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Punane wäerind.
Põhjamaade töölised ja klassisõda

Eesti kodanlased saawutasid oma wõi
dud Soome, Rootsi ja Wene walgckaard
laste toetusel. Eesti proletaariat pidi
leppima oma wäerinna asutise tagasitõm
bamisega. teades et rewolutsiooni arene
mised ühetasaselt kõikidel wäerindadel
sündida ei wüi. Seni oli rewolutsiooni
lise arenemiskäigus lõuna wäerind pää!
tähtusega ja punane sõjawägi pidi kogu
oma jõu kokku wtma, et reaktsioonilist
jõudu murda. Punane süsawägi on sel
lega hiilgawalt korda saanud, ta wüidud
Ukrainas sa Donimaal on üleilmlise re
wowtstooni arenemiskäigus määratu suure
tähtsusega, mis ta äpardused läänes kau
gelt kinni katab.
Nüüd, kus rewoltttsioon lõunas nii
tähtsaid wöitusid saawutauud, on wöima
lik suuremaid jõudusid sa tähelepanekut
Eesti-Lä.i wäerinnale, selle liitimperialis
tide eelkantsi pääle, pöörata. J uproo
wimised meie lähemal wäerinna! naita
wadki, et strateegiliselt pöörde ajajärk
mitte kaua oodata ei lase.
Samm sammult kinnitab rewolusiooni
line proletariaat oma wöitusid, ikka kiire
malt areneb üleilmline rewolutsioon rah
tpuswahelises alatuses. Tvörahwas ärkab
ja wasutab kõige oma raskusega todan
lise walitsuse apparaadi pääle. Nii on
lugu praegu ka Soomes. Kas wõisime
uskuda, et Soome proletariaat, kelle klas
silised organisatsioonid kodanlaste poolt
häwitatud, ta juhid ja töölised kümnete
tuhandete nutsi tapetud, nii uuele
klassiwõitlusele ärkab?
Soome töölistcklass on ärkanud. Ta
on sällegi wöitluse walmis oma timukate
wastu, Mannerheimi walgekaartlaste
wastu, kes Eesti töörahwa tapmiseks oma
wa'gekaardlaste banded Eestimaale wal
mis saatma.
Soome kommunisilise partei keskkomitee
kutsub töölist otsekohe rewolutsiooni Soo
mes alata, kui MannerHeim oma si ja
wäelised tegewused peaks algama. Soome
kommunistline partei kutsub üles wiibi
mata klassisõda Mannerheimi „ku.'sit'ate"
wastu algama sa mitte enne lõpetada
kuni wiimased walgekaardlaste banded hää
witatud.
Nii wastawad Soome töölised Inglike
inipcria islide orjadele—oma lodanlastele.
Raudse '.emana on Soome tõölisteUms
alupoegade ja tööliste sotsialistliku nõu-

kogude wabarugi teostamisele ja üleilm
sile rewolutsiooni kaitsers üles astunud.
Rootsimaalt tulewad teated hulglistest
tööliste miitingutest, kus pahempooliste
sotsialdemokraatide otsused wastu wõetakse.

Teatcd 13. weebruarist.
Lää it e wiier i n d. Suwalki sihis
tungisid wabatahtlikud Saksa wäeosad
pä-jie ja ui otsib Puno alemi ära, 5 wersta
. irre pool Olitsi punased Leedu wäed ta
ganewad wõideldes. Skobreni sihis pidid
Walgewene wäeosad ägeda wõitluse järele
wastase ülekaalus olemate wäeosade eest
taganedes Kartus-Beresa alewi maha
jätma ja lätsib siialt 15 wersta kirre
poole..
Launa wäerind. Doni piirkon
nas wöeti meie mägede poolt tugema la
hingu järel Bahmuti linn ära. Millero
wo sihis jätkawad meie wäeosad pääletun
gimist mõlemil pool raudteed ja wötsid
Krasuowka jaama ära ju säält ida pool
Nishne-Olhowi piirkonnas terme rida kü
lasid. Nsi-Medwedsli piirkonnas liikusid
meie wäed 20—30 wersta edasi ja wötsid
r.mme r>da kohti 30 wersta loode pool
K.üatshi jaama ära, kuna Kann shinski
piirkonnas wastase k 6. ratsawäe polk meile
alla andis. Täiendamata teadete järele
lauges meis kätte Kletski juures 4l) mangi
ja suur sõjamoona tagawara. Tsarits ni
piirkonnas w tsime Karpomi ja Marinow
ta Tsherw enna j e ääres ära.
Idu wäerind. O enburi sihis
luõeti Linowka, Äurennõi, Mertwenowka
Jletski jõe ääres ära, lääne pool Jlets
ttt. Orsti ja Werhne-Ucalski wahel w tsid
n-.eie wäed Kananilolski wabriku ja mitu
kula Kano jõel ära, 120 wersta ida pool
Sterlitamaki.

Rootsi töölisteklass on äratundmisele jõud
nud, et Eesti ja Läti töörahwas neil aja
loolikkel silmapilkel wõitlust sotsiaalse re
wolutsiooni eest peab, 'et oma kodanliku
rõhumisele kord lõppu teha. Ta näeb, et
ta rewolutsiooni ees wastutust kannab, kui
ta jällegi laseb korduda reaktsionääride
timukate palkamist, et neid Eesli ja Läli
tööliste wastu saata, nagu see Soome
maaga sündis, mil reaktsionäärid oma
timukad Soome tööliste mahatapmiseks
sinna saatsid. Rootsi töölised ncuawad
kõigcpaält walgekaaröl laialisaatmist .ja
nende salkade organiseerimise keelu. „S e e
oleks kõige mustem häbi
plekk ütlewad Rootsi töö
lised—kui Rootsi tööliste
klass weel kord lubaks walit
se w a klassi rööwlitele meie
wendi, kes üleilmlise rewo
lutsio o n i g a ühinenud, ta p Eestimaa wäiriud.
m a minna. Wõitlus, mida ja
Narwa piirkonnas algasid punased
Eesti proletariaat peab. on õige wõit
wacosad
pääletungiinist ja läksid Luuga
lus—wõitlus parema korra eest.
Sellega on siis Eesti-Läti proletariaa
digi tema wõitluses Eesti-Soome-Roolsi
walgekaardlastcga nende tnaade proleta
riaat ühiyenud. Otsekoheses ühenduses
sellega ja ka tööliste liikumisega Inglis
maal, on teade, et Inglismaa esitaja Tal
linnas, laewastiku merele mineku puhul
üt-lus, et Inglismaa on otsustanud Eesti
maale oma wagesid mitte saata.
Samasugused teated tmewad ka Rootsi ',
et wiimane oma wägede saatmisest Eesti
maale lahti öelnud.
Põhjamaade kooliste rewolutfioont tu
medad hoobid muutuwad peagi laencta
waks remolutsiooni leegiks. Sünnib rcmo
lutsiooniliste jõudude koondamine, töö üüe
nõukogude tegewustawaga tutwustamine,
sünnib wiimane ja otsustaw ettewalmistus
kurnajate wägiwalla walitsuse lõpulikuks
häwitamijeks.

jõelt Naroma jõe suhu. Hommikul pom
mitas wastane suuretükkidest Jlkiuo küla.
Vastase luuramisesalk, kes meie seisutoh
tadele lähenes, löödi tagasi. Päewal w eti
küla uuesti suurtüki tule alla. Waskuar
wa-Niisa piirkonnas on mastase tugciuab
luuramisesalgad tegemuses.
Pihkwa purkonnas tagenesid meie
wäeosad Pihkwa järwe lõunakaldal was
tase tugewal päälesurumisel 3 wersta ta
gasi. Jsborski sihis tungis wastane
Dubrowla külale kallale, mis L wersta
lääne pool Jsborskit on, kuid löödi tagasi.
Kus juures meie mängisid saime.
Pääletungimine Pihkmale on tagasi
löödud. Meie saime wange ja sõjasaaki.
Seisukord on mäerinnak paranenud. 2
päema kestew [uuuüliuiüriu on maiki
nud.
Walgekaardlased koondawad endid Naruia
piirkonda.
Wangi langenud kinnitawad, et waba
tahtliikude korpus Narma alla koondub.
Nende arm on 600 J meest, pääasjali
selt ohwitserid. Esimehena jõudis Eesti
niaale 2L() mehelme Dibikowi salk.
Narwa juures.
Jamburg, 18. irccbr. Meie wah
u>ab punased mäed, päile suurtükitule
ettevalmistust, wõlsid woideldes Fitinka
sa Karasteli külad, mis 20 versta pahja
pool Narwat, ära. Wangisid on pääle
IGO võetud.
Pääletungimine areneb vahetpidamata.
(Nosta).

