötatud, et korralikult Pühjaring o>ma punale jõjairöe h riduse mast' ««
tal nälja Ticetub. See raiou on ü'eü d e
#
19!
5
.
msi
9
ircebriinrfmtl kana annadega warustada,
r.ftl pe.ikf klubi, toli k.^ol.
metsasaaduste poolel ri as ja teiseks »n
„ lt».q . 950 78 _
selleks on 344 wagvmd ma'.a.
kommerts teaduse tead"-'in.siit kerge wälja >ved..da, sen silt ou r»h
. 1917 . 17561.9 _
>i'o a mitmesugused k>
kesti rölibtee harusid. SBsiebsft uie ja
, 1911 . 13.0 83 .
Leivro js*''•Ic.
ja agitatsiost kursujeü
oskonnale tehti ettepanek 'viib'mata nende
lväljaweet. IQII a. 4-0 12 milj. n. stcrl. mcMajaabus e wälsawcdomiseks fammustfe
seiroa"Sinndnse eritdoliste ometi riljifu?
, 19 5 „ 18i 05 #
astuda. Pihkiva-Polotski raud e' liinile
saatis f>. necbruoril "nr inst-ul
„
1916
.
50
9Q
„
tra m K.s'-Wc»einaa ja Wa>ga stärs te
on KuO) kublk sülda puid ja Osi p.ilki
Tõõlsla
. 1917 . 63127 .
wälia weetub. Selles raion 4 jätkatatje
kiiberm."'gndesse 'vilja uute sognm's7>'"k
, 1018 „ 498,17 .
iide organiserimiseks. andu e
puude raiumist. Palotsk raudtee
Tnö' fp koosolek Piki mft ifu?.
rinif ou 5 403 fub.E sülda puid u 25 0 0
ralnvako'lis arrndi n udmisel peab niisugu
Ne 5 <»rw"ö tõn&croA ?4
6. roeebruf ril on tööliste koosolek Po'?
sid piil marisid 50—60oioiitamo.
irärirt '% süja a[cl 90,8°/° föusnuv, rn.btee pakku, ku b selsamal liinil jätka»
wrbrilus.
(Lhk küll tähtad küpmnsed faupj&*
Ameiinhpns mfttlcb trccl nende auru jun
»ii> <?lj imel ij, l töufi: w ainult takse ennemalt alatud tüoa. Rogatseivski
rendada. Tema e on li ba ai tud mijugufib vosolekul arutusele tutid, suski ei oln"d 15 B°/o. £'i tõ<>n.v ih, et ua i töö' krusis Moh lewi kubermangus ou valj des
pa'.sud seltsilise!) tööle ilmunud. Siis'' t"? -i si?vtn-5 j p mr.jü? r.Up liu wälja
fmircb metsasaaduste ti.gairar.d.
punkt isid 13 tubcriuangus asutada.
oli koosolek suurearivnOne ja huwiiueg' i? ats n? l"r>st. sa, fui tn? r\ .u. Kui mee! Ei metsatööstus Witebs i iub rmattgus
kuulati sel.simehe aruannet, kes mao» f hind tõ >ly )!'U?:' muu ta, ftV1
Piimlt<»^s"^us.
selle s on tarbis töö isi siiagtöe
toiduaineid astmast tuli Tambowi kub r pb« träl juv.eJnÄ fout >*se tr» loltffcn
kirivenega
wärastada .ia
finni tati Pr<cirum tonluskonvZ n august ju kiriutas pihalt tõiki oma teist:>lema fui sö!>''. IVdfsavf?* on f ja . melsaojaloutmle abiraha auda.
fanudi flnrme riiin te inu-eiic
juhtuniisi ja ne>d taststusi. mida temal?
mife rfil. Praegu uocme, et taltütž iobalt ud wöiittud tegid Mitmesuguse .'«m ared ;« atufa »V*rr, '• -rõilfad pracsu
komissnriob fclicl oM edukalt iööl"b sekeduste sa faua'Dusc ra>.retsimise tagn wd.Setute frtltil» h w 5 (.ilufb t tt.t.
O?t?'alst lüpsilelimi Peterburi linna iiirjel ci saanud siiski midagi tuua. Kiud
wajarilr.mise ;aots. Kur«kj kubermangust oia saatkonda jäi siiski pennist,tst, et far
Oli luba vb I <H) lil' st>- hm 1, Mille pii tulaid ülesosta Järg'»me kõneleda. keda
toomijcks instruktor wnl a saadeti. Oi-omi uüukogttst njt saadptud soetas töölistest
Teated.
kubermangust tawutsetakse suurt karja pracg H i -hmusroahestst T--tfnforba. Hari.
osta, millest 4*4 liip"!cl)iim juba Pe- r dnjc* küsin usest pide* ronbrika ko »uee
buri saadetud. Wee> asle ukse lüpiiicljini
juhataja kõne, naudis kultur
Pe erburi jaoks ja 8! aluni
gariduölije eest xohfcm hoost!kubermangus. Kuu joofjitl w«'»iö Peter jeda. Tema kõue kunlau au.«n?ituse ga.
