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Päewauudiscd,

„Rahwaste liit''.
Hlljnti tõi telegraf teate, et Inglis-, waline. Peaülesandest waigitakse ja
Prantsusmaa ja Amerika imperialistid on sellest ci räägi need maailma kuningadliidu- loomise küsimuse asjus Ei Wilson ega tema mõttcwennad lausu
kokku leppinud.
s nakestti, et nende .rahwaste lüt" r a hahel iste rahustajata
Mis liit see on?
timukate liit on, kes igal maal
Wilson laulab rohkesti sellest, et kui
ise raha ja f >ja küsimust otsus töuswat rewolutsioin laineid saamad maha
taksid siis ei oleks maailma sõda. Sel suruma.
Ligi sada aastad tagasi lõpetasid selle
thil katsuwad need isandad uut liitu
luua."
aegsed maailma peremehed kuningad,
Kuid see on häbemata wale. Praegu keisrid sõja musta ajalise „püha lii
seni on Ainerikas, nii ka teistes maades, duga". 35 aastad surus see paha litt
rahwa nime! panga ja börsekangelased k ige maade tööttste rewolmsiopttisi püü
töötanud. Ka „rahwaste liit" saab niisa deid alla.
Wilson ja teis d maailma imperialis
muti rahwa werejt raswaläinud panga
ja börseluninga'e, maailma imperialis muse juhid katsuwad Wene tsaari Aek
muse esitajate, liit olema. Wils o n i sander I. ja Austria ministri Metternich
tegu korrata ja uut pangapidajate, kind
rahwaste liit on metslaste ja
rööwlite liit.
ralite liitu luua tööliste wägistamiseks.
Kuid need saksad unestawad, et neile
See liit saaks ainult niipal u „rahu"
walwel olema, et üks kiitja teisega saagi tõsine rahwaste liit kolmes kom
jagamisel riidu ei läheks. Kuid pärast mu nist line intern atsi on al
saagi jagamist on neil jälle uued omad jõud wastu seab. Kolmanda kommu
laulud.
nist lise internatsionali pealesurumisel
Eelpool tähendatud ülesanne on kõr- raugeb Wilson ja tema rabwaste liidud.

Lunrami kalkade edasitungimine»
Kuulipildujate meeste kangelastegu.
Jamburg, 3. wecb. Meie luuramis
J a m b u r g, 3 weeb. Walgekaardlaste
pealetungimine ajal piirati meie raud kahe f; (g ib tungimab paremal tümal eduga
wcuillaje roodu poolt ümber. Meie mehed cbaji. Uks fa £ tungis Narma külje aü«
raiusid waenlajest lubi, kas juures me:e 4 wersta Unnast p eapool.
umlipi bujatc konando 'viimase 'võimaluse
Külad wõetud.
'vaenlast kuulidega ule kullvas ja ije kahinsurnutena jäid.
J a m b u r g, 7. wecb. Meie mäed tun
gisid raudtee sihis :t!.irma poole ja matsid
Walgekaardlaste pealetungimine.
Sahonia, Marusino külad ära.
Jamburg, 3. weeb. 7. weebruari a Oro.chnjvkt tüla juures oüd lahingud.
hommikul tungis waenl ne pahemal tiiwal
Lahingud Bcrdjäniki sihiv.
m ne saja mehega Peale. Meie wastu
pealetungimisel jättis waenlane jur
Harkom, 6. mc.b. Berdjänski sihib
nud maha ja taganes.
pcam-d meie mäed (ipjafate, t et heu'aste i«
mabatahtli u>egaägeda,d lahingu,d.Punased
Tsaritsõni all.
mäed tuugimao Nlelitopoi, Berdzaujti ia
N. süjawäe staabist,», weeb.
Jaünowat i poole edas.'
Lõuna pool Tsaritsõni wõtsid meie Beke
towka jaama tagasi. Waenlane taganeb.
Doom jõe ülemjooks on meie käes.
N, sõjamäe staabi st, 3. weeb Meie
Sõjasaak.
wäg de poolt on Dooni jõe ülemjooks Uif
N. söjawäe staabist,?, weeb
MeoitkdUjfi jaamani maetud. Ätasuoiü
Punased walgewenelaste sõjawae salgad iujvä taganemvd.
iv tfib Sarnast 25 wersta eemal Do>n
browitsi küla ära. Sõjasaagiks saadi 250
Zclisawetgrad mõetnd.
mangi, 4 suurtükki, 15 kuulipildujad, 5
Jekaterinas la w, 7. wceb 6 meed
pommipildüjad, 4 ,oomustatud wagunid,
ruaril
w otsid Ukraina punased mäed Je»'.2 weduri, 100 wagulnd ja palju laske
sametgradi.
Waenlane jooksis laiali.
moona.

Saksa weealused paadid liitlastele.
Wäliamaalt.

Dawid rahvuskogu esimees.
Wilsou Weuemaale tungimise wastu.
Saksa rahvuskogu esimehe walimistel
.New-lort Herald" teatab, et president
Wilson kategor»!iselt Wenemaale tungiunje sai sotsial demokrat doktor Dawid 309
h.alt. Dawid on välisasjade ministe
wastu on, et seal .korda" salule seada.
riumis nooremaks staats-sekretäriks. Omus
kõnes teatas Dawid. et ta kõike oma süu
Austria laevastik walwnse all.
du kokku tahab wütta, et seda vastutus
Reiteri agenturi teatel, otsustas Wenetsia rikast ülesannet õiglaselt täita. „Sõda sa
konferents k ike Ausirra laewastit.u Kor rewolmsion purustasid wana valitsuse
fusse Prantsuse adimrali (Zocheau walwuse vormi. Wana wõim langes, meie pcaine
alla wüa.
uue looma. Endiste ees ignste asemel
üksikutele isikutele, peab täieline kodanüt
ühemguslus olema."
Poola esitajad rahukonfcrentsil.
Poolamaa esitajateks rabukonferentsile
Saksa rahwuskogu presidiumisje
määra i doktor Dlusski ja rahwus-demo
kratide juht Roman Dmowski.
waliti Fereubach (keslkoha partei), Haus
man (demokratline partel) ja Dtetrich
liidu" asutaw kollegium.
(Saksarahwuse partei).
Kollegium teatel edeneb töö jõudsasti
Inglise sõekaewajote nõudmised.
Koosoekul ot ustati Poola, Rumenia ja
Sile m riikide esitajatele luba onda koal.it
.Frankfurter Zeitunqi* teatel oli 13. jaa
sioni töödest osa wötta. R ihwast? liibu nuaril Sutnortis mäetööliste konferents.
asutamise aluspõhi on juba wcd jatöötatud. Konfcrents otsustas kõi ide kaewanduste
natsionaliserimist, 6 tiiuniHfe tööpaewa
sisseseadmist ja trötatöölicte ning inivalit
Bulgana seisukord.
eest hoolitsemist nõuda. Wastasel kor
Bulgariaft teatat -kse, et seal rahu jalule dide
ral
otsustasid
tööliste saadikud üleüldisi
vn seatud. Satsla ed lahkusid Bulgariaft.
.öekaewajate streiki wälja kuulutada.
Ministrite nõukogu esimeheks määrati To
dorow ja rahaasjanduse ministriks—
Belg'a sõjakahjud.
Danew.
Be'gia walitsus teatas, et war?ti wäl
Terawili Argentinast.
jumalastest komisjoni asutatak e, kes k t
Inglismaa, Prantsusmaa ja Jtalia kuojud üles armub, niis Saksamaa Be!
m är nd 20 .00 .O.M piusirit kredui. et giale ulekuhjude metsikusie ja ruüsca
niiste läbi on ittuuuaitub.
Argentinast terawilia osta.

Ajaleht „Matin" teatab, et Saksamaa
liitlastele 122 wcealust paati üle andis,
üleandmata on wee! 60 paati. Wiunune
paatide grupe wiibis kuni siiamaani Wa
hemere wettes.

