VhpnsfKtfa Rninmuitisttiiiü P^tei,

H§hii wmrie kõlised ühlnsgs!
numbri hitid 6® kop. Raudtees ES kop.

Soimetuft kõnetunnid
on igal tööväewal 6—7 õhtul.
awatud
lgal LöSpäewal hommiku kella
tv-—4 peale lõunat.

U W/ I V WWW WW

Tellimiste hind:
" t kuu 11 cbl., 2 lund 22 i.
2 tuub 33 l.
Tellimiste adress:
B KOHTOpy raB. „Edafi', lie po
rpafl. CopiajiHCTHqecK \.s\ yn.
(õ. ÜBaHOBCKaa) 14.

TeKfoa 605-28.

Adressi muutmine 7õ k.p.

*sy

tfiiti Osakondade Peterburi komitee häälekandja.
1 39.

PHEUUHLEHT.

Oma lraewatud hauda.
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Punane wäerind.

Eestimaa wäerind.
rida ei ole, sest Wenemaa toetab oma
Meie aeroplaan-pommipilduja süttis Wõru
maal Soome poliitilisi organisatsioone".
Narwa piirkonnas. Punaste Eesti aama pääle; wastase suurtükitulest hooli
Kuna Tshitsherin oma märgukirjas selgesti wäeosade pääletungimine edeneb wastase mata wiskas ta kaheksa pommi alla. miäe
ütles, et Wenemaa mingil teel Soome tugewust suurtükitulest hoolimata jõudsas. dega wiis wastase batareide juures löhlcsiõ.
sisemistesse asjadesse ei sega ja teda kui Pljussa jõesuu omandamiseks kestis tcrwe
Nõukogu wägede vSkdud.
päew wüitlus. Pljussa jõesuu on lõpuli
iseseiswat riiki tunnistab, ei ole, loomu kult ineie käes. Wasknarwa küla lastakse
Balashewist teatakse 20. weebrua
likult, selle Soome walitsuse seletusel min kuulipildujate pommiwiskajate tulega
ril: Logi jaama juures langes meie kätte
git reaalset põhja wastuwoitmiseks. Polii
Pihkwa piirkonnas. Petseri sihis kolm wedurit, 300 wagunit, palju telegmhwi
tiliste organisatsioonidena on soomlastel, kestab meie pääletungimine edasi. 20. wee ja raudtee warandust.
sama kui igal teisest rahwusest pärit bruaril oli wõitlus Kosheljaki jaama juu
Home l i st teatakse 21. weebruaril:
kodanikkudel, Wenemaa Nõukogude Wa res. Wastase soomusrong on meie suur 20. weebruaril wõtsid nõukogu waed raske
bariigi konstitutsiooni põhjal täielik tükitule läbi nähtawasti wiga saanud, Mba wüitluse järel rvhkemarwulise waeniasega
kaks päewa ei ole teda wõitluses näha Korosteni ära. Meie wäed ajawad sega
õigus enbib poliitilistesse organisat olnud. Peipsi järwe piirkonnas on waikne. duses pügenewat waenlast taga.
sioonidesse koondada. Teine asi aga on
Wene kontrrewolutsioonääridega Soomes,
kus Soome walitsus neid awalikukt toetab
sa organiseerimise wüimaluse annab a k Wäljamaalt
tiiw s e l t Wenemaa Nõukogude Waba
riigi wastu sõjariistus wälja astuda.
Ometi on siin suur wahe, mida aga Soo-!
Soome wastus märgukiri Nõukogude va tüliküsimusi, nende hulgas ka terrirorriaal
me walitsus teadlikult warjab.
litsujele.
küsimused, ühenduse teel, sotsiaalset ja nõu
Kudas on aqa Eesti Kommuuni Nõu
kogude Leedu ja Walgewenemaad luues ja
Täiswolitatud wälisasjade kommissa
kogu märguk rjaga? Eesti Kommuuni esi riaadi esitaja slm. Schklowski sai Soome püüawad samal ajal wüimaliLult lähedasse
taja sm. Jürgem protesteeris kategoorili waiitsuselt järgmise wastuse märgukirja lahutamatu ühendusse teiste naabritega
jääda—kõigi, juba oiewate riikidega endise
selt märgukirja kaudu Soome walitsuse wälisasjade kommissariaadile edasiandmi Wene keisririigi piirides, sotsialistliste
ees, er Soomemaa wäed seaduse wasta seks:
nõukogude wabariikide Wmemaaga, Uk
„Sooi«emaa ajutine majanduslik komitee rainaga, Lätiniaaga, Eestimaaga—ja luua
selt, ilma wormiliste põhjusteta sa isegi
on wolitatud wälisasjade kommissariaa
ilma teatamata Eesti sisemistesse as a dile teatama, et Soomemaal Wenemaa kõigist neist wabariikidest ühist Fõderat
desst segab, oma wäed Eestimaa pinnale wastu pääletungimise mõtteid ei ole. Püüle sioonilist sotsiaalset nõukogude wabariiki.
Kui samane riikline lähedus, samane föde
saates selleks, et Eesti töürahwast, kes ia oma iseseiswuse saamatuse, oli Soomemaa ratsiooniline ühendus wõiniata on nende
pitali ikke alt ennast wabastada püüab, k ige suurem siht maa sisemine korraldus rahwastega, kui kõik wõim ei ole
alla surma. Oluliselt on Soomemaa ja nende haawade rawitsemine, mis kodu weel tööliste ja waesemate talupoegade
sõja läbi saadud. Soomemaa ei sega We
wäed Eestimaal Ees i rewotutsiovimise nemaa sisemisesse asjadesse, kui Soome käes, siis seda wähem usuwad Leedu
ja Walgewenemaa töölised ja talupojad,
töörahwa Mägede rvastu wõitlcmas. Mil maa tasusid Wenemaa ei riku ja Soome wabanedes wõõrast ikkest ja kapitalistüsest
asjadesse".
lega seletab herra Mannerheim seda? Kas maa alamad tagakiusamise alla et sattu. kurnamisest, ja wabalt Ise oma saatust
Muidugi ei ole sellega weel öeldud, et ka sellega, et Eesti Nõukogu Kommuun Asis oga puuttib Wenemaa poolt tehtud korraldawad, et tema naabrirahwad, kelle
Soome reaktsionäärid oma süjalad sepit soomlaste poliitilisi organisatsioone toetab? näpunäite kohta Wene poliitiliste organi wahekorra wastu neil mingit tunnet ei
sused jätaksid. Sama nagu Krasnowi Kuid, herra Mannerheim teab wäga hästi, satsioonide olemaso u kohta, siis tuletab ole, pääle sügawa sõpruse, walmis oleksid
Joome walitsus Wene nõukogude walit
„lutnikide uus orientatsioon, kelledele ct sarnaseid organisatsioone Eestis ei jusele meele seda, et wiimane Soome wägiwalla teel piirisid muutma, mis nende
wabariikidel määratud on. Sellepärast
.ahmuswaheline seisukord kriitilise oja olnud.
poliitilisi organisatsioone Wenemaal toetab peab Leedu tööüste-talupoegade walitsus
oonUd" jalad alt löönud, siiski ootama
Põhjus aga on hoopis teine ja kuigi ja seepärast ei oie tal moraalitist õigusi ja Walgewenemaa Kesk-Täide-aatem Ko
iades paremate aegade kujunemist ja ..häsü" diplomeeritud reaktsionäärid oma reklamatsiovilioeks sel puhul.
mitee iseäralise kurwastusega tunnistama
oma fcipuraie ustawaks jäänud mäe p iäle kontrcemolutsioonilisi taotlus, igasuguse Soomemaa ajutine komitee Jgnatsius. Poola sõjaliste wõimude wägiivaldselt
pääletungimist Grodno kubermangus,
toetades, niisama ei loobu ka Manner ..wabaduse" leemi all töölistele ette ei
Belostoki kreisi osas. Mingit ülepi.n lun
heim jäädamalt sõjakat plaani tõrmale kanna, käriseb see poliitika ülemalt kuni
Märgukiri Poola walitsujele.
gimise katset Poolamaale ette w ttes,.
heitma.
alla lõhki. Me juba teatasime Eesti töö
Leedu sotsialistlise nõukogude wabariigi peab Ledu ja Walgeweneiuaa tööliste
Krasnow pidi tunnistama „kõige suu liste ülesastumisest Eesti kontrrewoiutsioo rewolutsiooniliste tööliste-talupoegade aju talupoegade walitsus Poolamaa samaste
re ara saladuse katte all", ei strateegiline nilise walitsuse wastu Tallinnas. Nüüd tine walitlus ja Wulgewenemaa sotsialist katsete wastu protesteerima. B. onoir
lise n.ukogude wabariigi tööliste, talu kreisi töörahwa hulgad tüünemad la ulu
algatus punase sõjamäe kätte üle läinud. tulewad päem-päewalt uued teated, mis poegade ja soldatite saadikute nõukogude mata sidet Leedu ja Walgewenemaa u=
Me näeme, er ka meie lähemal mäe kinnitawad lagunemist Eesti kontrewolut kesktäidesaatew komitee pöörawad wastas kogude wabariigiga, waatamata i
rmnal algatus meie wahwa punasewäe sioonilises sõjamäes. Kõik, mis töörahma tikusel kokkuleppel Poola wabariigi walit pääle, mis neil Saksa ja Poola rn 4
stooni ajal oli, wõtsid nimetud kren d
rätte üle läinud. Mannerheim on muidu klassilise pimestuseks ja petmiseks kõlbulik sule poole järginise teadaandega:
liste ja talupoegade aseuimd k ig-n ta.
„Leedu
ja
Waigewenemaa
köötawad
gi seda olukorda hinnanud ja ka oma on wälja pumbatud. Uut ei ole enatn
klassid, töölised ja talupojad, asusid ise gressidest osa, mls miimasel ajal Lee..
ord „küige suurema saladuse katte all", midagi anda. Kättemaksmise tund male, seiswa riigi loomise teele, otsustades Leedu Walgewenemaat peeti. Poola nn w r .
lellel tarwis, sellest teatanud. Ta tunneb pettuse ja tööliste mahatapmiste eest ko ja Walgewenemaa wabarikisid ühiseks katsete wastu mägiwaldselt p .rd. a.
mäga hästi, mis tähendab algatuse üle putab Mannerheim Pätside ukse pihta. riikliseks organismiks liitu, ühist Leedu- õiendada, protesti awaldades i...
minek meie lähemal wäerinnal punasewäe Kaswaw rewolutsiooniline jõud,, lagune Wulgewenemaa fotfialiftlift nõukogude wa weel korra Leedu ajutine töölt ;a>tuu;p
gade walitsus sa Walgeweuem a k<-'
kätte.
mine kontrrewolutsionäärlde ridades see bariiki luues. Töötumatel klassidel, nende Täidesaatew komitee, et nemad. oiu.
wabariigi piirides elades, elawalt lahuta
Mis puutub Wenemaa märgukirja tä ongi see tegur, mis rewolutsiooni timukad matu sidet köide ilma töölawate klassidega poolt walmis on kõik piiri kün uus w i m .
yenduse kohta Wene kontrrewolutsiooniliste tarretama paneb.
tundes, on wl-õrad igasugused pääletun liselt ja rahulisel teel otsu.-i - ma,
Nii kui Krasnow, nii langemad ka giwad püüded. Töölised ja waesem talu panemad sellepärast Poola wab ig. w bandede organiseerimes Soomemaal, siis
kitsusele ette omalt poolt saadiku.}o sega
on Soomemaa arwanud hääks wastata, Eesti-Soome' rewolutsiooni tapjad oma pojaseisus, ühendatud rahwuswahelise pro ksin misjoni saata, kes piiri ära ai.äralls
letariaadi
suurte
aadetega
kaasa
tundes,
et Wenemaal õigust selle kohta reklamee- ! kaewatud haudadesse.
ei soowi tüliküsimusi sõjariistade jõul ot Leedu ja Walgewenemaa soesia in ise N
sustada. Leedu ja Wa gewenemaa töölised kogude wabariigi wahel ühelt poelt, ju
ja waesemad talupojad otsuStawad praegu Poola wabariigi wahel tei.cU poolt".