W. StP. Põhjaringkonna Eest! osa
tmvis 6U —COo' lüpsilehma ootada, ittis
Wabr k töötab wee: endise töötuga.
toudade tonferentS.
ligikaudu igapäe»o pudeit pu.ua Tovresait.ctü jätmb toimei* luuks.
juurde autuid.
Eesti osakondade Pct.rbi:?i komitee?atsub 23. wecbiuaril Pvhjaring?onna W
Peale |iüc on ka Peterburi toitlus
Tor:.toni wabrikus.
K.
P.
Eesli osakondade tonf rcntn lv ku. ,o imad oia ,vütt> iga orga»
kotnts ariad pi mausjauduse koperatimidc
Wümosel
a'al
mv
b
wubrikus
tölwilja
n
fatnoni
poolt, kus 5—25 eestlast koininu.-isli, ufS c?u.ija, 25—50 tals esita ot
juhaltuega läb rääkimis e astunud, ei uil
ku'e
tõusu
märgita,
kus
juures
seda
üle
Peale
Pohjaringkonnas
asuwate organisaijionide palutakse Ecs:i>»,aal ja teistes
;» imbrueluunast Pcicibtirilc piuna ir.urcu
il dse teiwe mabriku, kuid ka üksiku tröl se Äeneniaa tubelmangudes ujumad or^untjuefiomsiü ka oma esitajad fonfetciujist oja
seda. Pai udeese f oti selle s
angenttsid inälja saade; uö. Coome uu res n»»ib talu le panna. Kuid siiati lvõuna jaata.
Päewakord:
- maalt uu suurel armul piimariistu tel nt |iib tuu.ua ime tcramasu tõömiljakusc
pcnle
.. U.ud.
Z) Politiline sikmapNk. I punane s^samllgl.
Õigete teadete järele on päcw.i
2) kotjtadclt. 5) W. K. P. kongress.
jout|ul 27. jaan. 1. Veebruarini 370
L) Organiseriulise kusi.nus. ' 6 Äultur-hariduslitte tõS.
Liha trurfffcmiiie.
ic li, 176 iv iUu st rätikul ja 30.3õ> (usinat
Jgaiugüs-id teated kohta antakse Eesli osakondade Peterburi
Panrmc iüjmvägi u itab alaliselt roli fi i ell ka leu il ava ja tüüiatuö. 1. tveebru
komiteest
ig. paew kella s—B õhtut juus nat ja kirjalikult Foitlanka nr. 2.
kesti liha, mille n udmiste täitmise all nii oli mabriku ladudes tekkisid 3 038.
pihud maakohad fnunatamab, sest neile miäalCid r.Uiluid mitmesugust kale
ei suudeta tarnu ilul armul tamm ume >v d, niis punasele sõjamäele määratud
titalt ' pttieb toim* soome- sest: mere meste kommunifiline
waid toiduaineid mtireticba. Ka P.'.er 3. U- pätti see on 174 tuhat orsiuad.
' iütf pjetr , 9 ire.-bruard. 25. ortobri prosp.
burg launa ab niisamuti Sest mõõda iHenbcst armudest on naha .ui määratu
(enö.
New-k)
nr.
16 Les? lw.i: 1) H N': R »no ilulugmijeõ; s) Rabw tnt u>.
lä nud kuul täideii Peterburi nõudmist palju sineli iateiv.o ivabrik on iva uueta
Aiangib
iõõus
orkester.
Ainori talled, püti 10 rubla. Algus kell 6 õhtu
ainult 18 prots. Sellepärast ott liht sao aud. Nagu igal pool, nii antaf|c ka siin
<£ < f t f e i f u s.
tamtse suuies teatud ivrd j alud. Esi eks tõik tööjaaoused ratuvalnajandule nõuko
antakse laste edudele, war upaikadele, gule, litts tulemi puttuze sõ.amäe mahe!
haig> maiadele >a lvangiinajadct-, teisete
,-v
Püfppäctml 9. weebruaril kel! 1 päeval! Mosswa raioni Eesti Prol?!?ulti jaos
oiuafie söögimajadele. Praeguseni on
konna pea koosolek 3 ai. weebruoril
nr. 2 aiunbuji komitee
k. ige rohkem liha Vitebski ja Mohilemi
Putilowi tehasest.
wähese liismcde ilmumise parast pisimata
.
iitnlete
koosolek.
kub.riualigaft Peterburi saadetud.