Grusta vabariik.
Grusia wabariigi diplomatiline saatkond
jõudis Tifllssist Sa onikisse, kus ta Aine
rika ülemkonsnlile kirja andis
edasiandiniseks. Grusinlased teatawad, et
peale seda kui wcnelased neid maha satsid,
nad 26 mai l9ls a. wabariigi wälja tuu
lutasid. Rik loeb ennast enamlaste waen
lasels, peab söjawäge, rahwuskaardiwage
,a andis üleüldise walimtste oigu e ,ea
duse wälM. Kuja l pus pa'utakse Grusia
wabaritki liitlaste poolt maksmaks tunnts
tada.

Daam lacwa hukkasaamine.
Kopenhagcnist teatatakse, et Daani laew
„Kar>nen" Kattegati- lääuepoolses osas
miini otsa jooksis ja põhja lauges. Hukka
said 17 inimest.

Agrar liikumine Numenias.
Ajalehe „Na>ional Tidende" teatel algaS
Numenias suur agrar tilkumine. Niuuema
linnades algasid ka korratused.
Bukaresti kutillti sõjamäed, et mässa
jäid rahustada. Osa mäge läts mässajate
poole üle.
Rewolutsioniline liikumine Indias.
„Die Neue Zeit" teatab, et Indias
fuur streigiliikumlne õlga*. Bombees ük
sinda streigimad 20.(00 töö ist. .Monting
Posti" teatel, amati 10. 0 ) inimese juures
olekul rahwuskongress. K nelejad n udi d
India wabarilgcks kuulutamist. Wilmaste
teatele järele, mis .Helsingin
sai, tcusis streikijate arm Bombces i -< .UOO
inimeseni. Politsei ei j übnub streikijate
poolt orgamicritud miitinguid laiali a ada.
Inglise walitus kutsus sõjamäed lohale,
kes jooinustatud wagunitcft mceleanada
jrid la.skina hakkasio. Streik tuli inglas
tee wäga oo auu.ta, uil et nad uu.ha
surumise abrn usio ette matta ei teadnud.

Prantsusmaa katsed.
Prantsusmaa tahab Saarbrükeni 'öe
faeuMNöi.ft oma olla wöita, mis iiit
tcle ei meeldi. L ndonis \a Wa>hin itoniS
Juutide rüüstamised.
arivati iieai heaks täh ndada, ct lilgils
maa ja Pramsue mägedele abi
Nmnemas algasid ägedad juutide rüüs
tamised. Juudid panemad Linna ei anna, tui nad Üle tLljajs-Lvchringeni
piiri tungimad.
des torinilijed wõnlu^ed.
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roosi.

Wenemaalt.

Töörahwa waen
laste laagris,

fraftrrtTTSfe resrganiserimine.
W. K. P. keskkomitee pöörab iga era
korran e ko niSjvni tegelase poole tcadean
dega, et praegu, kus masturewolt-tsivni
mahatnrutud, wöib era'orralisk
komisjonde rcorgan'erimitele asuda Lõpu
likult saab see tünmus par:ei kongressil
vts >statud. Seda silmas pidades, et era
tarratisle komis on de r organnerimine
svu»? wulciufl sünnitab, otfu-3tub leskkomi
tee prae. u era orralisie tomisjonide sao s
uue töö awa nä ja töötada. Enakorralittc
komisjon ei w i enam kohtuotsuseid teha.
Eee õigus on ainult remolu sionilue!
Tribunalil. "Erakorr uiied komisjonid pea
wad aiiutlt wasturewolutsioni ja warga
bandede wastu tvõitlema.
tr bnnaliS.
S. wcebruaril oli rewoluifionilises tri
bunalis P hsawüerinna cndise pea kassa
p dasa abi Antottinski as a läbiarutamine.
Antouins'i kui töö ahale sõitis, ei h >tka
wld mitte oma kohu>eid täitma a üksi
kutel s rmolsctcl p> hjnstel ü.les kassa
tvastuwütmiscst lahti. Selsamal ajal aga
tungts politilise komis ari tegewuicpiir,
segas teiste lööd, nimetas ennast kõmmu
ni tiks ehk ta küll see ei olnud. Neivo
luisioniline tribunal m istis Autottinski
füüdk.l eks, kus juures temal oina süüteo
eest tuleb 2 kuud arestis istuda. Ulcuun
mise aial kinnüstuunse aeg arwatakje jel
lett maha.
Pahempoolsete es-eride konfercsts.
Trülitöü iste ajalehe teatel oli neil
pLewil pahempoolsete es-eride konferents,
mis lä irääkuniste algajatele nõukogude
walitsuega noomituse tegi Konferents ot
süstas, et praegu on ronimata nõu ogude
wa Ütlusega wmdelda. Konferents nõuab
tingimata Ajutawa Kogu kokkukutsumist.
Seda silmus pidades, et neil mingi ugn
seid pealeid abin usid ei ole sellepärast ei
katsu ta ühegi rahwahulga peale toetada.
Sak>a soldatite tän«.
Saksamaa jalawäe korpuse soldatite saa
dikute n ukogu juhatus saatis U. K. T. K
tänu telegrammi, et neid järjekindlalt ja
heas korras Ukrainast e ch/onidega lodu
maale lasksid. Saksamaa oldatid saatvad
ka omal kodumaal heameelega neid hom
mikumaa sdlsiusi meele tuletama, kes neid
baga.cht ja kodumaale lasksid.

Läbirääkimine Asut«»i»k»snlaSt?s«.
Ü fi'r.te saatuS.
Täna õhtul a'gawad asutawakogulastc
Ajal ühtedest wöifime korra teateid lugeda,
,a nõukogu walit use esitajate wuhel läbi
räättini cd. Nöuogu walitsule esitajateks et asutawakogulased Awk ent ew, Argu
on So o nitow, Kamenew ja KrestütSti now, Sensiuow, Rogows i, Moiski ja
Ujcws.i maha vn lastud. Moskwa jõud
nimetatud.
n> d alutawakogula'te saatkond teatab, et
nende
teada < sumad Amksentjew ja Sen
Ehitustööliste esitajate keosolek.
summ DuireniS, Jaapanis, A-gunoivist
2. veebruaril oli ehitustööliste csiamte ja Nogomslist ei ole kü.l mitte mngi
'oosole". Aokku oli tulnud 3l) enti c.t 'uguieid «eateld, kuid Maiski ja Maewski
2.3 2 Vali a poolt. Esitts kuul n üle on tüll Ufa rcwolutsioui ise komitee teadete
wnemaUie ehitustöölist. cm' ühisuse järele maha la tub. Timukateks on ol
.ngressi aruannet. A it ots-sed
nud Koitjchaki ohmitserio.
)t,ust. ti tä ta, peale liikmenta? u. {Taralt
trgi reu?idertmise komisjon om- rewtderi
Lagunemine Krasnowi laagris.
ml>est oru nöe. Aülk p.beiid on korras
diwisjoni staapi tuli neil päewi!
olnud, kästi ta t uewikus edu
lõuna
wäerinnal
kasakate entaja, kes sellest
kalt dürokraiis" u'> hiwtl uteks jn distsi
aruande teg', kindas praegu lood s&e
p ini tööd leha. )uhaiust
-scheuski külas, kus 28 kasakate volk asub,
täiendati.
kes omamoliliselt wäcrinnalt lahkus. See
polk tuli Kalatsi all wäelunilt ära a
Lühikesed teated.
otsustas igale poole kasakate wäeosodesse
Sm. An chelika Balabanowa s'itis agita onfiö saata, kes seal nõu ogu wa»
neil päewil U raina, et s.a kultur-hari lit]iile kasuks lihutuS tööd teeks. Peale
duslist kirjandnie osakonda u utada.
selle otsustati jojawälja ja mii itsa tohust
Twcri kubermangus on igas wa kaomda ja 1. jttamäe polgu kasakaid, kes
brikus tööliste iomrol ühes riigi tontrol omamoliliselt wäeriuualt ara tulemise pä
r..st mängis istilwad, wabastada Otsused
liga sisse seatud.
Küttcaine puudusel käib Kurski wltdi kaikohe täiDe; wangisietujad wa
raudteel ainult kaks reisi ate rongi. Reisi bastati .a alustati läbirääkimisi nmkogu
mägedega.
jatel on raske edan lukuda.
Praegu on 33., 34. ja polk
Nahwamajanduse nõukogu on wa wäcrnnalt lahkunud. Wül.leivad ainult
nade riiete a lultsude lasutamije eelplaani Gundvrowskt polk ;a wabatahtlikude wüe
wälja tööianud.
,alk.
Minewal nädalal registreriti Mosk
Need huwitawad teated tõendawad weel
was 166 soetübe huiget. Kitib see arw et Krasuvlv oina bandedega w.iinaicid
ei ole täielik, sest igalt poolt ei antud päewi ü e elab. Weel üks tugcw löök
tomisjaiiadi teateid.
ja Doontinaa on inete.
Hurkow' wõib wabalt sisse sõita,
kuid tuide?aatew komitee annab tea.a et
korterite puudus suur ja et ilma turivi
tu>eta keegi ei sõidaks.
Pvltawa k-bermangus 1.200/00
lestist.
puuda leiba kogunlisptinttrdes, kuid peale
elle wõib kubermangust weel 8 miljoni
Esimeste punaste Eesti ohwitsende välja
puuda leiba saada.
laskmine sSjcmäe oal.jt.
Lätimaal kirjutawad rohkeste waba
tahtlikuid punasesse söjaroäkke. S ja
7. wecbruaril oTi P hkwas Marinski
wäelaetcst eriteud lastest on puudus.
gümnasitlmis pidulik esimeste punaste
Lähemail päcwil oodetakse Moskwa Eesli ohmitseride wäljaluikuiine sõ amäe
pahenu ooljete es eride lilderit Tsernowi. koolist. Kõnedega esinesid Eesti T. K. N.
Odessas on suur toiduainete puu liikmed lm AilweU, Wallu r sa teised.
dus, elanik, dele antakse */« naela leiba. Oma kõnes täheudus sm. Auwelt muu
s.as, et praegtl el taganemisel Eestist
Töõrahlvas nälgib.
mingisugust iseäralist tähtsust ei ole, sea
jakatkudeS on isegi tuhande werstaUsi
ette tulliud, kuid kik see ei