4.0 J IdO Jh^OOjla
Agitatsiooni töö on üks tähtsamatest
ülesannetest lüoibte liitumises, sest hul
kade litkumise tugemus oleneb just sellest,
kui suur tema isetcadwus klaSsiwüülusest
on Et seda teadmust edendada, et iga
'.ööline oma klassilist sei ukohte kõige külg
selt mõistaks, selleks on seni iga ärksam
seltsimees tcgcwuses olnud. Kõ gist hooli
mata icidtlb ometi meel maga suur prot
sent töölisi, kelle klassiwõitlusest ainul:
tume aimdus on sa keda kodanlikud ilu
sad sõnakõlksud kergesti teelt tormale juh
tida w iivad. <v£cfca kõike woib avaga
mitmeti seletada, w'ib lihtsalt leiguse
armesse k rjutada, avöib seletada agitaato
rite eneste aväh }: arenemisega eht nende
wähesuzega, luid ühte et saa salata: pole
küllalt selleks tööd tehtud, et agitaatorisi,
neid tööliste õpetajaid, kasmalada. Need
mõningad rgitaatvrid keda me ikla ja
alati h rjunud olenie nägema ja kuulma,
on oina teaduse raske aema tõö keriva,
koguma pidanud. Arusaadaw, et raske
k.hallkit töö 'agajäret maim külla t erk ei
o e lõiti äraieedima, mis sarnane iuur
õpetus, nagu ühiskonna majandusteadus
seda on, eneses sisaldab. Niisama mähe
jääb aega me päemasündmusi tähclepanna
a ne>st ühiskonna etu muutuse tmhtustest

enestele õpetajaid nõudma, kes ise õpetuse
sisse tungida on suutnud ja kes selle
wõrra oma mõtteid arendanud ou, et ta
elumuutuse tabada võiks ja
talle teadalikku wäärtust oskaks anda.
Ou meil sarnaseid õpetajaid, vabaneme
igast seesugustest puudustest, mis seni
meid pahatihti komistama on sundi
nud.
Selles mõttes on tingimata tarwilik
cgitaatorite kool asutada, tus neeie ainsa
mad töölised enesele k iki neid teadmisi
omandada wvitsid, mis nende lai-tegewus
wäli neilt nõuab. Kahju küll, on seltsi
mehi liig mähe, kes < petajate ülesanded
täita wö.ksid wktta, kuid neid on ja asja
tähtsus nõuab, et nad oma jõu selleks
ohwerdatsid.

Tcgelilult ei tohiks kool mitte kui ainult
seesugune nimetus olla, maid ta peab
P hjamaode töölised on tõusmas üle
juba alguses sarn sele põhjale raja
ilmiifc rewolutsiooni uiöinus-barri! aadidele.
tama, et ta teesti tagajärjerikas oleks.
Ta peab esiteks partei eh' kommunni
Olgu terwi t a t u d Põhjarii
walitsuse poolt ülemal peetauia ja epi
kide tööliste rewolutsioon
iased nende asutuste kulul oma kursuse
oma kurnate wastu!
lõpetama. Kui palju see n.eie mälja
minekute eelarmet ka ei suurendaks,
ei tohiks mingil moel mõeduaudckS
olla.
kokkumotteid teha.
Meie partei koolid, kes kommuniste
Tänu nendele sellegi eest, kuid ainult ettewalm stawad, niisama ka eksamineeri
lcppiöa me ci rohiks. Me ve^me jad Peatsid oma tähelepanemist iseäranis
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hoolega i(,o ti*nfu seltsimehe paale
tima ja opi aste edk te
Hu gost need ül stnäifitnn, frba ogitoa*
lonte koo i f cttniicfs ette wõikS panda.
See attaks juhuslik e jaatinifi ära
hoida.
Missuguse kama jõr.lc petonüne sün
niks, jääb igatahes kooltkollecgiumi otsus
toda

Tid i 3 jn wclga tähtis on aga see, et
tähendatud möimalikult rutem iõii
tama [ca pantud
Kut koi uue ühiskondliku esi» loomine
püemafrurai on, ci lohi nüzugu.etd täht

i<»th n udeid lubagi silmapaari ma hele
|5 ta. Aru oadaw, ct aeg nii palju jn
palju ülesandeid meile paa e laob, mida
tormis läidejaota, aga unustada ei mai
la seda, et mida enam me asjaga miimi
ta,ne, seda enam ülesandeid lauged ikka
ainult üksikute kaela ja me oleme lõpu s
nii koormatud, el nörleda wütmc. Taga
wara aga sel korral et ole.
Sellepärast peaks partei keskkomitee
otselahe tüsimu e kallale muma ja kasilaes
kommuuni malitsulega ehk üksikult asja
icosloma hakkama. Tagajärg tasub kulud
ja wacwa. Ä. T—er.

teqn ühel astmel fr >wad kuid nende selja
tagune mais ei vie mute fnoistanud
Tanner. Vaolijuli ehk Paasivuorl, wa d
siiibaat puheinal pool ictoipat, mille üle
i-egi ma ige „Sosi.lideino riatti"
gline Saame paitet häälekandja) tPaifiöa
ci woi a paha ttljti läinud aasta „tn t
cmata tegusid" jumutub on uicc.e tule
tu ma.

Ja kui meel neid arweZse wötta, kes
parlamentaarsest möillu-wiifiit lõpulikult
lahti öelnud ja wuikldes walgete jots.
dem. lapcmänau päält waataivad,
sits näeme, et tööliste liikumine edasi
elnlieö ja iga paaoaga ;Ouö;amafi>
laul).

Wäljarnaalt.
NahwaStc liibu orgoni^alsioon.
'vfaljronätc liidu organisatsioon oleks, ette
pandud läbirääkimiste cclnou lärcl, särg
tnme: täidesaatwaks wim uks riifbdc,
kes tahmaste lutu astuwad, õieke läide
fuotciu komitee jn alaline rähmu v.vabeline
fe rctariaat. Igal läbirääkimistel oiemal
xu(]il olus taide anuvas komitees üks
hääl; ice ei tohi rohkem kui 3 iülu poolt
esilud o la. Taidcsaatwas komitees oleks
esitud Nmeri a Uh?srutide, Inglismaa,
Prantsusinaa, Jtaiia ja Jaapani ja wcel
4 f.iki, t.s rahwasie liidus. Need ne i
riii määratakse täidesaauva komitee poilt,
kes ka nende rah> vaste li tn aStumise
ttugimised ära mainad. Täidcsaatew ko
mitee astub siis kotkn, kui seda olud n ua
tead, kui mitte wähem ühte korda aastas.
Täidesaatma fomitce esimese koosoleku kut
sub tolku Uhisriikide president. Sekreia
riaat osutakie linna, mida läbiräätuvad
pooled za admiuistratitw tsikud oma !ege>
teu»ele k> ige kohasemas peawad. Need
ri'g'b, kes lellele lepingule alla ei kirjuta,
te' iw'-d ainult komitee ette
paneku! */» liibus olemate riikide
õlen iel kiitu mastuivõciub saada. Ute
üldse maetakse ainult samased riigid liitu,
kus :emas elawate rahmuste encsemäära
mtse õigus matsina oti pandub, n itaina
h'iStt siseriigis, kui ka ainmaaecs Paale
selle ei wõcta ühtegi riiki mastu, kes selleks
kind iisUist ei wni anda, et tal rahwus
rvohe >selt seilukohalt selleks seaduslik õigus

on. Mei.' süsajötidu asjus tunnis;amod
läbi- äli vud pooled, et rahu alalhoidmine
nüuao zclle minimumini wähcndamtst.
Tatdesaatmale komu eele tehakse kohuseks
fciaj udude wähendami e plaan wä jatöö
toda. Lab raäkimad voo.c tunnistawad,
et era sezomarusluse ob'. õnde walmista
mine vn :ön eks ! ädaohuks .j-i kohnstawod
töuVsoomüt koiniteed iro siudütaba ofat
nö:;£ PÜC kaotiNels Söbtiääfiioad pooles
kohustavad ; õa!e selle ük«t»ise eest ini«
w. rllS.v e trfthiuõiujc tin nm>se mi te var
ja:a, va»d teuiada : mvarustuse
vats ustest a teudcid anda oma sõja ja
kvere vkoonidest.