Suure lootusega saatsid Soome reakt
sionäärid Mannerheimi Rootsimaae sääl
reaktsionääridega iäbirääkima ja
walgelaardi saike punase Eesti ja Wene
sojawäe wastu palkama. Mannerheim
sõitis teele kindlas usus, et see talle õn
nestab ja ähwardas juba enne ratsawäe
salgaga rewolutsiooni pääd Peterburi
purustada.
Praegu aga istub Mannerheim, nii
sama nagu Krasnow Donis, „purusta
tud küna luures ja walab jüutumas
n aetuses pisaraid". Tshitsherini ja
Trotski wastused ta ähwarduste pääle
ühelt poolt, ning Soome ja Rootsi töö
iste rewolutfiooniga ähwardused, teiselt
poolt, on reaktsiooni-wäe kindrali selili
porilompi löönud. Niisama nagu kogu
ilma imperialistlikud „sumpoliitikud" nõu
kogude poliitikaga iseennast alati löönud,
ise kõig' paremini rewolutsioouilift pinda
oma maa tööliste keskel ette waimista
wad, nii ei wünud ka nende suurimperia
listide kanuupois Mannerheim oma isan
date tartu est kõrgemale tõusta.
Mannerheimi wcrejanuline sajahimu
on üleöö taltsaks muutunud, taltsamaks
kui me seda ettearwutagi wõisime. Soome
walitsus teatas oma märgukirja kaudu
Wene nõu ogade walitsusele, et „ Soome»
maa! Weueuma wastu mingisuguseid
pääletungüuile mõtteid ei ole. Soome
maa ei sega ennast Wenemaa sisemistesse
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Uued teated Radeki arreteerimisest.

B e r l i n, 17. wecbr. (Rosta). Minski
m»vu. Alnctlik teade Radeki arreteeri
misest ei käi mitmeti teeoludega kokku.
Radek arreteeriti Stna era korteris, kus ta
doktor R-chardi warjunime all elas. Saadi
tema jäigüe, tema masinakirjuta a järele
luurates. Radek protesteeris arreteeriinise
mastil, teatades, et ta mingit kuritööd ei
teinud ja sõitis Berlini tööliste
sa sabatite nõukogu kutse pääle. Radek
täheudus, et ta ei taha neid eesõigusi
mis talle ta ametlik sei ukoht
lubuö, luid nõuab. dt"temaga nii kui k >i
kidcgn teis?e kl astega ümber käijakse.
Raüe? sunuitöötue waugimasas Lercher
stratz? uulitsas Alguses oli ta kambrisse
ma.)utatud, kus eilne teda surmale mõis
tetud oi; siin istus Radek. käest ja jobist
kinni rautatuna. Wangimaja ülewaataja
üteluse järele, need rauad ei olnud üle
20 aasta tarwitusel. Radeki kaitsjat, see
pääle »vaatamata,-et tal uuriia käest läbi
laikmise tunnistus oli, ei lastud esimestel
päiwil wangistatu juure. S jammister
Reinhardt, kes jgnpäew Radeki juures
käis, oK .a wastü äärmiselt toores. Prae
gllse! korral on Radeki wastu tarwitusel
olnud n'fi we ord pehmendatud. Ta wiidi
teise w,pa nle; talle lubati wäljastpoolt
sööki sa raamatuid tuua, sama on luba
tud kokkusaoutised kohtununa juures ole
kui. Uuritu w. im ude katsed Radeki kohta
süüdistus naterizoli kokku korjata ei annud
mingisug se d taga ärgi. Temalt ära w e
tud dvkumctldid, sama ka Luxemburgi
tapmise pärele leitud Radeti poo t temate
faabctub kirjad kõne leivad tema kamts.
Kättesaadud dokumentidest selgub, et Radek
spartaklaste selle grupi arwamiscga ühe!
nõul «li, mis et pareinatt tingi
miste tulekuni vn tarwis masjed altiiwje
wäkjaästüulise eest ära hoida.