Milles seisab K. Marxi surematus?
K. Marx on litternatsionali orqanisakor.
ta on füimuituiitl; e partei manifesti, sette
terwe ilma sotsia.istliste erakondade
grammi hallika autor, tema su est ilmu»
terme rida politilin kirsatsid. mis tema
hiilg.-.war annet tõcndamad, kuid ta on
t igepealt > petlane.
See vn mäaa laialine ormamine K
M rxi kohta. Kahtlemata kun'ub K. Ä)!arx
tui õpetane inimsoo ajaloo kõige harulda
semale isikute hulka. Aga mitte lelles et
|ei|n te na ajalooline tähttns, mitte selles
ei seisa tema surematus, juha sellest kõne
lemma, et mi te teadus iseenesest tema elu
siht ci olnud.
K Maijn isiku peaiseäraldus, milles
tcina surematus ppituD. on see, et tema
» m a terme sisemise i l m a p o o
lest proletarlane oli. et tema
uue oja järgu, uue fi Uuri, prolerariadi
kullnri esi-a on XIX. aastasaja 40-te
«ast.-te teisest poolest alates ei leidu tema
poini as. m« neteaduses, tema majandus
teadlistes töödes kõige mähematki, mis
teda kodanliie ilmaga ühendaks. Wõrsunud
todanlt est ringkonnast, kuS ta oina noore
palme aastad möödajaatis, astus ta mõne
aasta 'volsul remelutsionilise kodanlus
m ttekandjana üles, siis aga põletas ta
kõik sitt >d, mis teda kodanlusega ühendasid,

„puis!as tema tolmu oma.jalgelt" ja kas
was mganui eit proleiar ise ilmaga kokku.
Ja selle pärast vn kõikide puhtasüdam
lis e sa silmatirjallste mastaste tmuitujed,
ei M rx kodanline intettigettt olla, lauja
naeru määriuled.

Mitte selles, kust keegi pärit on, waid
teina ideologias ja tema wiiinases peegel
damas hingeelus peitub ajaloolise isiku, käes
olema! suhtumisel K. Marxi, ühte eh- tehe
klassi kuulumuse mõõdupuu
Seda arwamist kinnitab K Marxi õpe
tuse maim, sette õpetuse tähtsus ajaloos,
tema i mamame täieliktus ja otnap ralisus
'a tema tegcwus, tema siiiukoht Hegeli
asjus, teina la lunatus kõikide nende wastu.
kes proletariadi liou all ülesastudes, olgugi
et mastil oma tahtmist proletariaat m ile
ilina kodanlhe idealvgia mürgiga mür
gtlab.

wabastamine wõib oi
nult löö.iSie eneste asi olla." See lause
amab sügama turisti'u K. Marxi ia tema
eel käis ne totsialistide ja nende hiljemate
järeltu ijate muhel.
Inglismaa majanduslike arenemie,
Inglise tööliStekkassi s isukorra ja töö
> sie liikumise uurimine tekitas K. Maru
sisemises elus sügama pööre Selle iv iin
suS roa baS termeit noort genialset mõtle
lat, ta näitas tenale tööllsletlaSsi aja
loolist o*a tule l ikus, ta hämitas koi e,
uus la kodanlisest ümbruskonnast pärinud
za ka isa toonud.
K. Marx uskus kindlasti, et tööliste
hulk paratamata töölisteklassikS ühineb
a sotsialismuse kand aks saab. Ta oli nii
opoitunismuje kui dogmatismuje lepitamata
waenlane.
Tema igakülgne m Lte ead me, majan
dusicadline ja ajaloolt-x h indus andis
temale imaluse ouia uutunute saadusi

Ülctt distada sa ilmaw adet luna, mis oma
sisu poolest r> h,vt,swahe!'ne. oma ü cil disc
laadi sa ajalooli>e tähl>uje poolest üleilm
line on.
Marx pidas Hege i kõigemuremaks asa
looliieks tee >usets tema dia eltilist metovdi
Marxismus on as ade sa nähtuste
uuritule wili dialekt lise nietoodi abil.
Ja marxismus on el w ilmamaade
hoopis w eras. hoopis waenuline igasugu
icle dogmatismuse e.
K Marx oli kõige pe lt poitikamees
Teuia cfiuicne seUSkoudliue tegevus olt
polttiline wõ.tltls rewolntnottillse Saksa
.odaulise demokratia ridades
Tema ilmamaade, tema suured teadus*
lised tööd, kus ta oina ilntamaate aluse d
amaldab, areuesid te na politilise tegcivuse,
teara politilise wõil use miljana Ju.ernat
sioualt ridades) teina ajaloo ised tööd on
mastus polili.ise elu päewaküsiintlse peale.
Kuigi K. Marx oina isikli ue kaldumas e
poolest politikainees oli, siiski oli tema
terme tegemwe ob eklimne järeldus kõige
lügaw m tnõtteteadline õpetus, mida asa
ugtl tmtneb.
K. Mari ei oTmtb mitte oma aia, maid
praeguse asa nu tete kandja Kui Marx
poluuise tegemu e tvälja e astus, siis oli
kapita ismuse ja tema poolt telitatud
tvastlausete oreitemine euainasti kõigis
maades alles lapsekingis ja töölisteklassi
hulgas awaldus alles poo teadliselt püüd
mine rahmuswahelisele ühinemisele.
Ja K. Atorx loos teaduslise sotsialis
muse tcoria ja oma tcrwe harmonili e
mõttcteadlise süstemi, bialcfulifc metodi
ja oma gcnialse mõistuse abil neid wor
.uitu kalduw asi tätjclepannes, millede
arenemine alles muu,astel aastatel Ita-