Tehas übes lacwa osakonnaga töötab
ja salab 16-U .veebruar l ära peetud. P ilu
1) Aruanded kohtadelt.
me tõite liikmeid ilmuda 3aö«.-iKai ckii!
umbes 15 6 0 tdõl sega. Möucd jaoskon
V) Pragune po it: ine seisukord.
:uo töö.awad kahe ua.juujegu. Üütealnets
np.
124. HakkatuS lell 2 paelal. Uue
3) l(il)u ustöÖ usund! s es.
taruntutatfe
puid.
Eestseisuse
wa.ilume.
Punane söjawägi.
4) haridus o ud asundu-tes,
Toit u c parast rn tÖÜIi-stc meeleolu
Eestseisus.
6) swad asj d.
õieti r täitud. £el nadu ta» anti iga toi)
Puna osade koll ktinvidcst.
Ine £?*iint nimeline, Eesti Töökool
Aoik'de valitud asunduse komitee
u>e e 3s/4 mula hobne liha 20 rubia ee sl,
Voll k iim'd miimad mah i jäänud keltsi si nendel aetu bei antakse 2 naela helin iikmete ilmumine mudusuk. N u ndw tir r»it b meesecnj ö. Tingi ni eö igal
tpnillu'o?'?. Ao lektiiwid pe nod klhutii'-- gaid 3 rub a nael ja 5 naela futtnlaid healega. IDüiwa) o'aiv<.tt' iga asunduse !Sö»äewal kella 10 2 pci.w I, tooli rua
miiCi nr. 2 sis e,.i iek hoowist
kõö ja islkilse! ccsk sul m<bi setitud hul rubla nael. Ennemalt auti tööliste pere organid t oui esnaj > ja asun.ku.
2naj..n:u{e komisjon.
?de orusaan ist tõstma. tem. S raudsel otina liilme peale 10 naela nuki )a t
k.s ilniUdu.
distsip-ini edendan, - sa kindlust i"a naela kaera jal u.
W. I<. P. scs i osakondade Peterburi
Auid kai jiiks ci o e kõik seda möistuud ja
Piaegusciti l.sksd tõ lised külast tele
Wasjilt laare Gc-ti Söötiste Selts pn
komiiee cn ow tuö kella b 8
v õn d i ka.!» kii w d on m. leteelc sauunud. grainuusid sa ta, mille ärcie si s tehas omule uued, imircmnb ruumid muretse
õhtul.
Fcnt.nka» nr. 2.
En rg i e di?tnpltni oomist a em.le t*fi omitee kalas e s idu üb.id nälja andis, und. Kus on lü itnali? laialisemat te ge
t"Ö k lie tiimid mon.s koi? s hlr n c , t niisuguseid lubasid suurel hulgal hakati imist politil se.t. fui ka ftiiiur haridus
10. weebruaril lell 2 väewil on
kota km lipule. N d h . r w d enda täie nandma, p nii komitee poolt kiin utu* lijcit on a d ida. Selleks on aga palju
wäe
komissart.idi ku!t»lrharidnslises osa
od i.mistratiiw ja m ja> du Ilse etu. N - mäl.a, et ainu t niisuguste telegrammide lööd, woimlist ja oiuc ist zöudii waja. G
ko
mas
Admiralteiskaja 2. järjekorraline
n»a> iünnit mad soldati e ja juh stu e puh ai sõiduiubasid anmkse, mis te ha peali iUewuluimctud tcgcivust teostada, palub
punases
raamatukogu pidajate
w hei scle d si. träbend w d »si > est- üsal saadetud ja k<h-likus n ukoguv kinnitatud. ecstsciiiis t ifi seltsi tegelasi, näitlejaid,
koosolek.
Ilmumine
sundus!»?
dust j aha u e mastu. Arasadam, ct nii
Wiimaiel oal on suur tung arsti liuiliütö, lnufifamcht jo kuiki kes oga Seltsi
suaustest ko lektiimidcst lekkiiv d p han used. juure. Nii asmvad inimesed lell 5 hoiu tegewu est lubagi vsa soowiwad wätta,
W ff. P. Ecoli osakonna kooAoke?