dokumendid wäeteeniStuse aStumise ja
inwaliidide kohta ära.
Epartoklaste rahutuste mahasummiseks
Ruhri piirkonnas otsustad walitsus 30 .<OO
meest jöjawäae sinna saata. Seisukord
on seni weel selguseta. Mõnes kohas on
walitsuse wäed wöitusid saanud, kuid selle
eest on teistes kohtades töötörke liitumine
tõusnud. Ei ole anvata, et walitsuse mäe
niipea seisukorra peremeesteks saawad.
J e eiswate sotsialistide kongress otsus
tas Weimari konstitutsiooni mitte tunnis
tada. Wastuw emd otsuses öeldakse, et
paremaks poliitiliseks süsteemiks on nõu
kogude süsteem ja tõsine demokraatia on
proletariaadi diktatuur.
We»e tüsi««s rahu?«»»ere«tstl.
17. weebrueri rahukonverentsi ..kümne"
komitee istumisel oli kindral g:df\ aru
anne Vaherahu tingi m istest. 5-Ue Mrele
wahetati mõtteid Vene küsimuse üle.
Orrill näites, et selle künmu e otsusta
mine õieti tähtis on, sift ükski rahu ei
wöi seni kindel olla, kui de seisukord
Venemaal korraldad ei ole. Lähem küsi
mu e haxvt mine lükati edasi, kuni täien
dawaid järelkaalumisi esile tuuakse.
Sakslased aunawad Belostoki poolakate
, liite.
Ajaleht .Moment- teatab, et
olewa Poola komissar! ja kohalikkude Saksa
wöunude wahcl leping on tehtud Belo
stoki poolakatele andmise asjus. Otsekohene
raudtee ühendus Warssawi ja Belostoki
on juba käimas. Nendel püewadel hakawad
Belostokr kudumise wabrikud tööd, Poola
walitsuse tellimisi täites. Sakslaste telli
mised lõpetakse.

Korratused Londom».
Maaaluste raud eede tööseisakuga Lon
donis ühenduses tellisid korratused, millest
ta üle lo tuhande mobiUjerrimt oldmit
RewowtsiotnMttt liikumine Saksamaal
osa wöttiS. Politsei arreteeris 9 liitumise
Kui Nürnbergis spartallased wõimu juhti. Korratused keSmwad edasi.
oma küte roõtfib, panid enamuse sosia
Konstantinopolist kah
listid 17. wcebruaril spartaklaste wattase Türgi waktsaS on
' kunnd.
meeleawalduse toime. Nürnbergi soldatite
Londoni leht .Daily (Zhroniele- teatab
ja tööliste n ukogu mõistis jpartatlaste
ülesastumise huk a sa lükkas nende nõud et Türgi walttsus on Aanstantinopolst
mist tagasi, nende esitust nõukogusse wöta. lahtunud. Ciitla ed saatsid oma wäed
Kohalik spartak.aSte staap põletas kõik maale. Linna üle walitseb liitlaste kontroll.

Rudolf Kook
snr*n teeb hävitustöö. Ta nõuab iga
päev V(it u cvälj l meie riDJ6cft ohvri
fd. Kümn.d nosrcd seltsimeh d langevad
vihisewute kuulide 011. Kuid paremad ei
ole lood vä liini sel atagi. Noored, wanad
langevad s tm vikati ees.
Meie neor seltsimees Rudolf Koot on
surnud. Surm röövis meilt parema seltsi*
mehe, kes irfifim ki töörahva havide eest
»pA t!es. )üba noorelt a t : võitlust
ja jättas eoa miim ase silinapilguut, surMv tunnini.
pel rburi töörahvale on sm. R' Kook.
tuntud. U?e<b.u rikuu revolutsiooni aju!
oli ii mcie ridades, avitas vihutud tiacr:
valitsust kukut -da. R stel silmapilgul, kui
meil paendlitude eda ottialistidega tuli
võitlust pidada, ei viibinud ta silma
pilg ks n>eie hulgisi.
Gktocbrikuu revolutsioonis olid sm.
R. Koolnu gamuti teenused. Ei
clnud peterbuiis Eesti töörahva koos
oleku!. tust seltsimees oleks viibinud.
Kuid jubt siis lasus tema õlgadel aja
lira „prolci rlafe* toimetamine. Koos*
slekutei i aj kir a veergudel kutsus t
eltst r ehi suurile tegudele, valitsuse ohjasid
ima katte wö:ma.
sm. R. Ao k asus pärsst oktoobrikuu
arro ulfboni taielikult ajakirjanduse alale
tööl'. Tema oli üks peterburi » Edasid
asu'aa:est ja on perioodiselt k ik aeg lelle
toimet mi est osa rrõlnud. Tihti oli ta
munitud rasketes oludes töötama. A akir
jandue al l töötavate seltsimeeste puudu»
sel tuli kahe ko metest köite toimetule tööd
teha. Ne.d raskused ei kohutanud teda
wv tlu'elt eemale, waid tveei suurema
südiduse ja hoolikuse tööle.
see oli möödaläinud aasta survel. C«'
vis muutu- wil tsamaks. Närvlikus
suurenes, iuid tema pc nmd jelle
pjftle tähe pandul £noi,« ägeou.ega töö»
w ta Uaik

oma maa üle oma loonute zärele toime
rada, wüi ei. ,
Maa eraomandus kaotati efim«n-ll -fiZ»
mapilgul, kui töörohwas walitsusmiinle
asus. Sellepärast on ka ostetud tolud
ainult riigiomandused. Ostetud talute
kohta on ta need seadnud mattwot», mU
üleüldse maa kohta. Tema wõib ne»d nn
kaua kasutada, kui ise tegelikult omal jüm
maa harib. Surma puhul maa
Austria riigiwSlg.
! kohaliku maaosakonna kätte, mis selle teite
Austria rtigimüig oli enne fda 17 jo tele isikutele harimiseks edasi annab. Kui
pool miljardi trooni j t sõja ajal taow s pärandajate hulgas on tööwöimuUfl j®
'ee 100 miljardi wõrra, millest 70 mil | himulist, siis on neil eesõigus.
j rdt Austria osaks, ja 30 Un«
gari osaks langes. Sisemised laenud and
Tulge appi.
sid 30 000 miljoni.
Ute aasta on töõrahwas Wenemaal
walitsenud. Selle wilm kandjat tööd on
igal pool Küla ärkab: ajutakse seltsis
Wenemaalt.
tugemistubasid ja rohwamajasid. Kuid
kas on selle aja jooksul ka niisugust.edu
f Palkade kõrgeudamine.
Eesti
asundustes näha. Ei. Need k»ratse»
r
wad
endi
elt, wõib olla möneS lohaS on
Rahwa komissaaride Nõukogu kinnitas
nende
ku
tuur-handuslit elu weet all»
palkade körgendamisr dekreti 1 sest weebru
ärist ISI 9. a. Moskwas ja tema ümbruses poole langenud.
Suurem osa Eesti asunikuist on jõuka
on palga alammäär 60) rubla ja üem
määr rubla. Palga kõrgendus saab talupoja klassi liikmed. Neil on suured
täielikult l. märtsil maksma pandud, tuna talud ajajooksul eraomanduseks
1 weebruarist kuni 1. märtsini palgalisa neil on tuhandeid rudlad musta päemade
wälmmakjetakse. Uute tariifide järele jaga ja laste tulewitu kindlustamiseks kogutud.
takse köit töölised 3. kategooriasse: l. - Nende keskel oli isillik majapidamine lind
töölised 11. teenijad ja t itmine perso lale jalale seatud ja nende siht oli kord
naal, IH. - kcrgem tehniline adm nis elus kodumaa halliparuni wäärilisets saa
tratiiwne ja kaubanduSlinc xcrsonal. Uute d.?. Arusaadaw, et niisuguses ring onnas
tariifide kinnitamisel tarnntad Töökoinis-. oli kodanlistel ktsak ridel hää oinaks kasuks
sariaat Kejtläiöe aatwa Komitee
tööd teha ja neid nsunikude hulkasid om»
pimedateks tööriistuks muuta.
wäljatöötatud tariifi juhtnööriks.
Teistsugused lood olid waesemate olu
niitude ja müisatöüllste juures, mid»
P h aringkonnas rohkesti. Neil oli ok
Peterburi teated
toobriretvolutsioon õnnepäewaks ja siin
tuli majanduslise elu par nemine nii sel
Hambaarstide registreerimine.
gelt nähtumale, et mustasajaliSte kihutus
Terwisboiu kommissoria di käsul on kõnelejate törwamistel ja sajatuStel tn.ngi
!ki? mets yambaarstid kohuswtud Z4—28. ug.st pinda ei vinud. M ijaiööline sai
uccbruorim registreerima. Kes registreeri oma laatuse peremeheks, waene asunik
inises! t rwale poiklervod langemad rewo ivabanes maksutoormateft. Eht küll oktooarl
lumoonilae korra karistuste alla.
rewolmsioon waesele asunikule ja mõisa»
töölisele kasu tüi, siiski ei suutn..d ta teda
otsekohe loomale tööle kihutada.
Waljaiõitjatele
Nende waeSte talupoegade ja mõisatöö
Siseasjade kommissariaat annab kõigile
lisie
pää e.peawad tõik linna töörahwa
Peterburi linna elanikkudele teada, et nad
organisatsioonid
rohkem tüheipanekut püü
,väljasõiduks ainult linnajagude nõukogude
ra.ua,
kui
praeguseni
on pööra ud. Ä)teie
kodanliste asjade osakonnast wõiwad tar
wist ke lubasid laada. Gtstaejade ja teised peame omad oskused rakendama ja
tommissariaadid ei anna mingisuguseid öörahwa juure maale ruttama, et nende
waiinuelu n udeid nt nende
jütdulubasid wälja.
hariaUje olusid tõsta.