Soomemaa ,nese:Swus .
Aas imperialistide trfc ehk proleta
letor uadi a'i»»nS! Teist ei w i maa
ilmas. nn väikestele rahvastele, tui ka
suuri te 7.'Mvas>ele olla. Soomemaa
proictatiaubi kaheaastane kogemus näitus
seda.

Pärast weebrnariknu revolutsiooni unis
tasime Soomemaal vabast, demokraatli
kust ü.>nv'i dü venemaaga Knid Mil
juiovi -n Aerenskt valit used nä tasid, et
kodanlus teiste r hvaste rõhumisest
loobuda ei saa, niisama kui ilma selleta
ühegi maa kodanlik valitsus tädi ei saa.
Seepärast kat us Soome prv'etariaat
tema eestkost.ni e alt eiinast vabastada,
unistas iseseisvast, vadast, demoklaatIhu'! Soomeinaast.
Soomemaa kodanlus aga toetas Wene
kodanlu? iaä!e. Ta ilmutas tungi .ise
setSmusele" ainult siis, Vene kodanlik
walüjus kukutuind oli Sliurkodanlu
tuhlis Wcnema kodanluse wattu muult
toeiust (B<.l'ümuo unvelmltsMt poolt leida.
Za kui Soome prolelurtaat aasta tagasi
z..ässu t siis. ilmund ta rahustamijets
Hvh nzolcrnite wa.d.
Ztuüo tiägid Soome talupo ad sa wäi
se'odunlus, mtSlliguie eest
nad w ittesid. Wennaliku üdenduse aje
mci, mis Wene j, Soome töörühma »a
- lehti ja mis Sooincmao
töörühmale läwluu siezeivwu.e auois, oli

snnn-tud ?oome radmas oma enese õlga
del Saksamaa imperialistide iket tunda
saama Sakslaied .mabaslasio" talu
pojad w ist, leiwast ja teistest ainetest,
nii ama ta kümnetest mil onitest martidcsl
nulle Willemi soldatid
uioksma ponid, moksob meel praegugi, so
lamal ajal, kui rtkkod külluses etamod,
kannatab rohivas nälga.
Soomemaa itiflifu icfcilmuft et tule
k nciöa, ehi Soome todonlu tüll Jug is
Amprita imperialismi ees polmuab, loga
mered onule LLtstvnile eneic
määramise printsiipi meele tuletades, ci
tunnistanud Inglismaa ta praegugi Soo
memaa iscseiswust. Ta lubab ainult leida
ja raha tasuks joomlasie wüittemijels enam
laste wastu.
Pääle i ima walmistawad Inglise im
perialistid Soomemaale kuningat kinkida,
endise Wene suurnmrsti isikus! Praegu
wiibib Helsingis Kirill Romanom, tes
ühes mustasasalisle kindrali
tega, amemitkudega ja Wene mtljpnäar:dega ma»!g b, seejuures aga Soomcinaa
.iseseiSwuSlastegi" wcnnastade>! 9keid
etendust waadaleS ja wihastadeS, lähemad
ka „walged" talupojad punasteks.
Samasuguse .wubaduse" >'.nrii'lde im
perialistid walmisiawad Eestimaale. Lati'
maale, Poolamaale, U rainale, Kaukasiale
sa Stberile. Soomemaa ceskusitl w noad
kõik need rahmad näha, liti peeglis, oma
tulemase saatuse sel karral, kui nende
.iseseismuse" kaitsel Llemenccau, Lloy)
ja W>!son. on.
Soomemaa tövcahivas ootab oma ise'
ja raudse 'obanluic diktatuuri
kont a all wabastatnist pro>ctiarli|cu rc
molutNoonilt. Ta tcao, et, antult nõu
kogude mabariiglks saades, f«"noutt Wcuc,
Ees»» ja tciie tab,vasie nõu togude w.iba
riikidega, mõib Soo-nemaa o.ua eucie
määramise ignst teostada
Ja ta kutsub üles Skandinawia sa ivg:
ilma proletariaati ühisele ja ajusumulc
! mõttlujele wabaduse eest.

Orjastatud Soonest.
Tööliste liikumine.
Metsiku veretööga. nida Soome ssl,-.
nikud lööliste kallil koröa saatsid, lootud
nad tdöusle lilku nisele jõuduv t li"pim
ieh i. Ja m tte ainult et metsik ibabc talt
sutus tööliste r wolnlswvm .nutsajuruiuifc
.p>du ik akt" o e's olnud, waid valgete
limukate verised laed koperdavad vee
täna päevani töö iste kallal. Aü'.tavaks
j äb, kas ulatub nende mõistus uut tormi
nägema, mis kogu Europ.iS möllnnaS.
särselilul! ka Soome „ruhn ikn eu" cib
wurtab, või on siin liitsa kodanluse
ornuic toormega tegemist end jälk laicuEu
per inehena tundes.
Elub-kumb ta ka ei ole, üht ojaloo pa
ratainala nähtust võib siiski nimetada:
kvtge metsikum terror ei suuda tööliste
liikum st müha murda.
Teaied, mis jäält poo t saodud, näita
wad, et Soome töölistetlass elnjüniine
on sa walm.s võitlusesse astum , et omu
eesmärki teostada.
Winna cd walimisfh mis fiTe maa oma
nalir,u*ti*ic*te c etieamcti näi
tawad selgetes arwndes eda töö is:e hnlko,
millega todanusel rehlendada tuled. Sot, •
dcm. on pea igal poo cn umres, olgu Uu
tõlgis kohtades m ttc juft enamuses, siis
wähemall ühewüimuliscd .odanlu ego. T> si
kull. et praegune n. ö. ametliku sot dem
partelga pal.u rehkendada ei w i, sest et
need mehed, nagu Tanner. Wuolisöed. Paa
jivuoiiö mc. meie iotnulisudc fttaandiu

et n.d ..j.ute ja soldatite rewaiatsiooni
allasurumiseks kaa a on töötanud.
Aialeht .B-lnd" teuab. et ipar«na*ed
uut wäi aastiunist Berlinis ette
tamnb Liitumise juhiks mmetakze £
Hff uunui, es wiimmei koosolekut n»-d«
irnd walusilse t rwaldamist. Ltedkuemti ja
Luxemliurgi lapmis.' eest tüttemaksmut ja
panuse j jutucie asutamist. ÄoinmuiiwUdei
oti i Ner'i",s tiimeb fGjjriistube ladub.
K i R d d orr tcertmtje poole tuha ivad
spaitaklased Berlinis meeleawalbusegu ivas
laia, millest ta sü oriistus soldatid v£
-võiawad. Selleq ühenduses annab waltt
ins tcada, et loaso ek -te ja meeleawalbuste
toimepanemise feelt B rlinis wcei maksev
cm, wa usus iv'twat k ik ab'n« ud feSe käsu
täitm se's tarwitusele ia hoiatab elanikka
ii]ii!ugit!cft iiicclcaiDalbu esi eemale ho-ba.
Sp iriaklaste arre eerunine kestab edasi.
SNii arreteeriti 15. rueeüruuril eubiie rigi
Pwctoa liige Ctto Nulle ühes hulga icislt
io"i'mmisiidega.
Enne aialt linniwc etub komm.mis ibe üle
on joo t üba lohus oma otsuse temiib.
Nii m uste i ü i pilane Aooelt Ühe s oas»
taks turuii. B rk i, kes maja
w ili sule mägede wastu kaitses, sai lümme
lund. venemaa alamad, wennab
laiö Fuinbfi kolm kuud türmi.
Ajaleht „Repub ik" toob täidnd waid
tcat id Kieli sündinuste kohta Tööliste ja
wldatide saadikute n ukogu wõttts ühiiel
too. olekul järgmise reio.utüooni wa«t«u
w.sfrcii koit ejaieks saaw d ainult organisee
viluo töölised ja soldatid. K it 5. roecbruuit
meriste jündmuste süüd a ed wöetakse ivas
tutuscle K >ge todan aste za ohioitsertde
käest wöeiatje lõjariistad ara. Ajutakse
s zariistade ladud, kindlate tööliste kaitel,
kiist ljädavhu silmapilgul organiseeritud
töölised sõjariistadega Asmakse
r.hwa miilitsa loomi eks büroo. Aoktuko»
gunud esitajad peawad nende nõudmiste
elusse miimile järele walwama. Tööd alB
g imad iallväeiva! 9. wecbruarll.õ
Ka meremäes on cnamline liikumine
suureks läinud. Walitsus otsustas kõik
madrused Ber inist Ivälja saata, kui enam
inc lihutuictöö nende keskel ei lõpe.
S reigi liikumine taswab ka järjest.
B.rlilus algas suurte magasinide teenijate
ureit, les örgcniat palka näuawad, tuu
rein osa kauplusi on kinni. Streikijatega
ühinesid ka kinnituje seltside teenisad.
Bohum s demonstreerisid kuus tuhat
mäetööllst, toiduainet- tööliste käte and»
uiist nõudes.

