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Toimetuse kõnetunnid
on igal tööpäewal 2—6 õhtul.
Tel. 243-29.

Tellimiste hind: «
1 kuu 11 rbl., 2 kuud 22 r.
3 kuud 33 r.

Talitus on aw atud
igal tööpäewal hommiku kella
10—4 pääle lõunat.
' Telefon K 63 89.

Tellimiste adresS:
B KOHTOpy raa. „Edafi-, lie po
rpafl, Couna-iHCTHnecKaa ya.
(õ. HaauoßCKaa) 14.
> Adressi muutmme 75 kop.
»

E?sti Osakondade Peterburi komitee hää skandja.
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Punane wäerind.

Eesti kodanlus ja proietaarline
revolutsioon.
Juba detsembrikuu algul, siis kui „iseKswa" Eesti kamade wallast kodanlus
aktiliste sammade teostamisele üle läks,
erines Eesti kodanlus kaheks poliinlisels
wooluks suurkodanluseks ja wäikckodan
luseks. Tõsi küll, et selle erinemise eel
dused juba ammu olemas olid ja n. n.
,maaliitlaste- ehk suurkodanluse erine
mises liberaal ja radikaalkodanlastcst
nähtawale tulid, mis oma iseseiswa polii
tilise programmiga juba Eesti Asutawasse
Kogusse walimisel, 1917. a.; nähtawale
tulld, tuid siiski ei wöinud sellest weel
mingisuguseid objettiiwseid järeldusi teha.
AlleS sits, kui Saksa imperialism ja eraldi
Eesttmaa okkupatsiooni wõim. Saksamaa
voliitilise rewolutsiooni hoopide ell rusu
deks warises, astus suurkondlus esimesed
praktilised sammud, waimliste juhtide
Hünersoni ja Westeliga eesotsas, tegema
poliitilise elu juhtimises ta oma ümber
suurkodanluse kandwate jõudude koonda
mises.

EeSti suurkodanluse eh? praegusel korral
kõige reaktsioonilisemad kandwad j ud on
esimeses joones Eesti soost mõisnikud, siis
suurperemehed, need talupidajad kelle
majanduslikud erihuwid suurpollupidujate
kasude e lähemal seizawad ja terwe rida
teisi ettewütteid, kelle majanduslikud kasud
otsekohe neile wastu ei käi ja wostastiku
koostöötamise kaudu omale suuremaid ka
susid majanduslikul alal wõiwad jaawu
tada.

Põllumeeste keskmised kihid ja iseäranis
rendi ja wäikekohtade pidajad, kanditud
ia mõisa rentnikud need on maa ma
janduslikul erialal suurpöllupidajate otse
kohese eht kaudse rchumise all ja seepärast
ei täi ka nende kasud paljuis asjus eel
mistega kokku. Seepärast eraldusid need
ennast tagurlisest rühmast ja liitusid ko
danluse pahempoolse tiiwa, ehk radikaal
demokraatia erakonna külge. Ta ei karda
isegi maa riigindamist põlise rendi näol.
Pää kandjaiks jõududeks sel rühmal aga
vn kodanlik intelligents ja tööstus-kau
banduslit kapital, kelle huwid esimestele
Wastu täiwad.
Nn kujunes Eestis kaks woolu
uur- ja wäikekodanlus. Esimene awaldas
uuri kalduwusi feodaal-korra poole, kuna
eine loomulikult kaldus pahemale poole,
tahtes lepitada tööliste ringisid, neile kiilu
wahele ajades oma platwormi kindlustada.
Eesti wäikekodanlus ei suutnud aga
oma kasude arusaamise kõrgusel seista, ta
kaotas marurahwuslikus woolus oma tasa
pinna, reaktsioonilise woolu poolt wõide
tuna. Juba detsembri kuus toonitas suur
kodanluse häälekandja .Maaliit", et maa
riigindamisest juttugi ei wi. olla, kuna
aga põllutööliste! suwekuudel 18 tunniline
tööpäew maksew peab olema.
Praeguse ttassiwõitluse aj?särgul Eestis
Wgewneb Soome reaktsiooniliste jõudude
toetusel pääasjalikult suurkodanluse poliiti
line m ju ühelt poolt ja rewolutsioonilite
proletariaadi mõju tci elt poolt, kes,
ära nähes sotsialiste sise
mist jõuetust ja wäljasuremist, ikka enam
enam neist ebaloomulikkudest wahe