WürmiliSte mägede e»«kueenmine Odessast
Ai ewiosc on kindlad teat-d
tulnud, et ülemuse, käsul köit
Prantsuse wärwi ted sõjamäed iaewatele
mahutati ja 5-iioiifi saadeti, kust neid
Marselaiiese wiidakse. Vde»s"*se jäi)
ainult kaks Greeka polku, kes tn tanumaale
saatmist ootamad.

Väerinnal läks võitlus päev päevast
elavam lks. M.dilisatsioon kordus modili
satsioonile. Ik?a ja ikka saadeti uusi jõu
dusid väerinnale. Kui tema tündimisa st
meeste mobilisatsioon wälaknu.utati, siis
ruttas t, sinna.
Augustikuu pälvi! kuuleme teda Araali
mägedes võitlevat. Nl'nenädala;e väe
rinnal viibimise jooksal sai ta r seöti
haavata. Alguses oli vähe elulootust. Kord
hd ufi täben as ta, et esimestel paivil
pär st haavamist temal -ndal igasugune
lootus pcraneda puudunud.
Esimesed raskused suutke ta siiski vöiti
Neli kuud viibis f.i h igemajades j> siis
tundis end paremaks. Karuta hing ci püsi
nud enam haigemajas olla, vaid ta ig t
ses tüäle. Jaanuari kuul sõidad la poolelti
haigena Moskvast peterburi ja asub uuesti
„Edust" juurde oma endiseid kohu ei) t il
ma. S didujegr teeb töö). Oöjel ja päe
val isub ta raamatute taga.
paaiinädalaie töõ järele muutub tervis
nõrgemaks. Alalied päävalud ei onn
võimalust töötada. S ltsimeeste soovitule!
ruttad t haigemat a t gasi. Ka siin ei
püsinud ta väidelt puhata. Tihti tuli toi
met Ose uusi käsikiriu. >
haigemaja ütsi.duses saatis ta oma
viimased pä vad mööda. Alguses oli loo
tus paraneda, varsti terveks saada, tuid
nädalase haigemajas oleku järele muutud
tervis viletsamaks. Siiski ei kaotanud
veel seltsimehed lootust, et teda varsti ter
vena oma keskel võivad näha. Kuid selt
i,meeste soov ci olnud saatuse so vik».
Ootamata tuli kõigile teade, et ta rauge
aud.

puhka rahus, unu st imal, faasi* Mtfejfc.
5a oled taöunud, kuid sinu lööd jäävad
a ale. Tuleva põlvedele oled sa k-lli rö
randuse jätnud sa oled rahvahulk si>
wöi lema juhtinud, sa oled neile üiget teed
tuleviku riiki näitaauö. smu sammudel--

Soetõbi ja rvugeheigus.
TcrwiShoiu komissariaadi statistika tta
tede järele on möödaläinud n dalal soo
t bi ja r. ugehaigus Peterburis vähene»
nud.

Rahwaniajandus.

Pabcri.ööstuse seis«kord.
Paberitööstuses tarbitakse igri pool
Ausupo»i losS.
ainult turivast a puid küteaineks. Töös
Endise würft lujupowi loss, miS Mõika tue wiljalus on 3 —5O protsendi lange
kanaali kaldal nr. 92, 94 asus, ja kus iiud, mis tööriistade ia tooresainete puu»
rohkesti kunsti waänuslisi pila ja teist vu el tekkis. Praegu on paberi wobcitu
wanaaja mälestust oli. natsionaliseeriti.
tes 8 pab riwös lise masinat, mis il
miljoni puuda pab eit walmistab Mööda
läinud aastal nõutt ajalehtede tarwtduM
2 miljoni puuda paberit. Niisugune nöu'
Kunst ja teater.
mine ivüib ka tulema! aastal meie oiik
wadrikute poolt rahuldatud saad».
Näiteetenduõ punasttväelaStetp.
18. weebruaril korraldas Peterburi mäe
ringkonna sõjamäe konnnissariaadi kultuur
handuslit osakond end. Paw oma teaairiS
punasemäet.etele näitcetelMuse. Etendu el
oli O. Mirbeau näidend Jean ja Made
laine. Näidend on putms rewolutsioonllise
iselootnuga, mis proletariaadi llassiw)it
lusest kapitalistide wasm täieliku pilsi
annab. See näidend nii wärwirikas ja
momendit»,gew, et tuulajate püüle tugema
mu je awaldab.
Näidend amaldaS jlm. punase,väelaste
püüle hää inulje.

Asundused.
Kelle IHI su tal»?
Suurem osa Eesti asunikuist ostsid
omad talud aja ooksul pärisomandusets
Uhed on töil matsud maa eest matSnud,
teijed jälle ei ole päüle ostulepingu mi
dagi teinud. AaSta on oktoobri rewolut.
sioonist mSSda, kuid paljudele o« weel
'elguinata, missugune on nende talude
jao**» Ka» ncu on sotil Utiilina sigp»

Hõbeda ostmine.