suuda lapulise wäerinna peabe
mmqisngust miu awaldada. „
ner kõneles: M newal tewadel ole Wens
maal wacmalt m nifada kommumittlst
> jameest, kes saksluste eest Olid nmnuuo
taganema. Sel sõjamäel ei vinud J"***"
tütfa ega püSsa, ei niingisugust korva
nende ridades ,ia siiski wänjestdkogu
maailma kapitalistid enamlu-e ees i»
hakkasid endid enamluse waStu wSme
mi'e s kindlustame See nemad, et peo«
tehnilise jdu on weel mingisugune teene
jõud olemas, mis tungib ale maa ja
mere kaS töige kaugemasse maa.lma
nurka. Praegused punased inftrullored
e' o e kui tsaari aegsed kindralid io oh»
winerid sõjamäe käskijad, waid s« jawoe
õpetajad ja juhatajad, teS s jawäee at»l sa meelde tuletama xeawad, et praegune
punane s jawäqi wõitab uue ttmakorrn»
uue tooli, uue teaduse teft.
(õpufs anti kõigile Eesuste lõpetas»tele ohwitscridele esimese Eesti punase
ohwitseri, tes k». gclaselilus wõitluses
28. nowembril tninewal aastal Narwa
pcatt torm; wo's' a,al lange'. Jaan
Sihweri pilt. helide !aa
tel ja juureso ejale auawalduStc all lah
küsid punased ohivitserid, ülepea 6 im
mest, gümnasiumi ruumidest, et oma wäe
osadesje minna.
Peterburi teated*
Nõukogu ja partei.
8. weebruaril oli Smomõis ofitiwfcte
tegelacte koosolek, kuS sm Sinowjew oma
p.'hjUSlvc>ated n ukogn ja partei w.chekorm
kohta awa.daS. Parast Snw vjewl kane
o»d elawad läbirääkimised, millest Äana
tch .riki, Stasoioa ja teised osa «wõ sid.
Lipuks w eti nn. Sinoivjewi põhjusroaaieb
wastu. (Wastu oli 4, erapooletuid 3).
Korteritesse mahutamise.
- Vassili saare korteri osakond on praegu»
seni l ; o töö iste ja pun s ses õjaioäeiafe
perekonda parematesse tort.ntceje mahu»
'anud. Wäärtusasjad kodanlaste korterist
wiiakse ladusse ehk panka. Panka on Al/t
puuda h be ja 2 puuda '.vask raha antnb.
Muscumidesje on rohkesti wäärtusufi asju
saadetud.

Kinmpanvud asutuste töölistele.
Phjaringkonna töölomissariat annad
kinnipa dud astituste töölistele teada, et
k nnipandud asutuste töölised wõiwad
wabrikus W ätka kubermangud
tööd leida Ü eskirjuiak e töökam s ariadiS.
Waöriku komiteedel paiutal.e j oow Aatele
mate takistusi teha.

pes. Tema waatles teatawasti tööliste
tlassi ühiie rahwuswahelise ühiskondlise
jõuna, milleks see klass alles kapitalis
muse edespidise arcneinise käigus muuwS.
Tema a gatnsel, teina energi.ilisel osawöt
misel te'lis kommunistide ühisus ja 1S
aaslat hiljem I. Jniernatnonal.
s K sJüiarxt poo t koktuseutud kommunis
tide programm materialistlise ilma
nuiate tvili ei ole mitte lnöne rahwus»
li e erakonna, waid Jmernatsiouali pro
« r.imm. Kommun stide ühisust, seda Jn
ternatsionali esimest t sist idu, ei pidanud
la mitte ijeär liseks erakonnaks wastu
kaaluna teistele tööliste erakondadele,
waid ainult tööliste erakondade eesriu
nas saminuwaks osaks. Ta pidas ots
tarbekohaseks. et l. Jniernatnonuli mitte
ainu t ee rinnas ammuwad, waid ka
wühem teadwusliied tööliste kihid kuulu
fiö; ta )all:s tema ridades isegi mitte
pro etarusi olluseid.
Tema seisukoha peapõhjenduseks, mi»
tema ilmawa..test walja lasivaS, oli see
asjaolu, et ta Jnternatsionalis kui tcrive
tööltstetlassi eelmäes nägi.
mis oina loomu poolest sotfialtftlistest
erakondadest cii riikides sttgawasti eral
dus. Jniernatsi.onalis, rahivuSwahelise
pro etariadi organisatsionis. oli kõmmu
n.slide ülewoim. rahmttswahelise pro eta«
riadi tõsiste ülewüim, pars.
tarnata. Üksikutes rahwuslistes (r ikltstes)
erakondades, nende kitsal tcgewuse ala!
oli opportunism se ülewüim wõimalit.
iseäranis arenemata tööliste ja intelli
gentsi kihtides. „Kommnnistline Manifesti
ja teised tööd ktunitawad, et A. Mar»
kõiki politilise järjekindlalt
nuu, üb- maa tüöliSte. waid tNtve ilma

2#fh»flenmT, 11. trfdmiftrtl T9T9 a. Mr/ 28,
Nõukogu töökojad.
Newski linuajao nõukogu orgamserib
tsökodasid. Juba töötab automobiil töö
koda. Otiustati mõned peiukojad.
Awada. U's awatakse neil paemil. Surnu
«edade nat'ona iserimiiega tmsis päema
korrale surnukirstude walmiStamise töökoja
awamine. Kui nabaosatond nahka annab
"ii awatakse jalanõude parandamise töökoda.
Wabrikute-trhaSte komiteede ülesanded.

ühisuste nõukogus rahwa
majanduse nõ„!oguga k sikäes on teoksil
wabrikute- tehste komiteede eeskujuliku
p hjuskirja wälia töötada, kuS nende öiDwed ja kohustuied täpipäaljelt tähmdaoleksid. Möödaminnes on huwitaw
lühendada, tudas põhja oblasti töö'.is!<
Ahi us klaasi-portselaani tööstuse küsimuse
otsustas.
Kommiteed' esimene ülesanne on fufi
töölist ja teeni aid üheks tööstuse org> .i
-jatlioniks liituda' komitee ülesanne on ka
ühelt poolt proletarlise distsipliini läbi
wiimise, teiselt poolt täpipuälje töömalwe
üle walwata; mma walivab komi ee töö
taksi täitmise üle ja astub s -mimmd et
töö wiljaklist t sta, selleks juhtnööridena
rahwamajanduse nõukogu ja ühijuse otsu
std w ttes.
L puks on komitee kolnts töö kontrolli
tõieiik lädiwiimine ja tööliste kultur hari
dusliste (soolid, raamatu ogud, rahma
ma ad, laSie platsid jne.) ja majandus
likkude (päcias.alikull toitluse) tarioiduste
eest hoolekandmine..
....

Arstiabi korraldamine.
Praeguseni ei ole Narwa linna-'oos
fanuor olakonual weo abinõusid, ehk neid
praegusel silmapilgul rohk.stl tarwis oleks.
Niisugustel tingimistel on wöiwata tööd
teha. iil ati tuleb haigete edasi miimi cts
kejc ohta pöörata, et sealt wcoriistu soo
detaks El seda ebaloomulist seisukord i
l'petada, selleks otsustas nõukogu wco
riistu keskasutustelt nõuda.
Erakorraline maks Massil! saare linnajaos.
Vassili saare linnajao peale oli 8millioni erakorralist makju määratud. See
lunima on 2.60 ü makiualuse peale jaota
tud. Kuid raha ei ole praeguseni meel
kogutud. Silur kodanlus on juba llfroin
jo tsnud ja nõukogu kahtleb, tas temal
õnnestab tarwiskijt sumu»ad kokku koguda.
Erakorraline maks Newski linnajaos.
Ncwski liuna aole oli 7 mill oni era
korralist maksu määratud. Kogutud ou
49.000 rubla rahas ja 30.'00 riibii pau-