et raud e dt-isipiini ia po iliitse ühenduse mikul sabass' pileti saamiseks, ct arsti iDuitu ja uusi, püha pii ew 9. s. k. p. kell 12 lanpnewal 15. weeb. kell G õhtul. Fon
asemel t>'cb mthakud loguilemine näi?- juure saada Jgapäcw seisawad teal tiihau päeiro uute ruumides,e tolku tulla, ei tanfa nr. 2. Kõi ibc eestlaste tõmmu»
t m !e. P .n stiö »-ii>äxl led k otamad us l oad inimesed ' lootes, et eht saab nõuda ühiclt sensi tegemist korraldada. Asja . .utcciauuuiine fiiubiwlifdule tema w siu. Arusaadam üt ehk aru ülasje s idultiba j. toibuaincib tuua.
iaht uie p rast ärgu jäägu ükski tööline,
saam tult purust W d nii ugu ed kollet
ihi d niis gnne kord sülluttob sllurt kah »i tes Wassili saurel ja fcUc ümbruses e a
SRiiburi pc>o'e Tööliste STTiiöt jci I
tiiw S nxie parti autoriteeti Ainut par punase waele ja sellepärast peame seda wad, tulemata Seal wüetakse ka uufiiili Ictfulbi foolifclifi erakorraline üleü.dme
te» iii tööd. .inult dismpli ii, aruoamiic parandama K iid otselohejelt on tolllns ni _ib ja liikme mak usi mosiu.
koosolek ott ;ühapäewat 9. weedruaril
ja ulttittnii(« tõusu pe mad kollektii a d asjaitdus süüdi.
Seltsi uued ruum d on: Kc kmise Pros kell 2 v. l. I Töökooli ruumides, Karl
edend ma. M tte komiteed, maid p. nei
Töö iste poolt malitlld toiduainete mu p.kti ja 8 liini nurgal. Sissekäik Kcjlt Marxi prospekt, 2S. E c j t \ e i | u 3.
li ed grupped xeawad sõjamäe kommun-- ret cjab ci laida ka oma kohustusi alati mije prospektilt teine uks, alumijel korral.
t.d.st olema.
Mõskma raieni Ee?ti ProUtkulti jaos.
korralikult. Tehase töölistel tuli os» eu
kõnd
paneb piihapäewal 9-ol wcebr»mril
b sc d ostu komisjoni liikmeid kohtu kätte
pöba rmg:nna rubwusnsj öe ksmisla
Haridusliite töö punases sõjawäes.
anda rctuiöcrimije komisjoni ot ujc p hj l. riaöt Eesti of UTOHTU kihutuslõÜ toimekon) s. a. Pid u üht u toime. Eeslama: Näi»
p>i j ringkonna fõjntr3e komissar'adi 1 eft nad olid tehast s tööl'-"-«e toiduaineid ra ub k iti awni t» fcs fcoiritoaö koss- temäng ja muud harilikud libusdused.
apnüiibiü (fiNßni. 3iiõa.iKanrtOiÄ) 124
p.k u kallimalt eousi müunud, kui koha olekuid korral) ca, kUeft foinufon>a tca\>
fu ut taruushne owk. Nb f iu'\HaUatuS
UU 6 õhtul.
pealt
ostsid.
81,
Laudu, Ai 1, BaouciUiÄ oiaw.
I*Viril iga punal- fojuträ- csasse juh »Ce [t j cUul«
tu*tüiu luUut löS üi« punaj^
Losttle küwasuhkurt.
Toitluskouussariadi ootamise osafond
teat ib, e» lastele 1 aastast —l2 aastani
«nake pcenileje juhlru asemele külva
jjuhkurt.
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vuotb saab kujunema wan*um»ta teadus
lilkndc nõudmiste n»g ära»dtt »iste jä
Cammirifsnscs ja prrclzcnna ela.
reie, ka ob elns ning per. konna elus saa
tvad pantud maksma, needsamad teadus
Kobanlised ttarillstid püllawad, mnt likud seadused ja noubtniicb, miS iiiiiiieje»
Vl'\\ ?!tt mnnbes übrcfu Nt'
ia perekonna elus 'orb fominimiSinus p h bagi mõista, nranäda kõige, irm am u soole kindlaks teew d eluw ü-fa za
joüffn uttcnbuf\ SJ olitfcunb percLnõ Uur .rralageduN lelles tn e*»ifu !»mmun st ivördtemata anderikka tulemit» pSiive
tvotm b on nii äraiijiiicuut», et i>egi fü >» ua pere o mas Kuid ei mak agi si u kttimtjc
buii PCD < pellaied tibi on tõftmid protesti puhul meeide >u'etada seta, stiba tammu
Siiamaani oli jutt abielust, kuid ei
n übe was u. Tuletame mee'de näiiuteks nistlikus manifestis aranätdaiud tüeasza, o'e kordagi tarmrtarud jõua ,arma«tus".