Rahwamajanduse nõukogu tallide met»
tallide osakond ostab hobeas u ja uuk»
sab 6 > rubla hõbeda naela eest. Ostmise
teel loodetakie mi suur h
asut ida, mis wüiks ineid kaubawa aetuses
iväliamaadega awitada. Seesama osa
kõnd awab lähematel päewal kaubahoowis
Morosowi kauba äri, kust elantkudele tut
last ja hõbedast asju ostetakse.
Törwa »almista«»ue.
kreisis Wologda kubermaagu/
on wiimaste teadete järele järgmiied puu
ümber töötamise wabrikud. Törwa wal»
lntstamise ahjusid :333, .tükati s, ter»
pentiini 18, ja teisa K 4. Need wab
rikud walmistawad 38,452 waati t rwa,
14»,3 5 puuda liiwa 19549 puuda ter
pentimi. 140 puuda tökatit. Selles
tööstuses on 3000 töölist tööl Ueft'
kuid cuneid walmiStati ainult wätiamaa
turgude jaoks.
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Meie tegewas.
SheS kapitalistliku walmistuswi.si häwi lükkanud nii nagu me kõigiga oleme teH
nemiscga taowad ja hämmewad ühlosi nuX mis neilt pärit.
k ik moraalilised ja kultuuriti ed sünni
Me e asume omade juure. Meie loome
tused. ellu tekkinud sellepärast, et ka kunsti, et ta tõesti „enese päralt" olla
pitalistlist korda kindlustada.
w ib, kui aineline ilm selleks aga mõima
S'N palju ei ole meid seesugust, õpetusi lust annab. Meie tahame esimeses joones,
omandama sunnitttd, mis meie tõe nrnd et kunst maba ollus, s. t. et maalkunst
mujele mse wastand rn olnud! See nitul tarmiS ci oleks aineid targema
sugusel õpetusel ei tohi enam pinda lei klassi lõhnawatest salongidest otsida, et
duda wte ühiskondliku elu loode päemil. näitekirjanikkudel tarwiS ei oleks .kõrgete"
Wano moraali, kõlbluse õpetus oli pää meeldiwusi arm esse w tta ja et muusika
gsjalise t usuga semud. Aui ilusaid tera loojal wiisisi luues salongdaamede hellad
fesi jäält ka ei leidunud, olid ometi was kürwad mee es ei mõlguks. Nende küllas
tgndid seni e elu mõistele. Ka kõige pa tunud ihade waigistuseks pidid waes.d
rem tahtmine ei suutnud neid elus läbi kunstnikud looduse seadusi tihti pääpääl
wiia.
sciSmaS oletuS ette tooma. Aa ainult
El'! ise rääkis Hft keelt, elu walitsewal sellepärast, et nende selletordne m u "seda
osal e'.L oma kõlblus.
nmdis. Meie wabasta ne kunstnikud nen
Meie ei salga t ibluse omadus'e wäär dest orjustest ja laseme nendel elu sellena
tust. ei tahagi seda salata. Umberpõör kujutada, nagu ta tõelikult on.
tult - meie anname kõlblusele elus nõr
See on kunsti kõrgem wäärtus. Küsi
gema koha.
tamaks jääb, kas suuoamad endised meist
Kuid me teame et ta sigineda wõib rid sellel teel oma ülesandeid läbi wiia?
puhtal pinnal, eemal igasugustest mäda Elu näitab, et nad mitte a nult looduse
Mgastest mis oma wätjS hingama kihw kukerpalli wiskamisega kodanluse teenistuses
«gaasidega teda soojastada wõiwad. Selle ei ole, maid miimis on n.nde leiwapalü
pärast ehüamegi uue kõlbluse lossi mana teie eest kg enese pääle timuka ametid
ilma varemi.e: kõlbluse õpetus peab ole wõtma.
ma õpetus looduse paratamata seadustest.
viu ei pane me nende pääle suuri loo
Neid tundes ja täites sammub tulewane tusi. Seda wähem, et me kindlas usus
ole ne et meie tulewased meistrid meie
inimesesugu õnnxradadele.
Et neid tundma õppida, selleks peame eneste ridadest tõusewas. Elu la heinas
wüsimata tööl olema.
lubab seks wüimatusi. On ainult tarwis
Ma ei usu, et eksin, kui kinnitada sul eeltööde juure asuda. Ou tarwis laua
gen et meie kultuuriline tegewus terwell ringisid, olgu nad ka klubid, ws ühte kui
teist kunsti ala teostama hakatakse. Pidud
sinna poole peab juhitama.
Kunst, olgu ta maalis, muusikas, kir kui seesugused olgu haruldasemad.
Pääle kunsti peame rõhku terw shotd
janduses ehk mil luul tahes, peab ainult
seda suurt ülesannet toetama. Mis on tikkude seaduste pääle panema. See on
looduse seaduste sisu. Meie terwishoidlik
kodanluse ilma kunsti siht olnud?
Kunst tlinsti enese pärast? l
külg on kodanlise ilmakorra juures köig:
Nii ütlewad meile küll kodanlased, üt enam kannatada saanud. Suuresti kull
leb ka suur hulk kunstnikku. O-netigi on sellepärast, et terwe kapitalistlik watm SMS
oga päewaselge, et kunst, kui .enese pä meid merest tüh aks imes, kuid osalt ka
ralt" ta ka olla ci tahiks, kodanlise klassi sest, et me sellestki wähe'est, mis meel
täielik asi oli. Ta roomab kodanluse ees, meie saatuse hooleks oli jäänus end hao
et talt raasukesi saades seda luua, mis letumalc lahti ütlesime.
Nü d peame wead parandama, aeg ei
kodanlus hääks armas ette dikteerida.
Lühidalt: kunst pidi kodanlise moraali ole millalgi hilja.
Raudse tahtejõuga tööle asudes wõimc
hingeks olema. Töölisele jäi ta kättesaa
matuks, tuid kodanlus seadis ta talle pal ugi paraltdada. Ja parandamegi.
paleuseks. ,Tce lööd, ole aus oma lciwa et me ka selle küsimuse oma foltimrh.m
wanetnate wastu, ole kokku hoidlik, et duslikkude ü esannete hulka üles seacke.
KM tähelekepannes-Ä tohr ajaga mii
topituid w< id koguda, siis awaneb ta
sinul wõimalus kord seda maitsta mis wüada. Wana ilm on warslL waremetes
meie, sel teeb edasi jõudes nüüd maitseme.". ja uuS.n uab meilt temale kohast kultuuri
Jaa minut on ohmer tulemase elule.
Nii oli kodanlu e ipctufc sisu.
Ofc T^er.
livieie oleme selle ümber»

Lesti ajakiri Peterbnrs.
Peterburi E sti Prolekult on otsust,N"d > hel omal wiimajel koosolekul cc:ti
keelset kuukirja hakata wälja andma. Rüüdmine aja oha'e tir.jandu,e järe e on,
pr eg»t suurem, kui kunagi enne. Seni
aegne kirjastamise töö ei ole kaugeltki
jõudnud maigistada seda nõudmist. Pää
rõhku on siiamaani pandud poliitiliste
küsimuste harutuse ja walgustuse pääle.
mis otstarbega ilmu; Peterburis Eesti
päewaleht nina mille s soetati ühte-te st
broshüüri ist kirjaw ra. Pouitika eln,
Utite riiklikkude ja ühiskond ikkude wor
mide loomise karmal, omandas pü
newama tähtsitse jookkem hariduse töö,
sotsialistliku kaSwatusreformi mitmekülgne
käsitamine ja selgitamine Nõnda tektis
elu e teine häälekandja, kaswatusteaduslik
kuukiri „Eesti Kool". Aga keset neid pü
newaid päewaküsimusi, keset neid wäsi>
mata tektiwaid uusi nõudmisi ja üles
andeid, miS elu iga silmapt t tõstab meie
ees, ei pea meie kunagi unustama ta
neid ettewüttcid, ckis küll eemal seisawad
igapäewase elu wõitlustest, kuid miS siiski
om ui urvad tähtsuse tulewiku
looma töö juures. Teadus ja kunst, on
nimelt sarnased kultuurilised tegurid.
Nende peene, õrna konstruktsioon'- õuu
nõuawad nad w ima ikult rahusar. oait»
ses ümbrust, et taltftamcua arendada oma

suurepärast tegewust. See ei tähenda
mitte, et teadus seisaks wäl aspool ;uur
ühiskondlikla liikumisi,- et temal ehk tuus.
til puuduses oma, lügammõjuline osa re
wolutsioouide jttndimi e ja arenemise
juures. Tuletame meele, et Inglise hu
manismil o i mhtiw tähtsus suure Ing
lise rewolutsiooni kohta, et Prantsusmaal
walgustuse filosoofia ning Rousseau and
sid pea kõik loomad aated, mis walitsesid
suure Prantsuse rewolutsiooni aial. Tule
tame meele ka seda. et see biiala wöidu
käik, mida teadus ettewStlis XIX' ja XX
aastasadade jooksul nii kui loodusteaduse
kõige awaramates watdades, n.i ka noo
res. wõimsas ühiskonnateaduses, malmis
tas ette tee sotsialistliku aatele Ilma sel
!eta, s. o. kui sotsialism mitte et olete
lahutamata kokku sulanud XIX. aastasaja
jooksul teadusliku ilmawaatega. oleks ta
jäänud kauniks kuid kergeks üksikule unis
ta ale möttem lzutuseks, mis heljub naau
Mtski udupilw üle elu, ilma et ta oleks
suutnud wäljaastuda otsustama jüuna
selle ew ümberloomiseks.
Mttte asjata ei nimetada olewiku fot*
sialismi M tte usjata ei
näe ta ette sotsialismi paremad üpetaiad
seda, et tulewikus sotsialism ja teaduslik
elukord saamad tähendama ühte ja seda*
sama. Sest siis jaowad elust need pime»

dad jõud, mil siiamaani elulist tungi
manMasid ja orjastasid, nagu omakasu,
piira-nata egoism, eksiarwamsied, Iga
sugune ebausk. Hele, selge, nagu pälle
sest, teaduse kiirtes läbipõimitud, saab
siis elu juhtima inimese suurepärane
mõistus. > '
Kui meie aga tähendas! mv felle p?äle,
et teaduse sisemine ehitus n uab enda
arenemiseks wntset, segamu., Kinbrnsi, kus
aina walmineb sügaw,,sine ja wäärmSik
teaduse wili, siis tegime meie seda. et
se gitada wah.'t teaduse ekstensiiwse ja in
tensilwse kaswamise wahel. .Puhtad tea
busliCub* huwid sei awad alati rewolut
siooni wõitluses, kuigi mitte unustatud,
omen tagaseinas. Nlng just selle .puhta
teaduslikkuse" edustamiseks eh? teadus?
iutensiiwseks, sisemiseks, loomaks kaswuks
ei ole kohane rewollttsiooni ajajärk. Aga
ühel kaswamise teel takistatud, kasivad ja
kaugeneb teadus jõul rewo
lutsiooni aegadel just teisel wiisil, niinelt
etsrensiiw elt. See on, süivenemise as.unel
laieneb teadus, ta tungib suurtesse rahva
hulkadesse, ta laotab ennast ü'enisuguste
waldade, kuhu ei jõudnud siiamaani teata
köigejulgemadki unistused. Ning selles
mõnes on praegu el silmapilgul ajakirja
küsimus, mis teadust kõikidele lättesaadawa
kvckumõttena kanna s kõige eaam taha
jäänud, rahwaosadesse, kü qe arwurikkama
tesse massedcsse. üks tähtjam ja tõsisem
küsimus.