proketariadi seisukohalt kändas, politiliie
elu poolt ülesseatud ülesandeid aaa tcrtve
Juternatsionali, mitte mõne ütsiku era
tonna seisukohalt
L Juternatsionali asutamisel seletab,
A. Marx, et preletariadil ü eüldise pro
grammi osana ka oma wälispoltukat
maja olla. Selles wälies polititas on
mõne maa näit. Poolamaa riiflitte ise
seismus ettenähtud Võitlust selle põhjus
m tte teostamise eest p das K. Ntarx
jällegi Juternatsionali ülesandeks ja pai
nutas >elle täitmist üleilmlise proletariadi
huwide alla. K. Nlarxi wälispolitika
peamotiwiks oli j udude mobiliserimise!
ülesanne wöitluseks Europa tagurlusega,
mitte ainult Venemaaga, nii kui mõned
kinnitamad. W ulu e tarwitus Vene
maaga oli ainult osa üleüldisest ülcsaud st,
sest tolleaegne tsaristline Venemaa oli
Europa tagurluse tants.
Ntarxi mältspolit ka peegeldas niisama
kui tema programm ja tema terme ilma
maade ainult sel aM tvallnitvaid kaldu
musi, ei wastanud aga selle aza nõuetele,
Maid meie a a, imperialismuse a rahtvus
vahelise proletariadi sotsialismuse eest
Mõitlemise ajajärgule. Eest just praegu
nõuawad proletariadi hmvid tuugimalt:
1) ühise rahmuswalelise orgauisatsioni
loomist; 2) ühist klassilist rahivttsmahdist
politikat wastu kaal ks imperialismuse
Mälispoli ikale; Z) wõitluft iga sammu
peal tvdanlise imperialistlise diplomatia
wastu; 4) rahwaste enesemääramine õigust.
K. Matxi wälispolitika alused tema
rabmuswaheline laad, tema ülesanded
wõitluses todanlije diplomatia wastu,
tema rahwaste enesemääramise õiguse
põhjusmõte tabmuämabcltie ptoletttlllse
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EDAS*.

gctst wõewd. Üleüldse rubla. Wa
brif»t omanikud, kellede turjale ma su
koormad l"v i, katsumad igasuguste Ae*
luoreaa matsu alt wabaneda.
ii

riti kommunistide grupe, mis Nõukogu
miilitsa ja mSisamajapidamise oma hooleks
wöttis. WilnoS orzauiseriti partei kesk,
komitee poolt rida kooS»!e?md, tust töö
rahwaS suure huvitusega osa «üttiS.
Kommunistid wüttaivad ta elawalt ameti»
Mitmesugused teated.
Narma linnaiaos ei ole weoi nõu lih fuue organiserimisest osa. NiiaS hakkas
kogu ligikaudu midagit teinud, et fthis leedu'eelne ajaleht „Darbininto»«" Usk
ktinitee häälekandjana ilmuma.
kondlisi öögimajasid amada.
Nem.'ki linnajao töörahwa proowi
Giit ja sealt.
mobilisalsion läks 8. wcebruaril
ykomSN toallaS Tveri kubermangus
korda. Kottu tuli 95°/ o 'pijatest.
Uhistondlise abiandmise komiSsariat korraldab kommunistide grupe wallas ette»
otsustas mitte warjupaikades olematelt lugemisi. Talupo.ad m ttamid elawad osa.
• mm
isikute t abiraha ära wütta, kui see üle 15
rubla ei ole.
Dernowka kajas Ntschut nowgorodi (u*
Nemski linnajaos on Kalinkini õlle bermangus on kommunistide organisatsion.
mabcit kaerte kruupide tegemiseks lorr l Kohalikud külakurnajad kuebawad v rtei
Satud.
kreisi komiteesse, et kommunistid iv ta oad
Toitlusasjanduse "omissariat Admi n.ilt leibu ja määrnvod m tsusid Partei
ra teiska>.a 12, kort. 2—3 w. ttab igasugu reisi komitee ei pööranud selle peate tä
seid k cdtusi jöögi- ja theentazade korra helepanekut.
tusle kohta wastu.
mmm
Apteegides tuntak e rohtude pudelite
Thepetski wallas W okka k bermanguS
puudust
awus kommunistide grupe raamatukogu,
kus raamatuist puudus.
• mm.

Parlii elu.

MoklchanS'iS Pensa kubermangus oi
hil.uti
koinmunistide kongress. Kongressil
RaulteelöiliSte patleiline ela.
tuli nähtawale, et endine panei kreisi
Raudteetöö iste kommunistide koosolekul komitee ja er korra ise komisjoni esimees
on otsustatud kõike partei liikmeid kontrol sugugi leppidu ei saanud, waid terwe kon
lerid,, kus juures see ülesanne kohalikude gressiga ijekeskel kisk lesid.
kollekttiwide hoolele iäeb. Peab partei
mmm. %
liikmete tegewuse raudne disisiplin
HarkowiS organi) eriti kommunisiline
sisse seadma, iga liikme tegewust järl noorte ühendus. Ukraina kommunisilise
walwamo, kui ta ka wastutusrikal kohtt partei keskkomitee awaldas esimese õhtuse
asub Partei liikmete kuhjulitka tegewun ..Kommunisti" numbri.
peab alati paljastama ja suurema süüdis
mmm
tuse korral kohtu katte andma.
NiiaS antakse igapäewast kommunisilist
a
aiehte
Juudi keelel .Punane õigus"
Uus p
lvätjg.
Kiiewis asutati uus partei, mis ennast
wabariikiiseks rahva erakonnaks nimetab.
Ametiühisused.
Te aia ümber koguwad
Galitsia radikal.d ja mõned professorid
Partei seab omaks ülesandeks Ukraina AmetiühisuSte uõukogn täidesaatja kamitee
koosolek.
rabwast ühendada.
Utra na professorite peas kõlksuwad ikka
4. weebnearil arutati ja otsustati järg
kokkulepped .
misi küsimusi.
1) Toit usalal teenijate
Kommunistid Leedumaal.
nüüd mine, et~ rahwamajanduse
Kommunistide partei mõju kaswab iga toitlusalal teeniiate o a onna juhatus tör
päemaga. Igalt poolt Lecdumaalt teadus waldataks. Sm. Krölow ja Jewremow
takse totnmuirfrlije partei organi>atnonide kõrwaldtUi aiutreft. •
sutamisest. O chuijänski kreisis leiawad
2) Trükitööliste palga
kommunistid suurt poolchoidutist. DiZ mZärast, mida praegu torraldakse.
newski kreisis organiseritt mitmes wallas
a) otustati Põhjaringkouua töõkomis
pärust miitinguid kommunistide partei faviabiU nõuda kindlat palgamäära jao
organisatsionid. Grodnos togus kõmmu tanust.
nifrline partei kahe nädalase tegemuse jä
b) Uleweuemaalise ometiütjruse nõuka,
rele 50 uut seltiilist. Podpodsis organise- gule ette panna ühetaoliste ametmeeste
palkasid ühtlustada.
c) Sda palgamäära 1. jaanuarini
1819 aast. läbi wiia, kuid pärast seda
!iikumise huwides kõik see on tänapäe tuleb maxnnumi ja minilnumi wuhekord
wani maksew.
kui 1 : 1,75 jätta.
Ainult wõitlusobjekt on teine. See ei
d) Töölomissariastile nende kahsttde
ole mitte enam Venemaa, keS käesolewai
peale
tähendada, mis selle palga määra
silmapilgul Europa tagurluse farnfr asemel sis eseadmine
toob.
sotsialifrlise rewoliltfroni kodttkolle on, maid
3) P hj.ringkonna rahwamajandufe
suurte imperialistlike riikide kodanlus, kes
nõukogu
kongressile saadett nn. Tsõ
l pulikult wasturewoluts»oui teele on pcrowits,teise
Autsie.owits
ja Miljutin.
asunud.
4) Linnamajanduse konis' riadi paluda,
K. Marx nägi aga ka rewolntsioni et wiiinased tramwai wagunid kell 8 parki
matma ust Wmcmaal ette ja tema h g'a läheksid, et töölt cd saaksid o-na ko u sõita.
suurt osa rahmuswaheiije proletariadi
Korteri komisjonidele tehti kohuseks, et
saatuses.
nad töölisi ele seal linnajaos korterid mu
Selles, et K. Marx selle tcrwe har retseksid, kus töökoda asub.
inouitise ilmamaale lõos, tööiistetlassiga
b) Asutuste kulul antakse kaupäewadel
orgauiliselt sihte kaswades ja sclle püüd
töölistele
*/* tunnine 1 unaaeg.
miji, millest see ise meel aru ei saanud
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Kummikude
ametiühisult otsustati
tähdepaunes, a sel wiisil une proletar
kultur-handuse
osakonnas
regiftrerida.
li e kultliri loojaks sai selles seisobli
7) Ametlühisuste nõu ogu.. teeni ate
tema õigus sureinatuse peale.
Nüüd ou Mette oktoobri rewolutston palk otsustan sealt nõuda, kuD nad tööle
stttre osa proetariadi progranrmist, mis
Marx üles eadcs täitnud, müitnu töörüh
ma täite audes ja Venemaa fi e ja
mälispoliiika aluseks tehes rahwaste enese
määramise õiguse pöhsusin tet. Ta on
el wiisil K. Marxile ausamba ehitanud.
Aga arenetnise tingimised ei ole temale
meel wõimalust andnud sellele ausambale
alust luua. See a!us mõiks ainult 3. re
wolutsioni ise Juteruaisiouali loomine olla.
Selle ülesande täitmist nõuab w imsalt
praegune üleiimlme pelitiline seisukord nii
rewolutsioni.iselt Wenemaalt kui kõikide
maade prvietarlastelt: Marxi rewolutsio
niline iltnamaad.- aga on mõnusaks sõja
riistaks proletariadi käes tema eelolemas
keerulises wõuluses. E. tk.