Kodanlik ajakirjandus on meett 0c: t
IND - JA nõuab futuuuiutc abiunide tui";
mi use e m tmist, jest ta ci leia wahet
noeg stc walgete jots.-dem. ja cnöisic
puu stc uni hei
VUusaabaiu et nad mitte üksi juht si
ei m l!e, sest wacwalt crinewid praegu
ICÖ juhid tobanliscit inõttcioinift, ehk val
sid kudagi kodanlikule rahule" hädaoht
likud, maid küsimuse all on hulkade uuele
olu, mis lord., parajal silmapilgul juhid
karata ühuvröib jätta. H.idalt,a polegi
tugajärjetaks zäauud, hulgal- ed ktnuiwõlMlzed ja mulid wagisluse" tööliste kullal
käneieivad taliait je g.sti meeleolu tüujuii
toolis c rid ides.
Sl;jttjt|ioonisii)ü on kõige
tn > bus läunas. Selle töö tagajar.eks
mv.b jcdaqi lugeda, et tualufitfe amctliniö
tcatcõ liljimiitubcs mcet truud Eaitict mV
mad, fuita mtbilt]cccuub so.awäed cba
ustatoab on.
Igatahes, merised wakged on omad
nuiuijcD trumbid lauale loonud p togu
ilmale o ' a metsikut toorust autalbattub
ühtlasi aga ku.ge |uurcntat tät emaksrn st
ellu futjuiiud, ättcinatettiut, truba Soome
löö ijeb pühalikult tüütan d on. x}u la
t. ige roaljcut lord, toige äärmisemad abi
nõud, tttiba lihalt kub tn ciba osk.»
ivad, ci suuda liikumist takistada ja oina
o emist klnblustaba. Otjk on raefe, ligi
on tuub, mt Soome töörah oas töö.ahma
merega tnäärbtnub titti utab' nende oma
ioere. se uputab, et jääbamalt t)ä uitv.b.l tcc
pejaiond, kelle to.rus ii e ilma kuul aks
lOuuub Lnkumine sees j.t mäljaspuol
maad kinnitab |eba ii ifetejesti. ü s ka pee
baba roo na ab soinau. t d kodaülaste
fruktide a tudi fictuoe kallal, warsti on
ttab näitilamilt pühitud, sest arusaajad
tööliste hulgad naeramad nende hiicuc
niswäärt hullus ug. See on tonnine
pidustus, timukate, porutiite ja tnustajuja Preisi- ja Poolamaa ühlnewad wSUlaseks
enamlaste mast».
lisie Wcne iftö»»j«tcga enne jäabumut
laugem isi. 03. T—er.
Preikl- sc, Poolamaa wahel lepiti kokku
s>a u» tegcw .it onawahel lõpetada, et
*D7ai;ucrljclar Nootsis.
ulu clt sammusid enamluje hädaohu wastu
ct;c
w« tla. Preili maa kohustas enam
Soome l tjt „V loaus" teatab 14. fft*..
laste
wastu j jamage jaata.
Soome pro ct . iim-ifa 'JJi iiincickK-uu
sõ )iinmtiiv D?cotfi3 juuri r (jutini,
Salzburg ühined €aff antuta.
ih jo t j i töölised korraldas id
p r o t e <5 t i - m e e l e a m a l d u se. Me
Salzb rgi maapciew wöttis ühel häälÄ
ieama d sad pääsesid Stockholmi kcikkodta rurullics korras olluse wastu, Sukza\ i po i seil ta u suure w temaga netd tord
ühineda.
luiali ajada. Nooni p-hempoolhd sosiakulsnwad töölisi iiles filciilbift töö
Berni konverents.
t rkmrust pro esnniärgiks Nou.si w .ütsuie
Bern. 17. weebr ißosta). Rahwus»
äb rääum'At" puh'nu.rheiuiiga.
wahlisel
sotsialistlikul kongressil pidas
Paljni? kohie-5 ö luvtafid ii ji-d.
\i pulifu'r on fekjc, ct i n-nc rljc i Br.iniuing k. ne, kus ta wõitjaid wöionga
kurjasti turwitani ses ho atas. mis kahtle»
mil ci l ä tuub korda Noo. s i st
mata uutele tülidele aluse paneb ja pani
Soomemaa ja Eestimaa mau
w ülesiele rahwastele ette mille liig nõud»
gekaardile abi saada.
Oie oa te teadete v hjat, tui Mannerheim >i ud olla. R «hwa te liidu loomisest juttu
otlnsiab sa i)!otramaale sõna. wötad tcdes, kui isiiticse särgu täht u ega jünd
pioiciuuaitf äaciuijCU ioaeuu ituli mutest, lõpetas Brannting oma küne uue
komvercmn kokkukittiumise nõudmi ega, et
wa^tu.
Internatsionaal wüiks oma tdod alata.
lirgmine astus üles Prantsusmaa enlaja
Ncwcltttsiooniline liikumine Saksamaal.
Aldert kes Berni lonwere,nn täht»
suil kui mcelcawalduü Jntern.tsion:ali
kasuks, lo b ühise töö niikaua wöimatuks,
kuni soja algatuse lüüdlajed selgeks ei ole
tehlud armis ou teada,—kõneleb ta,—
tas Sak>amaa sotsialist d nõus vUd
soni 14 punkii wastu w tma s pustade
uiöjul, ehk waadete äratundmisel".
raile teatas et tomueremsi päätahtsus
lutcioase rahukulimuse telstiga lutioutia
ml ses leitud Ta paneb ette tewotutnoo»
niit ele W nemaale. Saksamaale ja Aust»
ri >!e terwiulSielegrammi saata. Tema
järele pead Saksamaa esitaja Wels t ne,
rühulades. et so üalistid paratamatu wea
proletariaadile, mille e era kanna keskkomitee teemad, kui nad S i?samaale luba ei auna
22 liiget alla va tirjut nud, kes Atu liltcrnatsionaali töödest oja w tta Tema
taina Koa saadukiu on. Selles üleskutie? arwates peab Internatsionaal Saklamaa
lüudistataise euainuie suisial-deluotraata. lvisialistidega lasilaes, tes Sakja ruhlva
Spartallaste mi u Saksamaa töö is?e
pää e tosinad jär.est Sad.it.ik e aun ifiju
ru tus wä sa -?:e>o Wa uius ja kodan!i'ed
ajalcl cc», l>i'utiuse fimrcucmiVcft cireuntie*,
uuntuaõ t voliga teateid matil u e mägede
'.ll>ru'e koti a, kes ma'mis vu Arniuiva
Kogu kaitsema. Iga pae o b/.i q-uvad aja
'ehted S nmctliffud teated sellest, et „>va
lifitsc !a ut ida im lullatt jouduiib et
iga ugust annrrilislc o'lit«tc rrälja stumist
maha surud.» " Kuid töeiifcit ei o.e asi
sugugi uil hii gaw
I»e eismate to siatisttde l?c."kekand'a „Die
Fteheit" amaldub ü eatut e Sak ainaa