Rewolutsioon tahab siin parandada ja
lepitada seda ränka ülekohut, mida kaitses
seni waluscw riigi ja ühiskonna lord, ning
mille t ttu teadus esines tihti, kui wi
muas abinõu kihtide käes
rahwahulkade orjastamiseks. Rewo uisioon
tunnismb tõsise teaduze oma lähemaks
abiliseks ja sõbraks. Ta teab, et teadus on
see imewägi, mis t stis inimese wälja.
metsikust seisukorrast, et wiia keda k ige
kõrgemaile arenemise latwadele. Armu
heita,ata olles kõiksugu lugemata wale
peluste wastu. milledega walitsewad
klassid oma egoistlikkude püüete teostami'
seks oa roojas tanud teadust, saab rewo
lutsioon kirjeldamata rõõmuga terwitama
kga teaduse sammu, mis elu, temas täiu
ies w.öetuna, tõesti saab kandma suurtele
tulewiku eesmärkidele.
Teaduse kõrwat saad tõusma uue ilma

rajamise suure# kunSti tähtsuü See tSe dus k'-lnb praegusel silmapilgul veaaea
ebatõeliselt. Nii kaugele waietole on w. nud kunsti tema uesannete
ilma kultuur: Tõepoolest, juba Ug! poole
tuhanda aasta Loksul, teskaeuc siiure
demokraatliku kunsn surmast saadik, ou
kunst sunnitu! olnud edendma miskit
alatut osa walitse viide l brrSta
urise uures. s adik, kui Euroop -s
tõusis elule kapitali-, n, sünnitades löh<
töõmoctte rah.vahalkade ja wällse ekv
ploataatorite tihi wah'. far loom kunst
uue tuõimu läbi aralahutarui rahwaj?,
tema sügamatest eluawatdukrest, sa kan
tud salongidesse, lv' sidesse, muuseumitesse,

kus teda hoiti marjul, kui miskn üksikute
lõbust imiseks walmistatud ?alli'L as-a,
midä rumal rahwas ainult wõib rikkuda
"oma har umata kätega Sellest tulebki
i see sisemine tühjus, see pettumus ja pesinism mis watit eb terme uueaja kunstis.
Äärmise tehnilise peen useni loiibuiy wa
litsewate klasside wäljasurewat hingeelu
peegeldades. Ai kunst ikla enam ja enam
möoraks rahwale Temast kadus see «D
gem loom wõim, mis kord kutsus elule
suured lugulaulud, nagu N.heungid»
Rolandi laul, valemata, mis lõi keskaegse
kunsti ja kattis terwe Euroopa pinna
roomaani ja gooti morguga.
Äga nüüdset ajal, suure demokraa.Utu
pöörde tõttu maailma rahwaste elus, peab
uuesti elule ärkama waba ja sügaw räh
ma kunst. Ning see kunst peab tulewikus
kaunistama terwet elu; ta peab wiima
harmoonilisesse toktukõlasse koit suured
j tundmuste eluawaidused rahwahultade
juures, ta peab katm a- maad, mille pääle
seni tihti maaras töötaja inimesesugu, tui
neetud wiletsuste oru pääle oma maimus»
j tuse ja unutuste sünnitustega, nõnda et
Ita muudaks selleks, mis oti seni rahma
! mõttekujutustes igatsetud muinasjuttude
I maa.

Äende tahe kultuuri põllu, nimelt tea»
duse ja kunsti (uhes ilukirjandusega) piiri
deS kutjubn ajutine uue tSörahwa aja
kirja toimetuse kolleegium toe
tama kawatsetawat ettewütet köiti neid,
kes kaasa tunnewad waba ja kõrge sotsial
lifttiku kultuuri loomisele.

Marx ja enamlaiud.
(Trükitud Franz MehrLagi kirjatükk.)
Riias vSZaantawas „Rste Fahne"
(Ounme Lipp) ilmus 13. veebr, zurnud
Fe.:nz Alehrinai kirj tükk. mis ta sev
embr.tuul 19!8. a. fitjufös ja mi» siis
Sjffj tscmun poo t ära teel 4). Trükime
f Qf iirj lü i täielikult:
lVasiukekS minu kirjapääle, mis m
,pc i" mahutasin, teot s . ise eiswule
.b. te k omitee, et (dif iseseis wad %b.
Dene retro utfiocni brwitawad, ehk kütt
üksikud isikud, tui näituseks Aautskf o
A. Ttein» enamlaste wstu üles astuwad,
rwLtes, et trükiw badule kitsendamine
kubam tu on. see iseseiswate wastus ei
?.ii tõeoludega kokku, kuid ma ei taha
laua selle juures peatama Mäda, seda
mm et tunnistatud iseseiswate hääle
t ndsi .Soeialtstisch: AuUandspolitik"
(sotsialistlik uälispolttika) enamlaste ässi
'us'st l chtt ütles, ning tema toimetaja
Breitlcheid, ilma minusuguse piibli imeta,
muutus saulist Pauliks. „Aaastundlik«
kuieg»- tpüiUeb ta enamlaste wastu, ku'
»ma.õwi oma poegi ekst. Autd Aautskf
ei olnud >.rnse n uutuseks kohane ja
jätkab «SccUliiii (h; Auslandspolititas*
namlaste wastu wSitluft. Ma ei taha
seda häädmceli temalt wõtta, sest ne ei
arMüsta päSg.: wastu seina peksa. Aeda
ei liigutaks 'stseen, kui hektar hakti waen
lake leeri tormab, mahajäetud Troja sein
te! oma isa Anhiseest nähes, kes müeza
ja kl biga walmis oa mitte elu waid sur
ma pääle Võitlema.
Sel silmapilgul ei oleks võimalik min
gtjugune Vahekõne ega lepite» enamluse

j t ig't seltsi .Uautskisml? Vahel, mi»
Lenin juba kolm aastit tagasi jürgmtfeft
selgitas: .sf ei Või oma aja
loolikta ülesannet Ma, kui ta selle rtne
g tismig l halastamata wöitlu esse ei astu,
«elle selgrootusetteenrilittuse ja oppotlh»
nismjza, sille ärjekindla Al. rniomi solki
"niisega. et o e juhaslit
ta on nende iotsilalsete V standnllhtuste
wili. mis 11. Internatsionaali» nllhtaOole
tulid.
Rautskism on marxlsmi- wastmvötmine
sõnades j i ttmeiltkkus opporwnismi Vas
tu tegudes". !Ne tahjatje ue
Lenin nii tugewoid ütelust tarwitas, kuid
on kord tegu tehtud, me peame neid
ütelust tarwitama.
Meie ei tuha Uautsky enamlaste tüli
wahele sigöa kattu ieda tui
saksluse pinnale » ia, tõendades, t prole
tariaadi diktatuur S it.amaal ilmaski enam
laste terroristil e süsteemi -uure et Vsi,
kuto toob en.sega demokraatia wi mukin
nitu e kaasa, mille tunde ärgiks üleüldine
ühetasane, otletodene ja salajane walt ui»«
õigus on. tõendus on juba • ind:gi
hinge põrutawat. C'. peegeldav täielikult
,kuu:skisrm* elu ja olemi'.:.
Me lepime häämeelega, n ia päris
tühja ruumi ei kne e Neil aegadel, kui
ta weel õitses, awaldatl panels mirmel
puhul arwamist, et kui iga w?ie aa-ka
tagant partei 200 tuhat häält juure saab,
endisega wõrreldeu, siis ühel ilusal päe
wal pariS autdmaatiliselt sotsia»
listliku seltskonna sadamasse. Gee oli