tuntud T tilise majanduste diase 'hn et legelikult praeguses lodonlites sclis
o ia, tule»' djf Eeücgil mana p>ve
Siu..rt Äi lle s> nn, ies nt es et päris kounuas ival-t cd warjatud naiste üle touna auSta ai tahtmine oletada, nagu
orus ptaegine aja se!ts'onnu' ivuütslb u b;us, läiiezuodaiv uinu t jõukatele klassi» ci saa'S tulewikus enam .uttu o ema ar
weei iibes iv.illas, nimelt pere onna eue dcle; nende iv imu all pea cgi teisawad ka masiuiest. Tie poolest, nüüdki juba on
SJcitincl peol kod >nl'stes rii idps. näitu iöör..ha nai ed .la tütred, kes mõnikord on odanlus malmis tuga leinama seda
iunnitud oma ihu turule wi ma. A ielu
sc's Prainsusmaal on otsitud birnsi
rnc> ?a äraseletamata tundmust, seda
ühiskondliku vahe wastu nöndanimeiatnd «ija ugu on übiSkonuateadu'kaunis p hsa „p atonilist" ja .roinanti ist" tgatmft,
abielu" sisseteadutnega. 5k id nit tikult tundma õppinud, iseäranis Morg ni rniöa on ümbritienub kõige kaumuiuie
tingu ig,s iihi«c!ti möllas, mi ka snn e töödest s adik, kelle peale la Engels ph vilega luuletajad, mis kannab meid „u e
si u ii ma'' ew kobanline elukord julgeid, jeudas oma «pe.use verekomta icttimijcit tacwa tähtede", .kättesaamata a t?" ilma
t fi-clt inimeiesugu maoastawaib eneivõi tlling ühiskonna teadus on teinud kindlaks, Kõmmuni unus oma hirmia ma er alis
Leid äijetindlaii läbi iviia. Ning ei wõig' et iniinejC;oo ojaloos kommunistlikul inujega saab ju tooma otsa selle kaige
olla teijiii ühiskonnas, kus paratamatu abielul on urwamata taucm iestivuS, ku helkamale sa õndsamale elu ehtele. Seit
wõiitseb arivamitt'', et naisterahivas on paari perekonnal, et witmane pote muud, seal, kus on maisem kommunisrnus, i
loodab ajamaks olew >scks, keda tema or lui üleüldisest töö looivuse protse.sidest wõida olla juttu miskit ükjilda est, t rgest,
jusest perekonna elus i pööre ci ivm t.tkiiuid ajutine nähtus, mis j. olud era
'marjul boiti.st. ärawalitust, nagu nõuab
pe isla. Sen praegmel a al >odanli'e ühis omanduse tekkimisega ning MIS saab'ka romantiline armas.use 'petus
duma
ühes
er
omanduse
kadumisega.
Ä.id
tonnas ival iseivad paarilerekonua eine
E-ust lA üba Piramus ja Xhysbe,
on sis ejnurdiuiud mõte, ei naisterahwas tuleiviku kouimunistltk ühiskond ei mõtte
J
fftay
R bei ja printsess Melrxaude,
iseäranis naine on mehe era omandus, gi elustada muistjctd ab.ela wormi ncude
sJijmeo
ja Julia, kõik tu\b mõrdlemata
mille peale temal pt ramata . iguied ning puutumatuses.
luule
iieö
fujub, m s lord t it ud elu
Sest iccjnina ühiskonna te dns näitab,
mis on loodud meesterahma lõbustuse s
ning
teinud
teda igarscmat.tts ja auuils
et
ta
tonnilt
ii.stiilu
abielu
unnewi
usuti
kõigepealt, ja allts lellejarel jiis teataiv >Äga
jätame
loiumad ) Nad ja roaatame
tel loibadel La tema majapidajaks ehi iiictl tegemist pi a ewo utsion ga. St õige
lähemalt
tõeasja.
Mr- on t epvolest
te nriks.
ivanem t ast.nel, tus terme uhi.lond meel
plutoniline
ja
rornai
tiline ornius»uo?