Nelja pklewns, iwefintnrtt 1919 a. Nr. 99.
Suurt enamust esi» u. Saksamaa o ialistid
tõik ennes jaaegiste rahwuswahc
li ongresside nõudmi ed.
v. siazed organiseerisid sotsialistliku
viig', 10 esitamas kanwercntsil mitte ise
toaluiusl kku Saksamaad maid sotsialist
|if:u mabartict, kus 8 tunn tine tööo-ew
iru'4:na pandtid ja üleüldine wa imissea
mastna pandud. Antuleseks häda
sotsialismile on enamlus.
Mis puutilb Belgiale kallaletungimis e,
fiis mõistame me lelle hukka a teatame
pidu ttu t ees, et lelle
sü?o .üttdlaled kuristttse peamad jaaina.
Äsists süüdistab liitlasi Saksamaa pi ra
mis Sallamaale 70 >.( 00 naiste
rabu aste, raukade ja laste eht kogu sa,a
oui maisis. Sin näidati, et Saksamaa
Ciioiniue sotsialistid Bresti habista,vas
rahnkünmuses süüdi on, kiud kas agt,
kü b 23v'ls, Albert Thoma poole voor
des, olid Prantiuse sotsialistid ce>rah>l
tegemise ajal, m lle t-nu Saksamaale
kuulmatu lutgitnijed paale'rõhuti.
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Wene küsimus rahukonverentsil.
öreefo u.ice
tonöonist teatakse 17. Veebruaril Li't
B r-ist te takse, et o{i Greeta vägesid
r,itiöe walitsuied hullasid Ivene tüsimusl Uoustantinopolisse on lämud.
läbiwaaiama.
Tõötõrked Inglitemaal.
Liwerooolis, Manchesteris ja
mis t'rguwad üks mt joa töö ist. Et rctvo
lutsiooniline wäkj astumine wöimalit on,
suurendati nimetud linnades sösawcig.
Gmsgow on sasatväged' käes, uulitsatele
utt haiiipilbujad üles leotud.
Soome ajalehele „Uudcn Suomen
Jltta>cbti" hmeeritokie Londonist
7 weebrttaril, et Brui wa itsnse poolt on
käsk antud, töölõrke lsikumsie jtttjtisid
lirimaal arreteerida. Kuid Belsostts ia
hillgais teistes linnades joad iee käsk
amiitt paber Ic, sest loha.ikud wõimnd kar
da>vad arreteeritnistega meel 'uuremaid
ltikumin tööliste le-kel elule kutsuda.

Türgi rahwns Srtad.
Aonstmtinopoist te,t'tse, et wiimrkel
ij il 0 9 nnc citjf e ftjnft ntinopolis era
kvn)an>. kus iuur s irnM koosolekute!
uuremalt osalt >S«S ise) jj Õppiv r osr
ugj u itbib. j» kus fotfr 'I ei) küsimusi
K .rutUse. Valitsuse lehed löövad häda
klla j J nüuawa) vjl ude abinõude tr
antusele v tmist enamluse vastu,
mis Venemaalt fi.se tuuakse.

Arstirohud Eestile.
Soomemaa ajalehele
grahwceritakse Tallinnast, et liitreid Eesti
maale tnuksuta (ohoo!) 6 wagnnn. arsti
rohtusid ja mähiseid huuwatute ma'gekaard
luste rawitietntjeks jaadawud saadetus
laaditakse neil päiwil Ncwcastles „Kodu
maa- laewale.
R>cmustaqe, kodanlased, nüüd
tappa a wenstada töö isi edasi, nc»ide
rawitsemise eest kannawad liitroöwikud
hoolt, et terweksjaaltuid uuesti tapaluwale
saata.

Aga nn kaua igatsetud säjawäeline abi,
kudas sellega on? Ei tilg >! Siit küljest
hammustab Inglise walitsust.
saab teate New Dorkifi:
.õöstuie um.liühiluste kejtlomine Talle jääb wvimalus antult üinbert nurga
( ell.' ü'.)i> se alla käib ule mtl;oni töölist) tlwa Eesti tööliste pääle ptlduda.
o.süstas 8-tunr.ifl «ööpäeva fisse teada,
peremeeste vastuseismist arwesse võt
mata.
Peterburiteatadi
Bsionist tentaffe, et
erwes Uks ii iüüs'U'es 8 Mnnine iõopäew
Punase ko nanderi matused.
sisse on seatud (Uueks-)nglismaaks kut
20.
weebruar'!,
kell 10 hommikul wiiakse
u ak'e n iis pühja pool' m t o'a Am r ka
punase
J
ouuiko
v sllruukcha
Uhi-rnkidest, kus tekstiülöostuse ke.tkoht).
Älekiandri hngemasast surnu u ile Seitü
mees langes wuitlujes 3!arwa
tväcliiuil.
Tööliste liikumine Aw- ? s.

Enam'us G eeka s jawaes.
Halvake telegrahwi agentuur teit b. et
Gre ka solgite ja olnui kride keskel p >lju
Nälg Sakscnis
enimltsi ü e kutseid lai !i laaakje. Ivalt
Sakkeni ajalehed awaldawad manifesti, us kirju as eite, terawalt nende tväeo.ade
kus öeldakse: Lakseni ralnvas nälgis 4 .acele walwata.
aastat ja j udis luni füüsiliste ja moraali
liste jõudude hääbnmtirni. ud ja
tahke tööd teha tvõbcuciuab, wal>knneo olu
kord anarkiale Sakicni aiakirm> dlis
hüüab lerwcr maailma ''üdametnnnislnN
ärkama ja nõuab wahcrahu lominisjouüt
W enemaalt,
otjusiawat tcgciruft, et Saksa rabmus
peat.ett toidu uloana saaks."