EDASI»
-ca, mis isegi nii tähtis inimene, kui
Sefce, kapitalismi täielikku koktuwarisemist
8 o. ette kuulutas, Airast aga 18SS. a.
>!uua aga ueed ettekuultused Mitte täide
l läinud, sus tõendas Bebel ühel partei
angresjU, et ainult wähesed saadikud selle
äemani ei ela, mil punane lipp wüidu
ikkalt ülemaa lehwima saab.
Igatahes üleüldisel hääletamisel oli ka
uis omad Kntsakused, kui, näit. 1887. ja
'907. a. Tema .hambawahed" teritati
iilgawalt, iseäranis 1912. a., mil s.-d.
anei ennast niiwürra lahingu wälja
eremehena nlgi, et ftfs tosinat mandaa
ti si wabamöttelistele ohwerdas, neile sanadele, kes alatult kümnete aastate
ooksul äraandmist toimetasid.
Köit see sündis mitte tluia „kautskismi"
nnituseta. Selle genialse sammu taga
iärjel kaswis praegune riigipäew wälja,
.nilles ka Kautskyl raske oli mingisugu
eib » proletariaadi dikta-tuuri" tunde
märke leida.
Uhel ja jamal ajal ohwrina ja nende
turbade nähtuste põhjusena olles, ei wõi
nud Kautsky kudagi neist lahti saada ja
oli slm. Kiara Tzetkini üle wäga pahane,
kes õiguse sarnaste illusioonide toetuse
inimeste teo*s nimetas, kes poliitilises
mõttes wäiljed lapsed on. Kui Kautsky
slm. Tzctkinit kihwtiselt nõelata katsub,
rääkides, et ta demokraatlikke aluseid eitab,
kui nad talle mingisugu el põhjusel sünd
matud on. ei pea ta meeles, et öeldes
neid tugewaid sõnu, tarwitab ta ammu
iganenud wilisterlaje trumpi.

Partsi e!u<
Kultuur-hariduslik töö.
W. K. P. teisel Peterburi kubermangu
konwerentsil wõeti parteiliku kultuur hari
dusliku töö kohta järgmine juhatuskiri
wasm.
Seepääle tähelpanekut pöörates, et, meie
artei organisatsioonide anv kaswao, et
'uured talupoegade hulgad mcie ridadesse
mis wähe poliitiliselt ettewal:
ercitud, otsustas partei konwerents maal
unnas laialist kultur haridusliku tööd
I tööl pead kats sihti olema: 1) Esi
hwahulke meie õpetusega tutwustada

petust praktikalikult tarwitama
... et nad kergemalt suudaksid are
acst sündmustest aru saada.
. Waimliselt kommunista kaswatada,
des klasjiteadwust süwendada.
isimeft sihti teostawad: partei kool,
.matukogu, parteilised ettelugemised põhKirja ja nõukogu ülesehitawa töö lüsi
ustest.

Teist sihti teostawad: ilukirjanduse lu
unne (mis töörahwa seisukohalt elu
aatleb), kontsertid, mutiugud, etendused, j
:eeleawaldused.

Partei kultnur-hariduslik töö peab nõu
agu wäl aspool hariduse osakonna tööga
seotud olema, saält peab ta omale abi
otsima ja oma korda peab ta selle töö
pääle mõjuma ja igatmoodi abiks zlema.
Parteilises kultur-hariguslikus töös,
peab ka kmdlalt keskkoha ümber koondamist
korraldama; peab keskkoha ja prowintsi
wähcl. side seatama, sest alaline mõrewahe
tus on selle töö juures tarwilik.
Eelpool awaldatud juhtnööri silmas
pidades, peab tööd kohtadel järgmiselt
korraldama:
i) Kubermangu komitee. Ku
vermangu ja ka kreisi komitee kultuur
haridusliku toimekonna töö kujuneb suu
remalt osalt juhatuste andmises, tööle ki
hutamises ja koh Kitudest töölistest instruk
torite kooli amises. Nende ülesannete teos
taimseks korraldakse kubermangus partei
instruktorite kool.
I. Tema peab teoretiliselt ettewalmis
laiub löömehi andma, kes meie õpetuse
abil päewaiüsimustest aru saab. KeS suu
dab kohtadel organisaatorite instrukto
i?ööd teha, teistele koolis omandatud
ic. mi;i cd.?n unda. Sellepärast antakse
.oo s Lahe S.järgus õpetust. 2)
mis ) rn ringitöö parteilistes küsimustes,
d) Kllb.de raamatukogude, alaliste ette
i c u läbirääkimistega tutwusta
mi c) Pruttik üinc töö: wisiKide eue
lugemine, niaidlused ju t. Koolis lestad
. pelu- 2—3 kuud. Iga treis ja wald
su duo tooli vinalt pooü teatud arw kuu

neid, kus juuras tähe.Duncfut -obtaoelt
saadud märkuste pääle pöörab, seab ette-!
lugemiste programma kokku, kus poliitilise

Pslhapäewal, J?, weebruarrl 1919 a.^Nr^3S.

Teated.

silmapilgu tähtsust täsitsetakse.

111. Saadab töö kontrolleerimiseks in
struktorist kohale, kes tööd rewideeriwad.
IV. Wõimaluse korral saadab etteluge
jäid ja seab liikuwaid gruppeid kokku.
V. Awas kuu ja ajakirjades «partei
kooli" osakonna, kus järjekindlalt partei
progoammist ja nõukogu ülesehitawast
tööst kirjatöid awaldab. Kõik kohalikud
organisatsioonid peawad sinna osakonda
omast kultuur-haridus.ikust tööst teateid
saatma.
VI. Toimekonda juhib üks organisaatori
test, mis oma korda kubermangu komitee
liigetest komisjoni loob.
2 Kreisi komiteed.
I. Soowitaw on kreisi komitee juures
wäiksem parteikool awada, kus wähem
teadused pakutakse, kuid kus suurem ring
kuulajaid. Tema wsib kuu ehk mõni
nädal kesta. Õpekawa töötarse kreisi ja ku
bermangu komitee ühisel koosolekul,
ülesanne on agitaatorist kaswataüa.
Koolis katsutakse õpetust ringilestena
korraldada. Õpej õududeks saamad koolis
kohalikud jõud olema. Kubermangu komi
tee annab ettelugejatele raamatukogu ja
ka ettelugemiste konspekta tarwitada.
11. Pääle kooli korraldad kreisi komitee
ettelugejate ja kuulajate saoks ramatu kogu.
Selles raamatukogus saamad kõik marx.st
lised tööd olema, kuid ka ilukirjandus ja
teaduslik, mis ettelugemiste juures maja.
111. Kreisi komitee tellib kütte ajalehti
ja seab nende kompleita.
IV. Korraldab kesttlubi, mis wallaklu
bidele eeskujuks.
V. Saadab ettelugejaid wälja.
VI. Korraldab kontserte, miitinguid,
meeleawaldusi ja awitab külas klubisid ja
raamatukogusid asutada.
VII. Annab ajalehti, kus partei elu osa
kond on ja kuhu iga organisatsioon oma
tööst kirjeldusi saadab.
/ VIII. Seab miitingute ja ettelugemiste
eeskawasid ja paneb selle pääle rõhku, et
igast nõukogu walitsuje dekretist maal aru
saadaks.