saadetud.

b) Ametiasutuse süü läbi tekkinud töö
seisu päewade eest maistakse teenijatele
2/z pa'gast
:) Et kütteaineid ennemalt saada, selleks
saadeti uuU seltsi'ist Wolga piirkonda,
lviis Harkowi ja kaks Grosnöi.
'I
teated.

Ehitustööliste ametiühisuste Lle
wenemaaline kongress peetakse 14. weeb
ruaril MoskwaD.
12. weedruaril algaS tvõossis Peter
buri ringkonna raudteetööliste ameiiähi*
süste koitgreis.
16. wecbruaril algab Moskwas teine
Ulewenemaaline radio-tclegrahsi tööliste
ametiüduuie koligress. '

Töö'ist 3 elu.
Ehitustöölised.

Vihiseb ehitustöö hooaeg. 2—3 kuu
pärast halkamad seltsilised maalt tööle
ruttama. A.giwad tööd. Tul.b 'ga eht
tuse juures ehituskomiteed organ
Tuleb igal komiteel oma töölisi oskata
juhatada. Tujeb iga selsiiist tinna'a.
Tuleb igalt seltsiliselt teatud osa tööd
nõuda.
Ehi ustüökis'e ametillh! us organiserß
sel sihil, et asjalika töötegijaid leida instruk
tori kursujed. Uus elu nõuad kn uufi
inimesi, kes suudaksid ja instruk
torid olla- Kursus tahab tiigile kuu
tajatele ehituS tehnikust ja poueinieft
nlajanduStmdusest selget arusaamist pak
kuda. Kursused on maksuta., Kestawad
kaks kuud. Kes kurbused löpctaw.d, neile
annab ametiühisus tceuistuskohad. Kursu
jed a uwad Mo.kivas SadowaM Epajs
kaja 2.
Distsipliin.
Moskwa-Kurski raudtee täibcfnetw*
komitee winnasel koosolekul otsustati tõlke,
t.s ima wabauöawate põhjusteta kvoS
o.ckule ei ilmu, esimest korda üheks, teist
korda iahets nõuda edasi, pävwuts
tiiuii panua.
Töõj'ud finna, rus neio tarwis.
Paljud S linnades pannakse
wabrikud kinni. Kui selja-, al silmapilgul
kannatawad paljud wabrikud, mis riigi
kaitseks töötaw.»d, tööjõudude puuduse all.
Sellepärast on o justatud lahti >aanud
toomi Tuula, S Woikenjki )a
Harkvwi wabriku jaata.
Tööjõust puudus.
Moskwas tahawad nõukogud puutöö ja
sad.Ujeppa töökodasid awada, kuid oma
mist takistab tööjõudude puudus. Töö
bör>es ei o'e puutöö isi, tislerist ja sadul
>eppasid. S lafett saadikuid maale, tes
j,alt töölisi peaks kutsuma.

Punane söjawägf.
PanasesöjawZelaete klubidele.

ssilmas pt6 6?f, et turgudelt ivvi
mata on toidu nneid klubide j oks osta,
lubatakse punasesüjawäe!a te klubidele päh
. ringkonna sõjamäe komissariadi m za
ünidest toidu..meid anda. Toiduaineid
fiob ainult nende klubidele antud, mis
kult. r h riduse osakonnas registreri ud. Iga
kuu antakse m ku eest ühe ini»nesele
n el' theed, 3 n 'ela leiba, 2 heerin
gad ja */* naela suhkurt.
Klubid ja kollektt
Keltsililed kirjutawad ja kaebiwad.
aste klubisid on Vähe,
aga kus neid on. siis woib sealt punane
öjalräelane h ra?a puhkeaega leid . Gli
aeg, kus klubid ainult jooma ja t nisu
pidusid korr löasid. N ed. kes endistest
klubidesse kogusid, ei olnud ta millegist
t isest buwit.tud. Auid nüüd on te ne
aeg. Nüüd ei ole ceg tantsida, sest töö
list, klassid, kes w -litsusohjad, oma kätte
«võttis on palju tööd ja waewa. Temal
t tl.b iorraga õvpida ja ehitada, juhata
A ole temal aega. 3» sillepär st t h b
tl puhke ega tegewu ega ühendada.
Stin on klubid käblikud, öeal wäib
'ugeda, õppida, t rku tönesid kuulata ja
rahuld wait puh >ta. ) eär.mis sn
seda puna esõj'wäela ete tarw s, kelle tdii
raske. Paljudki n ndest on pimedatest
metsa lülad.st, kus neil mingisuguseid
teadmisi ei oe ja siia tulles jäewad kõik
arusaam i ks. Ja lahingute wahe.jal
pe b ta arusamatute küsimuste
iuie saama.
Klubid ei ole suutnud praeguseni sed«
teha. T btmata tu ed kollekinwide poole
pSür ta. Au nen>e peale kaeba.atse. Raä
ait.kse, et suzuzi ei mõista. n»is neil
tarwis teh'» wald ainult segawad polgu
elu. Kuid selsamal ajal ootab neid töS.
Aommuni-tide eftmen kohus on klubide
korraldamisele Nad peiwad tantsu- *
õhtud kõrwaldama ja kasUtikka lõbustust
.korraldama.
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Cöj wäclacte majandussiied kursused.
ZO. rreebru ril a eti si Mes'w'S kõrgimad
majandusln d kur u'ed po au lirj.-tsim t .j te. k..ss pid ijate.raamaturudajate,asjaaj te a n ilnte uguste lodud, jareiuaataj te
etiewalmislusics. Uur uste! cn kaks k!'ssu
alam —! he kuulise ja kõrgem—nesia kuu
lise kiir u ega Alamasse klassi astujani
rakse kiargema a ausfo Ii löpelannlt.
U rg masle k ub nduse kooü eh? nelsa
!' ffouli k assi n ist. IBllel tunni?tuN ei ole wõ ik.amite jä-cle wastu.
Uurfos'cle u?i ctük c n.õleumst wost isikuid
18—40 . ast. n. Ig l si sea-tuja! pe.h
se e ohane tunnistus cleuta, et ta n u
io.stde waiinuie pl»tworm'l seis b. U r
si noid siiQtraö punase õ.aa llciaste pa ka
(a ka jOõVi Evim m f,uu ühiselumaja.