Läti kommnnisilise partei IV kongress
Wäljimaa esitajad KiiewiS.
lutsukakse Riias 1 mär.sil kokku. Päewa
Enne pet'jurowlaste Kiiewist lahkitmist
korras on pur ci ja Länmaa R ukagude stnlfid paljud wäl ainaa saatkonnad Odes
iva it u|e wah.kord, tööliste s jatitstus sasse ja
>v unu organtjeertmine za svtsialisttije Lütt
Kohale jäid ainult Hollandi, Daam
maa ehitus.
«hveizi, Gcusia ja Hiinamaa esi
rajad.
Niia-P trogradi teltgrahwi ühendus
Tööliste mekleawaldused Partsis.
°n Lätimaa teede walitsuse poolt korral
Hollandi keicgrahwi ageutktur teatab datud.
Prantsuse soldatile meeleolu Odessas.
suurust tööliste mceleawaldustest, nns
L. wcedruant P.ir sis olid Peeti üle
Muudatused kodanlisel Taimaal.
„Kiicwi Kommunistid teatel, teatasid
8 0 mitttngu, kus protesti awaldaü wägi
Pranlsu!e
soldatid Odessas, et nad N »u
L.ibawist s.iadlld teatede järele on Läti
waldjc rahu wastu.
maa kodauUs.s ajutiies walttsujes muuda -kogude lvalitmie wastu ei lähe. Sol
dutire meeleolu kirjeldab järgmine juhtu
tused ette 'uinud.
Prantiuse imperialistide isn.
Münster pr sident Uhlmann on kohalt mine:
w bactatud p Quibo ministri s mä -ra
Mned Prantsuse soldatid lugesid prant
Prcmt nse imperialist de
suskeelset Leitnant, kes
annab ie>ge pildi kindral Petcni f>rjatöö ltld, leina asemele mäarati adwokat
A o lehes .8a Croi" nõuab ta kõigi Strais Lamucl.
mööda juhtus minema, haaras lehe käest
burgi fiittc fuuluirotc maaosade lõpulikku
ra ja lõi soldatil. Rotkukogunttd soldatid
Maksuta abiandmine arstidele.
ropsid leitnandi ära.
ühendust Pramsusemaaga paremal Rheini
kaldai a tcrive maa okkupeerinust Kölinst
Kõik arstid, kes oma amet talituse juu
kuni Hollandi piirini Paate selle nauab res hiigeis jaamad, saamad maksuta arsti
Walgekaardi metsikused.
ta Prantsu e mägede Nheini parema! kai abi . Haigetele mafictafic nende palk täie
dalülematessesaaaamansiemü-niõ Samas ltõt t >vä M- Wigast nutse korral, kui töö
Kiiewis on saadud teated Nowi
mõttes tinmtab ka .Act on Fr.ncus", et tamine mõnnata, aittafic abir ha ka töö
tshcrkaSsti
wang majast walgete metsiku
Nleini pahempoalse kalda etaooolelttks mõintctutete perekonna liikmetele.
sest.
Ara
punatud
on 1.386 inimest.
tegemisen c jätku a tarmw vu ltndct |ira
Wäcrinna seisukord välimaal.
Arreteeritud kötdeti paan kaupa kinni ja
iccyuutc piir tuua.
Waliksnse looso'eknl selgus, et põhja hukati ära.
Prantsuse sõjalaewaslikn kaotused.
mäerinna '»isutotd maga t sine on, sen et
Aja ehed teatamad. ek Prantsuse sõja maenlase jõud suureneb. Walitsnse liik ned
Wale süüdistamine.
laema-iik lõ.a ajal kaotanud on. 4 100 armawid, et häda ohi juur ci ole. W e
Mõskma sotsiaalse abiandmise komissaa
musriNlcjat, 4 riftle nt, 14 miini ae > a ta se otsuslawad määrused wastu. Liibawi
rin
di o QTOUD Dtoshaiski roiouis rekwiseeris
mae
iinil
on
seisukoht
f.tiocl.
Teateiest
sel
laemasiitu tcentsinses, 8 miiniiaewa kaitse
professor
Ognowt maja waestemaia asu
gus.
et
töö.iste
mee
eolu
kindel
ja
kõiku
teenisuncs, 5 abirtstlejat, 4 suurtüktpaat'
tamiseks.
Professor Ognow pööras sise
mata
Remolutstroiti
töö
wõtdurtlla
lõpuni!
ja 3 ha mi ta. at.
muste asjade komissaariati süud.stusega.
Lätiu aa kontrremolukfiouäär d kohkus.
kus ta tätendaS, et tal suwemajas suur
Newolutjiooniline liikumine AtaliaS.
Riia rewvlntnooni iribunaalis kes en raam tukogu oli, mida ta o na töö juures
Asakeb» .D e Nepnb ik- saab järgnema diste lontrremotulsiooni ja S-ksa shan tarwitas ja niisamuti ka teaduslikud tööd
teate (Menf st: .Saadud teadetel oli Rk:- darmeeria tegeluste asja uurimine edasi. Nekmneerimi e juures olla üks oja kirjan
lanos mäerinnal tagasintlcwute tuhandate Wniilastest kohtu asjadest on tõiae hnmi dust ära kadunud. Siseassade komissaa
soldatite koosolekud, kes ma! tiinele ja ma t wamad: 1) Peterburi ülikooli Üliõpilane riadi täiul määrati nur-mise komisjon,
luscmatele klassid le usaldamatust awalda Oskar S hm n ks t g süüdistatakse kes tcaras. et professori tööde kadumist
sid. LöpulS otsustati .koju saadetute 'vi lalatuulamises endise Ajutise walitsnse ette tulla ei w. inud, sest et nimekirjas
datiie nõukogu a utada, milles Saksa kasuks, korjas teateid kommunistlise partei ülemal ei ole. Mts raamatukogusse puu
so.datite nõukogudega tarnadt-st on.
t q wttjc ja punamwäe ed inltikumise kohta. dub, siis on sää! umbes 200 bclletristika
N'.es tugema liitumisega so datite keskel 2) moientk R u d o l s R a nt s a w ttts eraldatud wäl aannet ja osalt igasugustest
Pübia Jtultas, on ka utgrmat liikumisi toalgclaardi organtsccrtmisest tcgclilitlt osa, teaduse h rudest. Komissoon leiab tarwi
tööliste keskel margata. Sama leht 30. Ins juures ta fäiwtaa Äkõukogu walttsufe liktt olcwat professor Ognonn walitsuse
numbtis ' teatakse suurest töölis e meele kaastegelan üles andis; ,eale jelle letti esitajate taimamije eest wastutusele wüua
vwaldi sest Põhsa-Z a tas Gulawat es ja tema mõisas tuleriistade ladu. 3) endine
teistes kobtades wotamad Uituunjcft üle kmdral Rudolf J a n o m i t s h w ttts
.Punase kingituse" päeva puhul Moskvas.
40. Oo tööl ic osa.
m ilgekaard organtsecrimtjest tegelikult oja
sotsialistide kongressil Valonges >a pidas iriutc hitiga õjuriistu ja piiritus
Mo kwas .punase kingi
wõiistd enamlased. Bombaisi r ivolutsioo- ,ookind hoiul. Kohus mõistis kõiki jitü tüse" päewa puhul näiemängusid, tontsett
Nilme resolutsioon m ett 80) häälega 50 alujciõ süüdlasteks Süüdlajed lasti maha. iniltlnguio ja paberosside ning teiste kin
hääle wastu. Mõõdukad loomad uue era
gituste wäl ajagamisi orgauijeerida. Pidu
totuta.
Ukraina direttoria ja Poolamaa kokku peetakse teaatrues, Zindeli, Ememi ja
leppe
Lhako wabrikutes, Danilowi rmon»teaatris,
Lnknmme Hispania tööliste keskel.
järele olla Poolamaa ja Ukraina wahel rramwai pargis, Alek'andri raudtee tajar
tliu.es kaubandus mszuudiS.
,Daily News" teatab, et Katoloma? rahu teinud.
jtt Audolusias töölic-tc kes cl töfreb rahu
tused on alganud. valitsus kardab enanrUst liikumist >a korraldab walnnnat wal
wel siu» Uawate lveuetaste järele.
Tööliste jnbtde arreteerimine
Pra»t>usuiaal.
Par!st't teatakse hn'g l sest sündi'altB
tid juhtide arreteernni rft. Parist tööbör
se!. Arreteerimine inndis fomatjciaioa
Ü.eüldise poiiuilije tõötõrke pärast.

Orjastatud Eestist;

Wale toidukaardid.
Wassili saarel wöeti ke gi Tilhew kinni,
kes wale lciwakaanidega tciftforba leiba
tahti» saada. Tljhew aati rahwalvhtu
kätte.

Lettfia sisemise teenistuse kohta.

L-se linna raioni esimeses klubis, Mars
kaja 3?, peetakse 19. wcebruortl sm. Or
danowski leltsia: .Stjemise" tecuistuse
pöL}j . eadu».
Paberist tikkud.
Paberist tikkude walmiste katsed andud
häid tagajärgi. Praegusel aal lõpeta
tak eMo kivas wabnku sissesead uist, kus
paberist tiffa wa!austama h ifCaiat e.
W ibriku töö viljakus oti ig ip iem 25—50
kasti. P bcrift .tikka wa nustatakse pabe
rist pakklkese stssc ilina toosita, 5 -—6 O
tükki pakkis. P -berist ti ud põlewad uega
mööda ja tulewaü 3 korda odawainaö.
Lastevanematele!
18. veebruaril tuli Ufast S3O last.
Warsha vi jaotuspunktist saadetakse laosed
Äitlolai instituli, Kasanskaja, 3.
Chlüs elburi kindluse arhiiv.
Kolmanda jaoskonna arhiivist leiti
Shüsvlburi kindluse ja ka Peeirt-Paavli
kindluse, A eliezewi kiwimüüride arhiivi
jätised, mida iseäranis hoolega saladuses
hoitt. Arhluvi .äüsce hulgast leiti Ccierite
Paawti 1 ja Ale-saudr» I poolt kirjutatud
ukaasid .kurjategijate" müartde wahele
kindlustamtseis. Leiti ka irina tl-ie
asjad, nit et on looiust uusi andmeid
Nowitowi vangistamise kohta saada.

TõSüsts elu.
Päenap.iltnikkude ühüuscst.

Paewapiltnikkude ametiähisuses on, tõõ>
kriisiga seletades, liikmeie wähcnemist
märgata. Et väljamaalt päevapildi töös
tu|ele tarwis ninevaid aineid praegu või
mata s ada on, siis on hulk päevapildi
töökodasid Pelrogradis ftn <i jäänud.
2uurcin osa tööliu muudavad oma elu
kut ed :a hakawad teistes
töötama.
Oma ambulatoorium.
„Pe?ari" wabrikus on töölistele arstlise
obiandmi eks oma an-bula oonumi (is e
seatud, kus ajaline arsnde wahekord sisse
on se.tud. Praeguse aial paudafje jääl
töölistele rõugeid.
Korratus tööliste klubis!
Punasel Wi buri poolel on tööliste
klubis hää raamatukogu ja lugeinsie
ruum, luid ta on hoo e>u järelwalwuse
pärast korratuks muutunud. Seltsimehed,
ärge unustage oma klubi, kus teie oma
puhkeaega Fa|ulifult ;a ig iwuscta mööda
ivõi e jaata. Seadige klubi ruumid
korda, et armas oleks igal töölisel sisse
astuda. Tööline.
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Portselaani wabriku wälsanäitus.
Lähemal ojal omatakse riigi portselaani
wabriku wälsanäitus. Wälja pannakie
praegused wabriku tööd, kui ka sellest
ai st, kui neid keisrikojale walmiStati.
5: äljcmüitirc otstarbe on näidata, kui
k.mgel wabriku tehniline wöimine edene
nuü on, 'ellest ajast pää'e. kui ta riigi
omanduseks sai. Wül anaitust ei korral
ö da tvabrikus eneses, mis linna lesk
koh st lug kangel on, waid kastil riigi
hoones, mis Uima kestkohal asub.