-Wene rewokutsion on toonud kaua igat iviibib lahmamata rouituun filitu eluüles Kodanluse nutulaulude autorid, kes pla
setud mabadme la naistaahwale, tu on p buiiiije w>ist juured t»ulit|eb segaabielu toutlist armastust taga lauatvad, nai.a
annud temale poluiltjed ja jotsialjed õ'g >- ima mingilugnete sundusnkt. de tu eu wad ainult ct nad ei oie Pm.ot lugenud.
sed. Kuid wauad pereko uiu wortn d v» öustcta. Siin on tjegi weel woilnant Platoni.ise armastuse all mütlewad nad
p üritamine wanemute ja aste, wendude
rewolulsion jaiund jenini puu
,idea ist iktu", .puhust", ihata arulgstu-t,
tümata. Akeil ma'ilseb me l end uc kodin ta idete wulet. T st lüli. ü s oia ühis nlille aineks on ainult ar > astat d ole
'üle perelõuna tüüpus, tema n>aua»enud tuuua teadlasi, iseäranis L. Wistertnark wuje k rges waimuomaduzcd nng tema
tn poolt ammu hnkta nu islctud omadus püüuwod n ijugust arenemise astet pere
laitmata kaunidus. urmas
ega. Kuid üksikud uueudujed, mida elu onua ajaloos niaha jalata. Kiud uue
luseb
ning tema lattaiata Kuu)
g. päcm toob, lõhuivad ja mangmamad mad uurimistööd, naitujeks T'ei oni pä Plato armastuse õpetus on aw lduud
'lta wõim-amalt selle ivana ühistouua toe risrahwaste juures (nende kmtuwüict tema dialogis, mis kannab nime .Pidu."
olust, nõuda et ei ole laugel aeg, kus tu ivõib l ida Koh eri raamatus «Zur Ur Ning sed. lugedes selgub, et ioealje ar
saab langema. Miil on teostatud juba gesch chte dcr Che") lootvad omengi jälle mastuse nime all mõtles Plato kaunis
nmiduninietotud „kodani u elu", s. v '.õendusi selle toielitu muiit;e'c tommunis isesugust armastust, mida ka meie aja
abielusse astumise registrerunine rig musele. Mull tuleb siia kohal meelde kodaulised kõlbluse õpetajad heume»l.ga ei
walitjuje poo t. mille järele ni: abielu lugu, mis puutils mulle silma ivana krist termita, uimelt meeslerahma armastust
seaduslikuks tunnistab. Nüudunime atui lilu kirjaniku Teriullmnuse apologetika poisslaste wastu. Sest er selleaja arisw
,/uaiilatujei" ehk Itrikli u kombe tätunuie li gem se jilures. Tertuisi nus jutustab kra liku ilma naisterühmad juuremai
ei ole abielu jeadusUituje kohta enam ume t, kuidas kord Atbeena näitle ad osal olid ilma mingi hariduseta, ei pakku
lendasid Sophoklee tragöd.at ..Kuningast i
iv-ugit täh just.
Õuipust" lvalj iõ.dul tn ag I Mukedoitia nud nende seltskond haritud meesrerah
Ab elu lah .tamine on kergendatud kuni
male suuremat humi, mikspärast siis mana
. armitseni, nondu ei ei tool o.a enam unu linnas. Kui tlüncit tragödia tegewuS jõu Greeka :a osalt la Rooma ilm mõistis
cud sest »orjap Ilvest", kus kats inimest, dis >elle kõige raslema ning wavustawama armastuse all siht mini mcesterahwa ar
silmapi gunt. kus Õdipus, teada saades,
les juhtumist preestri läbi paari pandud,
mastust poisi kui naesieruhwa wastu.
lellel aga tõepoolest, nagu ncnoe iihme e>u et ta on olnud abielt.S oma emaga, endal Nusama na»ruwäärillstena ilmuwad meie
silmad
peast
wä
ja
torkab
ning
pimesta
näi as, ei ole mingiiugusi musta,vaid kai
ees oma armastuse lltaldustega kuulja
duwust, mis neid puumalt köidaks, olid tuna lvuatajate ette ilmub, seal kostis mad romantika ilma kangelased ja luule
sunnitud terme eluea toos mööoa jaotina, korraga näitlejate törwu mali naerulagin tajad, näituseks Ulnch von lUchicusicin.
wahetpld maia üksteise olemist haaiuaies maata a e ridadest. Naerust haawatud, Sest harilifu t seisid nende .lüüuiitftubc*
hakmsid näitlejad parast n itemängu lõppu,
ja k.hmtitades.