Essii TsBr >hwa Kongress.
Põhjaringkonna Eest tööraf wa Kongress on 2. Ja 23. märtsil
s. L. Peterburis, PontanKa N 2 2 (fteewa ja Pontanka nurgal/.
HaKatus kell 12 paewal.
Kongressist wüta»oad osa foifibc Pohjaringkonna ja ka wäljaspoolt Eesti töö
rahwa asemikud järgmisel määral. Iga asunduse kehwade komitee, iga rugnnmia
töölised, iga kommuuna saadawad ühe asemiku. Pääle nende wõtawad kongressist oja;
kõik asundustes olewate tvöUste seltside, klubide ja kommunistiise partei
nide esüazad, iga asutuse poolt üks asemik. Eesti Prole.kulti poolt Peterbuns uks,
rahwusasjade komissariadi Eesti osakonna poolt üks, W. K. P. Eesti osakondade
Peterburi komitee häälekandja „Edasi" toimetuse poo.t üks ja Eesti töörahwa UmooU
poolt üks esitaja.
Igal asemikul peab oma walijate poolt sellekohane tunnistus kaasas olema, rus
ära on tähendatud, kust asundusest, millal ja kui paljude pool walitud, mis wähemalt
wue walija allkirja peawad kandina. Tööliste seltside, klubide ja partei organisatsioon
nide asemikude tunnistused peawad esimehe ja kirjatoimetaja allkirja kandma ja asu»
tuse stempliga kinnitatud olema.
Päewakord:
1) Aruanded; 2) Praegune silmapilk; 3) Organiseerimise
küsimus; 4) Põllutöö kommunad; 5) Kultuur-haridusline töö.
Seltsilised kongressile. Ärgu jätku ükski asunduse kehwade komitee, riigimõisa,
kõmmuna ja töörahwa organisatsioon oma asemiku saatmata.
Rahwusasjade komissariadi Eesti osakond.
W. K. P. Pohjaringkonna Eesti osa»
toi.dade konwerents.
EeSti osakondade Peterburi komitee kutsub 23. weebruaril Põhjaringkonna W
K. P. Eesti osakondade konwerentsi kokku. Konwerentsist wõimad osa wotta iga orga
n-satsiooni poolt, kus 5—25 eestlast kommunisti, üks esitaja, 25—50 kaks esitajat.
Pääle Põhjaringkonnas asuwate organisatsioonide palutakse Eestimaal ja teistes
Wenemaa kubermangudes asuwad organisatsioonisid ka oma esitajaid konwerentsist osa
wõtma saata.
Päewakord:
1) Poliitiline silmapilk. 4) Punane söjawägi.
2) Aruanded kohtadelt. 5) W. K. P. kongress.
3) Organieserimise küsimus. 6 Kultuur-haridusline töö.
Igasugused teated konwerentsi kohta antakse Eesti osakondade Peterb
omiteest igepäew kella s—B õhtul suusõnal ja kirjalikult Fontanka nr. 2.

Erakorraline rewolutfiooninue mats.
Aõigile partei organisatsiso
uidele ja seltsiliste! e.
Meie partei kaastööta, on «võimata nöu
kogu wulitsuse suuren aid rewolutsioo
nilisi ett wõtteid teost da. Aoik partei or
ganisatsioonid peaw d waiitluse suuremaid
sammusid toetama, peawad 0 ganiseerimise
aparaadiga ja kihutustöö jõududega appi
tulema, lviimastel xäcwadel on üheks suu
remaks sammuks U. A T. A. määrus
erakorralise rewolutsioonilise maksu kohta.
Sel määruse! ei ole wähem tähtsust, kui
toitlusdiktatuuri korraldamise ja küla keh
wade rahwakihtide organiieerimismäärus
tel. Tema päüsiht on klassiwõitlust tülas
kiirdndada a suurendada. Seeparast pea
wad kohc organisatsioonid hoo
likalt erakorranse niaksu sisse nõudmist tä
hele panema; peawad oma paremaid tege
lasi ajutise t kubermngu rahaasjanduse
osakondadesse saatma.

Uhel ajal sellega peab ka rohkesti suu
sõnalist ja kihutustööd rahwa
hulkades tegema, peab r hwalc lend- ja
ajalehtede karda m kiu põhju,:, tarwidust
seletama. lveel on kuu aega erakorralise
maksu sissenõudmiseks. Nüüd peawad par
tei komiteed oma tähelepanekut erakorralise
rewolutsioonilise maksu sissenõudmise pääle
sihtima, peawad tema tee , sõja-ja toitlus
asjandusega ühekõrgusele seadma, kesk
komitee soowitab kõigil partei ergan ijasioo
nidel sel alal rohkesti energiat kulutada,
sest erakorralisel maksul on suur tähtsus
küla kehwade ja keskmiste rahwakihtide
koondamise juures.
lv. A. p. keskkomitee.
Toitlus.

TerwiShoidlised abinõud leiwaküpsetistes.
Petrogradi T. K. Toitluskommissariaat
kirjutas leiwaküpsetiste juhatajaile, ar
messe mõttes Petrogradile ähwardawat
taudi, piinlikku puhtust ruumides hoida.
Niilama kirjutatakse ette körwalkaldumata
tööliste terwise järele walwata ja mähe
magi haiguse tundemärgi puhul lohe neid
.u'-..id.
11. Kubermangu kultuur-haridus!ik toi eraldada ja tohtri juure saata.
metönd korraldab raamatukogusid, täiendad

W. K P. Põhjaringkonna Eesti osakon
dade konwerentsile saadetud esitajad
peawad 23. weebruaril kella 9—12 hommikul ' oma mandaadid Peterburi komitee
büroosse, Fontanka JSš 2 sisse andma. Konwerentsi istumine algab sääljamas keü
12 päewal.

TEÄDAANDMINE.
R. H. K. Rahwuste Koolide Eesti sektsion on awanud kaks Eh i
uusaja Onterm*?tä) Peterburis Eesti töökoolides öpiwatele lastele. Wõetakse i .i.-.
Peterburl linna- ja asunduste töörahwa lapsi, kus nemad maksuta ülespidamist saa
wad ja kus nende kaswatuse eest hoolitsetakse. Eesti sektsion teeb asunduste komiteele
ettepaneku abiks olla asunduste töörahwa lastele hariduse andmises, iseäranis nendele
asundustele, kus asunikute wähene arw Eesti töökooli asutamist koha peal ei tindlusra. Peterburi Eesti töökoolides on wecl wabasid kohtasid. Teateid antakse igapäew kell
2—4 p. l. Teatralnaja uul. nr. 3/1.
Eesti sektsion.
Eesti Proletkult.
Proletkulti näiteseltskonna harjutused
algawad uuesti pühapäeival, 2 sel
märtsil, kell 2 päewal. Palutake ilmuda
tingimata selleks aiaks kciti neid, kellele
on juba to&lja antud osad ja :a neid, kes
seniajani on kaasa mänginud ehk edespidi
soowiwad kaasa mängida uute osade
saamiseks. Harjutused algawad kahes
jaos.

Wassili <2aare Eesti Tööliste Seltsi
laulu-har utused on esmaspäewal 24. wee»
bruaril f. a. kell 7 õhtul.
Eestseisus palub kõiki wanu ja uusi
lauljaid, kes joonumad seltsi uute ruumide
awamisel kaasa laulda harjutusel;
ilmuda. CpejtHHfi np. 34/43, yro.i 8
jiüHiui. 11. paradi uks prospektilt.
Moskwa raioni Eesti Proletkulti jo
kond paneb pühapäewal. 23. weebru :
s. a. piduõhtu toime. Eeskawa- Nl
mäng ja muud harilikud lõbustuseo.
liapoMllü (õi-mm SaõaakaHCKiifi) np.
Hakkatus kell 6 õhtul.

Põhjaringkonna rahwusasjade komis
sariaadi Eesti osakonna juhataja täidad
ka Peterburis Lesti töörahwa kommuuni
wolitatud esitaja kohuseid. Kantselei on
awatud tööpäewal kella 10—4. Juhataja
wastuwõtmise tunnid tööpäewat 10—1.
Soome Eesti Kommunistline klubi Teatralnaja 1 ja puhkepäewal kella 12—2. awamd Millionnaja uul. nr. 23, toi
Fontanka nr. 2.
ja wõttab uusi liikmid wastu iga teisipa Proletkulti teaatri osakond tarwitab wal za reedel kell 6—B> õhtul ja samal
näitlejaid palgalisi kui ka öpijaid. ajal korraldab seltsi asju. Kõigile Seltsi,
Ülesandmist wõtab wastu ja annab palga meestele lahket osawotmist.
Eestseisu
tingimiste üle seletust sm. H. Martinson:
igal laupäcwal kell 4—6 päewal Prolet
kulti Nõukogus (somHKa JV« 2), teistel
päewadel pälle kella — MeawyMj^ndja: Wenemaa Kom. Par.
HapoAHuä (ŠaõaJiKaHCKHfi) npocneKT JVs lus,
Eesti Osak. Peterburi komitee.
kb. 39.
- aw toimetaja: Toimetuse kolleegiuu^
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