Lsuuäuseä.
~ilou:mttnt?ad tüusewad maremetest".

Mo'oskowitsa wallas lamburzi kreisis,
peirogradi kubermangus asub põllutöö
k " muuna „Kurina". ?elle. kommuuna
alui,sad on end'ed Kudrino mõisa põllu
tiö sed (moonakad). 1(1 perekonda 37
Ui e>.

Kommuuna asutati 24-mal okt bri! 19'8
ans' l ja sai kinnitatud lamburgi kreisi
põilulöö jaoskonna jiures aiuwa kom
rnuunode büroos vnbes nowembrikuus.
pi i e kinnitust laks komumuna katte kõik
endise mõisa ltikuwa ja liikumata maran
d s Kommuuna kätte minnes oliKudrina
mö s lõpulikult ära laastatud, alles olid
oinu't hooned ja wilets jättis põllutöö
ina eutaarist, kõik muu kram oli wälja
weeiud ja ära jagitud o alt
cl lt teistesse mõiüjtesie. Kudrino mõisa
laastamine alg s faktiliselt mba saanu-ri
kuis 1918 aastal. Toidu puudute pärst
sai Moloskowitsa walla nõukogu poolt
pe,aegu kõik kari ja hobused ära müüdud.
Pääle selle wäh' hoawol mudi ja jagati
ära peaaegu kõik mööbel, hõbe, asjad ja
k. wiimased järele jäänud loomad nagu:
k n:d, pardid, aned ja sead. U?ähe armu
cnti ka liikumata w randusele: naga,
põllutööriistad adrad, äkked j, regi piima
no d. Ja IÕpu6s nowembrikuus witdi
i'egi rehepck u aurukat l ära, mis . kuni
täna päewuni on t gasi toomata; tõeste
sell' astmele toodi teine katel, oga see on
p igale xan.mäti. Nn siis teda ruü-ta
mi e woolu lab: elades jäid töölistd ilma
tarmil st inwenta. ri a, i ma lein ata, põllus
pid mine oi maga rask, ainukeseks übi
uüuk, o i aiamilj, k. swat.imine, mis <ü
gi, ks häid taga ärgi andis, sest peale töö
listel t.rwismlnewr normi, sai hulk ai
nr.lp A(o!osrou iisti walla toitlus aoskonw
ara antud. Nüüd pääle kommuuna asutust
cn lei u ord paremad muutunud, ehk
mesid küll ci o e weel teh ud, ega tamme
omn uuna lõpusibi poole on juba astutud
näita,rks alles hiljun otsust s kõmmu
la.ri e koosolek, oma las:? jaoks ü ist
asteks oni d amt -da. lasUkzlooni, all >
,o m. d wõet. d ruumid cndists herr se
ma'õ?, koloonia ub t pke tehtaks? kobuI k>, 'ooli.õliste l iste e õoetundisid- anda
Teine koo-olek otsustas üh il kööki töö
m kee mi,eks amada, kus kaub keede.ud
-öö i k kidele kõmmuna.ii ele.
t) ri uje olukord on kommuunes wäg
w d uurem osa liikm tst on kirja
c k at. d, a.nult wähesed on algharrdu
1-gJ. .
N 'ülene piba teeb see, et seegi lagu
md arrumasin ei ole paigale pan.ud,
a looma toidust tuleb puudus lätte,
s.st er don pelsmata.
ZNeel o ii cn kom,' nn äridel r hulold.'w
ja kokkulep.ik ja lõpuls wü.b ko»iuuuuttule
edu dp

peremees Nlart luurik ja wennad Aii
mannid ja teiselt poolt kolm tööliste pere
konda olid. Aga kui palju oli seal riidu,
isegi rusikad olid tegewu es. Iseenesestki
arusaadaw. et siin kommuunat ei wõt olla.
Noh. nüüd teda enam ei ole ja „scöa
parem".
2. Kommuuna „N!urumets", osus endi
ses Nlurumetsa mõisas. selle kommuuna
tegewus oli «vaga lühikene. Juba mõni
nädal pääle kommuuna loomist, sai kom
muuna nõukogu arreteeritud ja kohtu all,
antud, hooletu ja male raamatupidamist
eest. Uurimine toi ka palju muud mustust
ja hooletust päewawalgele. Slsennne elu
ei muutunud peale kommuuna asutamist
mitte sugugi waid jäi endiseks; ja see on
täieste arusaadaW, sest rahwal ei olnud
umldust ega kokkuleppimist Nüüd oma
üleüldisel koosolekul üt'esid töölised otsus
tawalt, et nemad kommuunad ei t-iha,
waid on nõus töötama riigi töölistena
palga pääl. Selle xääle saan w-stama:
„Seõa parem" sest wähe ka u toob niisu
gune kommuuna kõigile ja ka omale.
Siisti pean Murumetsa mõisa tööliste
auuks ütlen,a, et teada saades Ulewene
maalile põllumajanduse osakondade kon
w rcntsi otsust, m s oli Mo>kwas 20 dets.,
R igimõiiate tööliste kohta, wõtsid nemad
.elle otsuse rahulolduwait wastu ja orwa
tawaste on ta juba mõiias elus e wii'ud.
tõpuks wõid uskuda, kui Alucumetsa
mõisa töölistest ei saanud häid kõmmu
näärisid, siis on nad hääd riigitööliled.
A. K.

T e a t e d.

Essti TSörshwa Kcngrsss.
PõhJaringXonna Eesti töörahwa Kongress on 22. ja 23. märtsil
s. a. Peterburis, Pontanka N° 2 (Nsewa ja Pontanka nurgal;Hakatus kell 12 paewal.
Kongressist wõtawad osa kõikide Pühjaringkonna ja ka wäljaspoolt Eesti töö
rahwa asemikud järgmisel määral. Iga asunduse kehwade komitee, iga rumm ots
töölised, iga kommuuna saadawad ühe asemiku. Pääle nende wõtawad
koik asundustes oiewate tööliste seltside, klubide ja kommunistlise parteis organisat.too
nide esitajad, iga asutuse poolt üks asemik. Eesti Proletkulti poolt Peterburis ms,
rahwusasjade komissariadi Eesti osakonna poolt üks, W. K. P. Eesti osakondade
Peterburi koinilee häälekandja „Edasi" toimetuse poolt üks ja Eesti töörahwa Ulikoon
poolt üks esita a. , «,«
Igal asemikul peab oma walijate poolt sellekohane tunnistus kaasas oema, kus
ära on tähendatud, kust asundusest, millal ja kui paljude pool walitud, mis njahcmalt
wiie walija allkirja peawad kandma. Tööliste seltside, klubide ja partei organsatsioo
nide asemikude tunnistused peawad esimehe ja kirjatoimetaja allkirja kandma.ja aju
tuse stempliga kinnitatud olema.
Päewakord:
1) Aruanded; 2) Praegune silmapilk; 3) Organiseerimise
küsimus; 4) Põllutöö kommunad; 6) Kultuur-haridusline töö.
Seltsilised kongressile. Ärgu jätku ükski asunduse kehwade komitee, riigimõija,
kõmmuna ja töörahwa organisatsioon oma asemiku saatmata.
Nahwusaejade komissariadi Eesti osakond.
W. K. P. Põhjaringkonna Eesti osa
kondade konwerents.