raldada. Tööd on temal määratu palju
teha. Temal tu.eb sealt 50.000 puuda
põdra liha, K)» 0 0 puuda kalu, miljon
indusid ]Q kõik sealsed naha tagawarad
i älja wedada. Km. kaige tähpam töö, ou
igiasclt rahwa wabe! loid ained jaotada
m 5 0. 00 puuda Siberi jahu wälja tuua.
Selle jahu! on ka oma ajtlugu Kewadcl,
kui näha oli, et Arhangelskis w imata on
u ag>lt lähemalt leiba muretseda, saadeti
'omisjon leiba ostma. See ostis
Oai j e ülemjooksul wilja üle', kust see
alla jõesuu >a..dcti. Sinna m eldi iaewad
leiwa järele saota kuid Li duri.lide peasi
tungimine tõi sekeldusi wahele. Obi j e
uus: saatsid kaupmehed selle leiwa Petora
kus see nõukogu w lit use katte langes
Sel teil usluäeosa! saamad suured tatis
l:?ed ees olema, sest temal tuleb endale
p rtaid ja teisi abin,! siö walmistada, ei
M
seda suurt 'viduaiuete tagawara kohae
tuua. Peale selle omi toitluswäeosale roh
Ssjawangzil.
kesti wabeiku saodasid kaasa, et nad sealt
Soj.tun lgide komissarid Ukeainas.
sete elani iibega mõi sid kaubawa heinu teha
a ka kohalitude elauirnde niudeid rahul
u raitu n ufogu walitsuselt tuli järg dada.
Nliiit» teadiaune lllloskwa k skivalu U'eie, er
Ukra na nõukogu waUnus lubab Wene» aa
Lühikesed teated.
s jawangidele ruhmakoinissariadit U'raina?
oma o akouda awada, kuhu ta ka sus t ö
Toiklusas andu e rahwakomissar'ad ot
joad ja ainelist abi saadaks, Hiid o>a ond sustas 6 kuu jookiul Ukrainale mil
saab Ukra.na nõukogu wantsuje kontrolli loni rubla eest löö irilstu, pctrõleumi ja
all töötama.
teisi wobrikuiaadusia anda. tuid sa. b sealt
2o miljoni eest juhturt ja teisi toröu
S jawangide keskel
aineid.
4. we b jõudsid Aieksandrowski raudteed
Lähematel päewadel waadetikse
mvöda Saksamaalt sõjaivaiigid Äios wa. uuesti liha, wõ>, rasvade ja t. toiduar
kutsal ts korraldati kohe uniting, kus
nete kmdiud hiunad läbi!
mine re>olutsion w. eti:
Kõik ri'gi piirituse ladud antaks
„Me e, tagasi t luud söjawangid, terwi
tvitlusaszaltduje
komissariadi hoolele.
tarne töölisteua upoeg de Wencmaa nõu
kogu walitsust ja teina suurt wõitlust töö
liste waenlastega. Töörahwa waeulaste e
hüüame, et raske rahu tingimuste peale
Asundused.
waatamata, mis Sal>amaa imperialisud
Weneinaa nõukogu walttsuseie ette ütllsid,
suutsid siiski töölised ja talupojad seda
Eesti töörahwa kongress.
rasket rahu maailma vöörahlva huwide
P'sjaringkonnas elab rohkesti Eesti
ärele kostitada. Praegu, > kui rewolutsioni
töörahwust,
kes ka praegu elamusega nõu
keskkohal Moslwas ajume ütleme Weiiemaa
nvukogil walitsuse waenlastele, sest meie kogude loomast tööst osa wölawad. Meil
saime oma õlgadel kodanluse ja kapitalist on wecl selgelt meeles need hulgad, mis
torra waiitpise toredust luuda, mis augustikuul minewal aastal Pe erburi
no i a stad üle terme Europa töörahwa kokku wooiasid asunduste kongressile. See
häwitas, et meie oleme karastcuud ja ct kord oli seal igasuguseid os.mikka, seal
» ainult töörahwa sõjariistus wöitlüs wöib oli isikuid, kes w bakauplusest ja wägiwal
meid eluaegse klassilise wa.mlase furwe ai. last kõnelesid, seal oli puhast wcrd küla
wabastada ja terwes ilmas sotsi..listlist kurnajaid kuid siiski oli seal suures ena
torda luua. Elagu meie puuane sõjawägi— muses ainult töörahwas kokku kogtinud.
Praegu otsutati uus asunduste kongress
maailma rewolutsioni eelwäerind. Elagu
22.
ja i'3. märtsi lkokku kutsuda. Kongress
töör hlva rewolutsioni juhid jm. Lenin \a
saab
kõike Pöhjaringkonna Eesti töörah
Trotski."
mall esitama. Siuna asunduse
kehwade komiteede, riigimöisare töölised ja
kominunad igaüks ühe asemiku. Peale
Toitlus.
nende wöib iga tööliste selts, jklubi ja
partei organisatsion oma gsitaja kongres
Toitluse asja korraldus.
sile saata.
Seltsilised elawalt ette walmistama.
Et neid puudusid körwaldada. mis era
korralise r nnderimise komt-joni poolt Teeme igal pool ettewalmistusi. Harutame
aloalituks tehti, laseb to>tlusasjanduse päewakorra tüsimusi, wötlame nende koht i
tomissariad tuicwikus ladude ja keldrite seijukohta ja anname oma esitajatele kind
juhatajatel ainult orderite järele toidu lad juhtnöörid, mille järele nad kongressil
aineid wälja anda ja tuleb ainult neile peawad toimetama. Ainult siis suudame
asutustele toiduaineid anda, mis otsekohe ajaga sammus edasi uuuna.
selle ladu alla känvad. Igasuguste toi
duainete ludude juhatajad on mastuta
wad kõige oma ladudes ja keldrites hoi
tud kraami eest.
Rahwamajandus.
Peterburi Varustamine suhkruga.
Juulikuu eelplaani järele saadeti Pe
ta buri toitluskoinissariadile 8468 puuda
juh rut Oktobrituul 37.500 puuda suh
Irut. Jaanuarikuul 16.375 puuda ja
Lštctoitlu eks 2000 puuda, mis üle
üldse puuda ehk 65 wagunld.
Praegusem on Moikwa raudtee jaama
kaudu 26 wagunid suhkrut saadetud.
Suhkru tagavarad kohtadel.
Kargema rabmamasanduse nõukogu tea
ti l on Bel' i Llolodetsi jaamas 375.090
puuda peent suhkrut. Wabrik otsustab
stda suhkrut ümber töötada. Srsa
re,vo'.utsioiltltne komttee andts täsu selle.e
töö.e asuda.
Toitluswäeosa Prtorast.
25. jaanuaril sõitis Wvlogdast Petsora
kresi Arhangelski kub. kolmas, kuid pea,
toitlusnäeoia. Tema saadeti Arhangelski
toitlus omissari Wmogradowi soowit ja
eelpl .a-n järele. Selle wäeoia lohus on
Pel'ora kreisist luiDuaiucte taguwarad
uälja tuua ja kohalist kulapüüdmist tvr>

Z>tsinöewal. 11. weebrnaril tn'9«. ffgiJj?:

£ D Ä n i.

Ukraina tööstus.

Tooresainete tagavarad.
puuwillaga on lood meie w b?riigi?
n?il tfad. U) brikute ladudes ja teel on
ainult 500 tuhU puuda pu »milla. Et puu
willa pu dusel, mitte »eism
ätta otsast ti puuwillale lm> hulka siga
di. trna on meil uuied tag.ivard. Ta
n mu 24 miljoni, kuld tagavaras
oli J 4 mi joni puud lina.
lD.ll ga on olud we l h lwemad. Ta
ziw.r s on ainul! 400 tut? t mil
ej! ei jätku ka pooleks austukskt.
Lätimaa raudteede abiandmine.
tätimca raudteede esitaja andis te-as
j nduse tomisiariad» palme sealsete rand
teedele abi anda, lus .mures ta ka lühi
kese ülema de tZiimaa rn:dee)e prae
gusest seisvkorr st and-s. Kõik w b> situd
€ tin aa raudteed aotakse kolme jäiku:
U)en?m?a lai rõöpa ised 9)0 verst ,
räljamaj laiarööpalised kitsarööpalised
ICOO trersta a kitiarSöpalised mets» raud
teed 15 > wersta. Ainult vai amaa laia
rööp Itfed on taa nemate 5 k amaa sõja
vägede roolt rüüstatud Teistel raud
teedel se takse priegu korraline lilkumine
sisse. Auid n õõ>apeasemata kulude kat
misets. nagu teeni ate pala d. on praegu
suuri summasid roasa. põhjaringlon'a
tee sjanduse kon»issariad leidis abi ndmi e
rmiiku olemat j andis omalt poolt
aw' rahwakomiss riaoi edfi. Eel rwe
jär<le ant kse igai kuul 17 miljoni rubla
'wansi.