pciälletest ridadest lahkuwad ja wastas
rinda liituwad. Armetutena ja jõuetutena,
missugustena „Ajutise Walitsuse" ümber
koondusid, ei suutnud nad mingisugust
mõju poliitiselt awaldada. Ja see on ka
koomulik, sest meie wäikekodanlised sotsia
listid on radikaal-demokraatidele, kui töö
liste klassile. Tähendab, elaw jõud ja
pnd puudub. Nad on ainult üksikud ju
hid, tüürahwast lahtiustuna.
Seda kinnitab kõige selgemini see olu
kord, missugust wilersat osa meie kodn
lilud-sotsialistid proletaarlise rewolutsiooni
aja ärgul edendawad, et suurkodanlus,
pääle selle kui ta reaktsioonilise rõhumise
apparaadi tööliste paale wa ulanud, ikka
enam kodanlikkude sotsialistide eneste wastu
üles astub, kelle kaudu ja toetusel tal
korda läkski poliitilisi ülewõimu oma kätte
wõtta ja lõppude lõpuks need wiletsad
roomajad eeskotta kihutab. Muiduai saa
wad kodanlikud sotsialistid wäga selgesti
aru, et nende mäng siis mängitud on,
kui kodanlikud sotsia.istlikud tihid laiali
on pillatud, häwitatnd.
Selle wastu, see on, wäike-sotsialistide
wäerinnale saatmise wastu astuski see
pärast Jans (Tanu maakonna waütsuse
esimees) nii südilt üles. Kuid selle taga
järg oli see, et walgcwägede ü emjuhataja
Laidoner Jansi oma ametist tagandas.
Suurkodanlastel ei ole wähemlasi cnam
tarwis, nad mängisid neile polunlise ülem
wõimu maal kätte sa nüüd... wisatakse
ministrid ,sotsia.istidest" lihtsalt uksest
wälja.*
Neid eeldusi arwesse wõtteS näeme sel
gesti, et Eesti suurkodanlus poliitilise
ülemwõimu kõrgemaise tippu on jõudnud.
Seega on Eestimaa poliitiline seisukord
umbes samasugune, kui Soon.es. Nii radi
kaal'demokraadid, kui wähe alased on pää
osa käest annud. Sotsialistid wähemlased
oga on suure kuriteogi tööliste ees korda
saanud: nad mängisid söjawäelise jõu
reaktsiooniliste jõudude, nende klassiwaen
laste kätte, kes siis selle jõu otsekohe töö
liste wastu pööras.
Hoopis raskem, kui .iseseiswa* Eesti
loomise eel, on rewolutsioonilise tööliste
klassi ülesanne Eesti suurkodanluse walit
suse kukutamisel praegusel silinapilaul.
Kuid kukutada seda wali t s u st.
kelle kätte sotsialäraandjad sõ awäelise jõu
mänginud, ainult rewo lutsi oo
nill s e l teel, kuna ennemalt pea
ilma werewalamiseta korda oleks saade
tud. Kuid meie, kommunistid, teame, et
see paramatu ohwer, mis me selle liiku
mise hääks tooma peame, kui meie weel
suuremat werewalcnnist ära hoida tahame,
mis Soome eeskujul tuhandate tööliste
mahatapmises järgnewad. 4 Meie oleme
näidanud, kes kodusõja roolt ja kes ta
wastane, kes töörahwa maha tapmist õhu
tawad.
Rewolutsioonüisel proletariaadil ei jää
teist teed üie, kui jõuga wägistajab ja
timukad oma turjalt heua Ja teda teos
tama ruttawadki E.stt töoratzwa punane
jojawägi.