Eesti osakondade Peterburi komitee kutsub 23. weebruaril Põhjaringkonna -13.
K. P. Eesti osakondade konwerentti kokku. Konwerentsist w -imad osa wõtta iga orga
nsatsiooni poolt, kus 5—25 eestlast kommunisti, üks esitaja, 25—50 kaks esita at.
Kamernõi teaatri külaskäigu etendused.
Pääle Põhjaringkonnas asuwate organisatsioonide palutakse Eestimaal ja teistes
Paastu ajal annab Moskwa Kamcrnõi Wenemaa kubermangudes asuwad organsatsioonisid ka oma esitajaid konwerentsist osa
teaater Peterburis rea külaskäigu etendusi. wõtma saata.
P ä ew akord:
Pääle muu kantakse ka WUde „Salome"
ette.
3) Poliitiline silmapilk. 4) Punane sõjawägi.
2) Aruanded kohtadelt. 5) W K. P. kongress.
Pidu etendused.
L) Organieserimise küsimus. L Kultuur-haridusline töö.
23. weebruaril, Punase sõjawäe aasta
Igasugu siid teated konwerentsi kohta antakse Eesti osakondade Peterbur
päewal. on kõigis päälinna teatrites pidu komiteest igapäcw kella s—B õhtul suusõnal ja kirjalikult Fontanka nr. 2.
litud etendused ia miitingud.
Kunst ja teater.

Rahvusasjade komissariaadis Eesti osakonnas
'toitlus.
Wili Peterburile.

ehk Eesti töörahwa kommuuni esitaja juures registreeritud vunasesõia wäelaste naised
tulgu neil päiwil rahwusasmde komissariaadi Eesti osaonda, Teairalnaja nr. 1
kella 10—l, et nad wõiksid Eesti töörahwa kommuuni nõukogu vt ju st teada saada

lvarustnse plaani järele saab Peterburi
tsitluskomissariat järgmiselt pro

ZE^id-^-Öla-tTjL

dukt»:

Jahu:
ZVoroneshi kub. 20.000 puuda,
lvjatka „ 10 .000 .
A.rski „ 100.000
penta 50 000
S>mara m 160 (>OO n
Sar tswi „ 100. 00 m
Smbirski „ 50.000 „
Tanibowi „ 105 000 9

paneb toime „Soome ja Eesti kommunistline klubi". Lauplewal 22. weebruari
Ntvhvwaju uul. nr. 33 Tcaater „siomödia" ruumides.
Eeskawa Soomekeelne: I) K ne, !?) Näitemäng, 3) muud harilikud lcbus
tused.— Alg. :ell 6—l2.—A)t ngib hää vrle ter 10, 8, 6, rub.
Hei, kats nöörimeest ja kaks neidu ei saa paaris tantsida.
Eestseisus.

Eesti Proletkult.
Proletkulti näiteseltskonna harjutused
algawad uuesti püimpäewal, 2-sel
Aokku 675.000 puuda.
märsil, kell 2 päewal. Palutak,e ilmuda
pääke selle on laste toitmiseks määra tingimata selleks a aks k ili neid, kellele
tud 12.000 puuda t ngu:
on juba wälja antud osad ja ka neid, kes
6io j puuda Aurs i, Orlowi ia Tam seniajani on kaasa mänginud eht edespidi
bowi kub. ja 6000 puuda Suratowi j soowiwad kaasa mängida uute osade
Samara kub.
saamijets. Haijutuied algawad kabes
jaos.
Teine kalameeste kongress.

Kalameeste kongressi o^g.nie erimiteks
wa!iti ©rganisat'ooni Büroo järgmistest
seltsimeeste':: putshkow, Ni
litin. Kloisner. pawow, balpern ja R s
„Scda parem".
sinskt. Kongressi asjus tuleb pöörata ©c
Zlll.s nomen bri ku-:s tõusid lamburgi ganiiatsiooni Büroosse.Tutshkowl kaldal 2-o,
l reisis k ks kommuun id elule ji nüü) kuu 3 korr l. tuba 23. Säa.samas asub man
I M kerragct pea cgu - ühe! aal need dati kommis^on.
mõ emad kommuunud ona tegemule on
la et nud. S He e kes nende komm uunode
Kalade wäljajagamiue.
loomi! ja lühikest eu- j lugu teab, ei ole
Jaotus osakond teatab, et veebruarikuu
see lugu mitte imestamise rräärt.
teise poole peale I. kategoriale 2 naela kala
Eüt ks juba n nde asumisest kuni lõpu asemel 1 nael kala ja 1 nael heeringaid
r.t polnud te l uut meelt ji kokkuleppimist antakse, 11. kategoriale antukze 1 nael kalu.
» üha, mis bmmuua i loomif.s ja edeneTuiies nii lt rtrilik on ja ilm i nnllrta möi
Wõl Pcterburtle.
maa on t. mnu m d luu ia *d nö da
Veebruarikuu jaotusplaani järele saab
liii siis w ib ütelda rahu 'kult „Sedu pa
peterburi Toitluskomissuriat 3000 puuda
r.m" et n id seda nime ei kanna.
1. Komn uuua „öturmhof" asus juu wõtd. se'.lest armust saab punane wägi
rika n õi'us, Ivruda Villas. fommuu üoo'puud . Ülejääk jaotatakse haigemaja
n > el s oinu.t m ni nädal ia mis ugune dete ja lustesöögi majadele ara.
cli see elu? Lnteks oli Juurika mõisas
j lba enne kor? muuna osut. mist k ks w.e
juulist laagrit kus ühel pool endine mõisa!

Mõskma raioni Eesti Pro!etkulti jaos
kond paneb puhap.iewal, 23. meebruaril
s. ci. piduõhtu toime. Eeskawa: Näite
mäng ja muud hariti ud lõbustused.
(õbißiii 3dõajiKoHCiaiii) np. : 12*4.
Hakatus tell 6 õhtul. j

Soome Eesti Kommunistline klubi ou
awatud Millionnaja uul. nr. 23, kor. 4
ja müttab uusi liikmid wastu iga teisipäe
mal .sa reedet lell 6—3 õhtul ja samal
P?hsar'mg?onna rahwusasjade lomis ajal korraldab seltsi asju. K.igile Seltsi»
sariaadi Eesti osakonni juhataja tä dad meestele lahtet osawütmist.
Eestseisus.
ka Peterburis Eesti töörahwa kommuuni
wolitatud esita a kohuseld. stantselei on
Palun minu töcmtu Nudo!f Freibergi
awatub tööpäewal kella tv—4. Juhataja
adrcssi
mulle teatada, kui )m. juh
wastuwtmise tunnid tööpäewal 10—1.
tuv
teadma.
Ta teenis Narma raudiee
Teatralnaja 1 ja puhkepäewal kella 12—2.
kaitsewäes.
Adr.
flMÕypr, 1-aa CoBeTCKaa
Fontanka nr. 2.
iTOJi'-Baa, „Coi;Ha3bHaa noAiomb". Alapua
Proletkulti kaatri osakond tarwitab
näitlejaid palgalisi kui ka öpijaid.
Ülesandmist wõtab wastu ja annab palga
tingimiste üle seletust sm. H. Martinson:
igal laupäcwal kell 4—6 päewal ProletEliiti Nõukogus («bcnmKa JVa fc), teistel
päenade! pe. Ic kella 6 õhtul

EapcAHHÜ (ÜaõajiKaECKiifl) npoeneKT

KB. 39.

Opeüõepr.

Palun seltsimehi, kes teamad walgete
tulekul Eestimaalt ärapõgenend, kooli pe
tajanna Aliine adresfi seda mulle
teadustada järgmise adressi all: r. Tarniu),
ApniJiJiepnßcKHC KS3ARMTI 4-o.n 9 TOHCKSÄ
KjMMyuiicTiiqecKaa õaTupea B. Ilpeä.

28. K. p. Ees>i otufonfcaie Pztervurt
komitee cn ua>otu6 igapäerv !eüa 5 8
Palutakse teadustada, kes teab, tagsi õhtul. Fonwnka, nr. 2.
tulnud jöjawangi Karl Piibri elukohta
järgmise adressi järele: ei. Eaaaaeeiimo,
Wäljaandja: Wenemaa Kom. Partei
Cyxa/i Ea ita, 9croiiCKaa niKoaa M. A. Ilu ii
Eesu Osak. Peterburi komitee.
oep (kool on laks wcrSta jaamast eemal).
Wastutaw toimetaja: Toimetuse koZegillM

14-fi rocyaapcTß. Tnr.orpasHfl, fleiporpaa, CouHsuiHCiMHecKaa (Sbieui. HsaHcacHafl), 14.