Alles nüüd se'gub, mi-segusesse
szs» olukorda kodanlus oma waatfute
ajal tööstuse paiskus. j>'!ame met-llt
tööstu e juures. Siin selgus ivbo Mza
teisel aastal tööst"K laganemme. IV v.
aost l l-ng-s iga kuune n almi wilmidtus
'4,7 millionini puud ni, h'r:nrut
oli 13,3 nnllioni puuda. 1917 a.stat
l nges ta weel 10,5 null oni puuSuNl.
1918. aastal langes ta wee! niip lju, «
muud teed ei onud kas
natstonaliserida eht lõpuliku t häa»tuda.
Kui alguses n tsion Uileriti fiis
tööstus ikka ed si ja webruaris walm»»-tti 2 miil oni puuda kuid natfionaiise
r mine l petti. saksamaa s j wõcooe
otkup r m seg . fiis a gas lõpuline lagunes
mine 1918. a stal, uugastis v? lniis att
amu t IOO—7OO tuhat puuda. K\ töö
liste oru? wahenes. 1017. aastal o.» 12U
tuhat töölist, kui'» 1916. east ! 22 tuhat.
Aod-niine Ukraina wulilsus häwit s
lõpulikult lööstuke ja nüüd tuled Ukraina
nüukoau malitsuse! seda korruld da. Aõ?ge
esimeseks n ud «ileks sime korral gedu»e
hawi a.ni e juures oli weoolusid paran°
dada. U)enemaale anti osalt raudtee
>a wedurisi, mis mure
Ukraina raudteel häwitas. Nüüd alustati
k - kült-ainste juurde wedu w btikul s!e.
IViimased teated t endaw d, et Doni
maakonn st tütte rong:d jub i h r omi
j udnud ja et seal mõned wabrtkud juba
ööd alustanud.

Teated.

W. K. P. Pöhiaringkonna Eesti ofa
toude.de tonferents.
Eesti osakondade peterburi komitee kutsub 23. weebruaril Põhjaringkonna W.
K. P. Eesti oiakondade konferentü ko'ku. Konferentsift w imad osa wõUa iga orga
n satsioni poolt, kus 5—25 eestlast kommunisti, üks esitaja, 25—50 taks esita at
Peale Pöhjaringkonnas asuwate organisatsiouide palatakse Eestimaal ja teistes
Wcnemaa kuberluangudes ujuwad organtsatsionisid ka oma esitajaid kottferemsist osa
wvuna jaata.
Päew akord:
Z) Politiline silmapilk. 4) Punane sõjawägi.
2) Aruanded kohtadelt. « 5) W. K. P. kongress.
3) Organiserimise küsimus. 6 Kultur-haridusline töö.
Igasuguseid teated konferentsi kohta antakse Eesti osakondade Peterburi
komiteest lgapäew kella s—B õhtul suus nal ja kirjalikult Fontanka nr. 2.
Eesti Töörühma Kõmmuna Telegrafi
agcnturi „Esta" juhatus
annab sellega kõigile „Esta" asutustele üleüldiselt teada, et „Esta" büroo praegu
ajutiselt Pihkwas .Paiermo" wõ rastemajas E. T. K. s'jay?äe walitsuseruumides
asub. (IIcKGB, CeprneßCKaü ya. rocT. rlla.aepMo" „9cTa"). Palume kõiki asutusi igasu
ausust koosolekutest, nähtustest ja sündmustest wubimata ülemal tähendatud adresfil
»Esta»e" teatada.
.Esta" juhataja: J. L i i w.
seltsüisecL,

kes raamawid kirjastawad, ajalehti toimetawad, lendlehti ehk disi wätk emaid trüki
töid Eesti k etes Põhja' ringkonnas trukiwud, on kohustatud igast tööst taks eksem
plari % õhja ringkonna rahwusasjade komissariadi Eesti osakonna arhiiwi s atma.
! Eeua kohustust palutakse ka seltsi meestel, kes teistes ringkonnades Wenemaal
Puuwilla tööstus.
ehk ka Eestimaal elawad täita.
Igale tööle peab juurde tähendama, kus ja millel ta ilmus.
Rühmama induse nõukogu teatel oi
Palutakse ka era- ehk ametiasutuste kirsasid, koosolekute protokollisid saata, kui
1 weebrnaril s).lerburi puumilla m »bri
kutes järg ".st atneipesuriiet 1.040 30 IJ* neil laialdasem tähtsus, et neid arhiwis wöiks aial hoida.
Igasuguste poslisaad tuste adrcss: llcTporpa, TeaTpaaraaa J 6 1. SCTÖHCKHS
ars. ü itenna 150.137 art'.,
81.571 < rk., kärgi 4. 44.449 ar. OTA&I KouuccapMaTa uo aeaaii HaitfiOHaJibiiocTefi.
f jaaxie —779.5498/« ars., Aasia 189.516
Põli o ringonna rahwusasjade komissariadi Eesti osakond.
ark.. tolme 1.19 Ö.684 ark. puumllluft
—76.541 */« ark., pea ja kätt rätikuid
Ine Lenini nimeline, (Eesti Töökool
982.4 i 7 ai j. wi llast 217.642 ars. ja
Moskwa raioni Eesti Proketkulti jaos
turrvit b meeseenj d. Tmgi niied 'gal konna pea koosolek jäi 3al we bruaril
nende meel hulk teist kaupa.
«ööpäewal kella 10—2 päew l, kooli ruu wähefe liikmede ilmumise pärust pidu mata
Urnides nr. 2 Sisie ninek hoowist ja jaad 16-al weebrnar l ära peetud. Patu
Elektri vabrikute varustamine.
inaj-nouje komisjon.
me tõlke liikmeid ilmuda 3aõdJiKai:cKHS
Elektri mab-ikud on. praegu kõige kitli
np 124. Hakkatus kell 2 päewal. Uue
kumas feifuforr s, sest palju keemialisi
W. K. P. Eesli osakonna koosolek Eestjeijuje walimine.
aineid mis siin tarmilued. toodi ainult laupäewal 15. weeb. kell 6 õhtul. Fon
E e st sei su s.
mäljamaalt. R hwama unduse nõukogu tanka nr. 2. Kõi ide eestlaste kommu
on selle puudute korraldamisele asunu '. mSttdeilmumme sunduslik
W. A. p. Ees i osakondade Peterburi
Gutu.wski lollim sas oi rohkeste niisugust
komitee on aw»?tud igapõea? kella 6 8
.ine,d. mis praegu elektri osakonna kätte
õHul. Fent n?a. nr. 2.
põh a ringcnna ko missa
mti. ©f kond cn fa kolme kuu jaoks riadl (Eesti osakonna kihutustöö toimeton)
tooresainetega w rustusolaani wäljatöö
palub k iti kes fcoa?iav*& koos
Wäljacmdja: Wcnemaa Kom. Partei
ia ud. Ait n übrlkud soad wad omad olekuid korrald ?a, lellest
Eesti Osak Peterburi kvinitee.
nüudmis d tellimi e üle osakonda, kust andu, leaipaubliüÄ, J& 1, 3CTCUCKIIÜ OTAC.1.
n.io kat utakje taita.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kollegium.