pärima tema põh ust. Maledonlajed scle» s tube taga Tige enam yaletjemijemääri
Selle k rwal on astntild teine tähtsam tasid siis, et nad llacrnnd. Õdipu e ru lijed teod. Nurg isegi mitned romanttka
samm, uue tommunljil.tu perekollna tahta malust, sest nende keskel olnvat lvane ilma luuletajat laulud ei töiba praegu
wäarutu tahijujega See an laste üles mate a laste kooselainine harilik asi. sel ajal oma ülbustega sugugi trulli ni
pidamine ja kusivatamine rngi poott, m l N nda näeme meie, et taielik abieluline miieks El ole parem lugu Romeo ja
te s ne e noore rngikaira poolt on mae tommunismus, kuigi mitte rehkendada Ju iaga, sest m imedki S alespeare aeg
tud tcastuicle suurepärased lawaijUjed. niisiigu te erakorraliste degeueeatidega. |cd Romeo kõned ja laused penvad sua
jelle uuenduse tõttu saab wõnnalituls itugu Nouina fcijcr Ncro (tes t ttiuuiu ma wälja jäetud luul a tragõdla ettekand
ao eu.sje asiuuune ka tuige laiematele jarde emaga koos elas) ehk paavst Alck miie juures praegusel ajal, jcjt ct nad
töörühma hulludele, keS siiamaani tihti jander VI Vorghia (es oma tütre Luk oma jätnebu ega kuulaja karmu haawamad.
waejuje parast sulliiitnd olid ära ütlema retfiaga koos elas) tuleb ette ajaloos kau
m rsta, kus manas ilmas mees
\><xc oi.ita e ust Teijelt poolt, omanõab
terahma
ning
urmusialud naisterühma
seoe tahtja reformi .abi kindla pinna uus nis hilistel aegadel. Kub ometi, juba mahe seisid ülepeascmata seisnsUtud ja
Niorgoni uurimised nõndanimetatud „pu
to umunistlik ilmamaade, m Ue järele lups nulua" perekonnast ja Mac Lennani lööd waralikud maheieinad. seal nidus wrlga
on imgepea t noor rugi kodutut ja mitte
ja eksognniast" nästasid, et kohane pmd .romamiliie" iha tekkimiseks
teatama uiuuestcpuari eraomandus, kes
lvaratult metslased, ühes eluõies miski |„tõrge" ja .kättesaamatu" järele,
w nood teda tasiuatada oma heuksanva õige
pidamise niin de arenenu ega ning muste nagu meie seda näeme näi u eks luu elues
n ije järele, inunuuid toguni tuhju.nus tommunismuse kitsendamiiega, battai b tea Kuut Hamsuui utus .Wittvru.S." Kuid
sihis ühistonna jetjnkaha.t.
lawaid elutulcmiln poolt noutaivaib tõk lodanltse ilmawaute täh-sam omadus on
Nendest uuendustest on ainult üks samm leid seadma 'a piiiamata abelu.ise wa tema silmakirjalikkus. Kõig»' k lawam.ne
taieliku tomuutilisst iku perekonna juure, badujele. K igepealt jai keeldud abielu j n de taga lemme meie ieai kõige igupäe
kus riik ehk ühiskond tgajugmest abielu wanemate ja laste wahel, selle järel wasemaid elu p.chesi. Seda ei saa enam
registrer mijest täiesti ata ütleb, huult lihaste wendade |a õdede wahel, ning ette tulema tulemiku selts, onnas, sest et
p dudcs ainult jcUe eest, ct tak studa laete n nda edasi, niikaugele, et wiimaks koguni sai saab ülepea puuduma nii-ugune elu
sünnitamist haigele e, parandamata t<bis jai mitmete metslaste tõugude juure-? line aiusp nd kus wale wõib luu: tu'u.
tele ja vegittcrattdele Sest koinmuuisttnu zuudusiikuks naiste wõtmilte waljaspool Sügmv, ctteklljutamata lügurv elutõde
peased seal eitsele omas wapustamas suu
ühistatina ülesanne seijab selles, ei tn Ute juguharll (edogainta).
ruses.
tu emitu t ugu pühenduda, tv gaseid, elu
Niele e» mõtle siin ajalehe weergudel
Wobastatud kiigest walest, kogest ala
jõu lilid lodanilla joetudes, waia et luua ette kanda abielu ajalugu Meie totinc
w lMjat, e.uraömjat ja m viinata anoe need üksikud tähendused a-null selleks, et tust, vrjameeljest j. inetust, saab alles seal
rilaft inimeste poi e, kes suudaks kõrvu näidata, kuidas walitsew perekonna tüü miinene ureneina omas täies kauniduses.
»aata juuri eiteiv ucib ning kõigekuuni pn? töösiuse wüjist ära ripub lnng tema Ta saab iimulama tõlge genialzemaid
maid w imalusi kolge awuraula.es e.u järelkajana esineb. Tulilviku kommunist-j wa mntilnandusi, mis töles i teemad teda
valdades.
tikus uhiskonn s, kus terwe looma töö. igaljetawaks, k rgets, encscsalgawa armas14-A FOWYAUPCTB. netpcrpa*. COUH4AHCTIMECKAII (ÕMBIU. HMHOKHUI), 14.

ttks, wS?rilisekD. Uhtewiisi anderi?/ad ni\
i fui looum tSö ja u»e ilmu rujuimie i»lJ*
res, nii ta oma tthuinuiluia p cnctm
'varjundite i'n>utamisess. saamad tu ew'
milne ed esinm, lui mislid pä> ,cl
fanqtlä cd tui umalitud tujud, 9 1
iväart, et neile .httada kauuunatd 'e",p
l-fi, tui muistse Asrodite e ehk Ernale.
Kui inetutena ning nuvnntulena >a«ura
sii< ilmum i in me esoole meieaegse ro nan
tilue ilma kus d, me te kodanliele uu e
tajate salmid laamad siis kolama,
kui lap elällituS Selle suurep ira e tu e
miku aindu es nmd ettenagcmi-.es cl
mõtle meic walada pi aratd mana l-erc
!onna wormidc l guwnuse puhul,
ame fi ba teuuitain' ning tiirust ma,
et puhastada teed uuele,
taieltse za mag.male elu-e.
J. Jürgens.

Ametiüliisuscd.
Ü!ewe»emaal'N? nõu'ogu aiakirsauikkube
aun. tühisus Msikmas.
A neisü' isus:e täi&ef-i tem ko n?t'e fiH
:rü töö > te > ko nmunislidele w st., pu
naste rük> vö ist' om«rMulji|ufc org nifcri
nises. Nende org n veri ni e koosolekule
\;oöet* r •jj ®or n. Glsu-tati
'är stl nõu cgu u firj ndu e pärn? ler
c Idid.z, nitil.fs ko. -andus ametiühifuse.e
läheb. Alustati Udeuenua nöuk gu ajas
iri nukkude üleskir u ust. Nõu ogu »jt ir
an. k>»d' loolt org niseernn c cc!pl » n
't ust. ti «elanud g neil pä wil li. A.
(E. K. anda. reda filmis piö d<s, e: ig.tl
pool pro »iniüdes aj. kir .ni ku est suuri
puu ust tuntikse. otsustas Nia kw aj . ir
j nttkude komitee ne;d prowintg Uunode-,e
ifuta.
Trüklt33l'ste amtliühikuses.
Cräri:öö i;te ame iühis n'e jub tüse miim?e! koosolekul finn ta i jt trooti lõpultfu 1
w Stu Il ewenem a.ne unretivhi u-te nõu
kogu a löö kom s ria i poolt fnn takud
irüktt õliste lif.p lg, m dr. Ll> p ifa
m ki takte 1. septembrist m newast a s: st.
A netiühisu e nõu ogu s ad b labem te!
äew >de lisap lga määra) laa trütiko a
ju nutusele (> $ siis nende läiUui
tele ajuma.
Lühlkc'ed teatcv.

Amet ühisuste nõukogu koosol kui
arutati te m tte focxaliffu tööl Eii
miil, kus uures ot ustalr. et kõik me:i
ü,isase nõukogu teenis d pe;le ameliühi
saste liikmete peawad selletaoliste kohus
tus eht de . lla kir uluma.
-» Metsa jt turb a duste ametiüh sus
tele on nõrkegu reolt eue punud uhineoa
puutöõli-te

Keemia töö 'use töö iste io teeni ats
jmetiüht us ot u-tas. et t,r fi)e ärcle
s b ainu t neile keemiker -in enec.d le
u)tl., mikstud. kes n tsiona.i.erituo töös
tuse asutuste juhatajad.
Kunstni kude jnurde on töö
büroo asutatud, mis Iga ugu <iö telli-„lsi
w Stu wütab \a lööie w j i.istule kunst
nittad.le edasi annab. A.utl.elt ajub büroo
löö lossis.
Tulema! nädas-l fufutoffc puutöZ
iste amenühi uste põhju rirgtonna tsn
aress l.ttu. kon.)re-si! Cai|ala£,e &U
-ülSist organi »ri uistõöo tdja.
R h r».,toitluse töö Ute amet,ühisuse
tuleb wütüust tiö ö\ et toitlust pe.erburis
paiauö öa. pal.u raskunö /fännil bse
asjaolu et p ljuös asutustes asjas wuu
mata ist kub eesotsas aiuwab.
weduri teeni ats »m-:iüh!sn-,e koi
ma- konz -t ust - t, ühjsk-,,!..
me kmt ustu- tdieUfult teost t H wedu
«' w°i wane...ao. kui bõ
toStaöa. ,6W»
Waljanndju: Wcnemaa Kmn. Partei
Ecsu Osak Peterburi koimtee.
WaAutaw toimetaja: Toimetas, kollezium.