Wolmari piirkonnas wõtsid punased
?eeou wäeosad südi pääletungimisega rida
Eestimaa väerind.
külasid ara, 26—40 werSta loode pool
Narwa piirkonnas roötfib punased Vkarienburgi.
Eesti wäed äqeda wõitluse järele rida
.Jwashina ©otö* wõetud.
tüiaftb Narowa j e kaldal ära, lõuna ja
Meie
punased wäeosad wötsid ägeda
põhja pool Narwat.
wõüluse järele ära.
Peipsi piikonnas laskis wastans
mis
walgekaardlaste
suurtükiwäe toems
suurtükitulega meie seisukohte järwe ida punkt oli. Wastane põgeneb
segaduses.
kaldal, kahe järwe wahelisel kitsusel.
Meie saime wange ja sõjasaaki.
Pih k w a piirkonnas, Pctseri sihis
wõtsid meie wäed wõideldeS rida külasid
Plahwatus P.hkwa raudteejaamas.
ära, 20 wersta põhja ja 10 wersta lääne
Öösel wastu 24. weebruari lõhkes Pihk
pool Jsborskit. Pctseri piirkonnas mait wa raudteejaamas wagun sõjatarbetega.
lewad ühes walgete Soome mägedega ka Äiguses wõttls tuli hoogu laduwagunis,
lohalised walged Eesti jõukamad talupo kus bensin ja autode tarwis määratut segu
jad, nõnda nimetud
valema läks. Säält läks tuli edasi järg
(setud?) Eesti .poluwernikuo ei wõta just mise waguni külge, mis sõjatarwetega
wõitlusest osa. kuid toomad wasta ele oma täidetud, mille taga ärjel ka wiimased lüh
salakuulamisega palju kasu. Ehk küll kema hakasid. Üleüldse põles 5 wagunit
waiged Eesti ja Soome wäcosad tugewasti ära. Jaamaehitus ei saanud wiga. Raud
wastu panemad, lähemad meie wäed sellest tee w gastus on juba ära parandatud.
hoolimata mudsasti edasi. Wõideldes w ett Klaasikildude läbi on mitu inimest haa
Sabelino küla ära, mida meie oma järele wata saanud. Tulekahju tekkimise põhjust
kindlustame.
uuritakse.
Kahelt poolt Petseri sihis edasi tungi
des panemad meie mägedele waenlased Nikolajew ja Berditshev Nõukogude vägede y
tngewaöti wasta, pääaszulikult on sääl
kaes.
Soome wäeosad, kes tebedi juures asu
Kiiewist teatakse 26. weebruaril. Nõu
wad, mille wütmisega ka Petseri lange
-sog>:de
mäed nötsid wõuluse ärele Niko
mine lrndel on ja ühtlasi algav siis teine
lazewi
linna
ära. Ka Berdujhewi on
wüidurikkas Eestimaale tungimine. Pääle
Nõukogude
mäed
ära wõtnud. Sml on
tungiwad punased wäeosad on Petseri
jaamast kõigest 6 wcrsta eemal; ühtlasi juba tööliste ja talupoegade saadikute
peetakse ka pääletungimist Petseri alewi nõukogu korraldad.
pääle. Iseäranis ägedalt paneb wastane
Punased väed said 7 soomusrongi saagiks.
hästi kindlustud seisukohas
Gora- juu es wastu. Mis lääne - pool
Kasatina-Fostovi liinil saadeti Ukraina
raudteed Jsborski ja Petseri mahel on. direktooriumi poolt 7 soomusrongi raud
Sellest hoolimata, et meie wäeosad neile tee kaitseks wälja. Nõukogude mägede kare
seljataha läksid sa wastast Peipsi poole edasiliikumise t ttu ja nende poolc ette
taganema sundisid, paneb walgete root, wõe:ud abinõude tarwitusel langesid ueed
kes „Jwashina Gorat" kaitseb, waStu.
rongid punaste mägede kätte.
Teoted 27. veebruarist

Wäljamaalt
Svartaklaste edusammud Sak a naal.
Mühlbeimi't (Ri'ari maakonnast) tea
i kse. et üleüldine töõtõrge sa kommunist
line liikumine üle terwe endile antu
laiali lagunenud. plauenis walitsem d
partaklased, kes Qleü dist täöli get siin
kerrldawad. pirees Llbe ääres äks
korda ainult ajutiselt w imu
oma kätte wõta. nüüd on kord älle j lale
seatud, ajalehed ilmumad endiselt, teio
zigis malmist lirad tööliste jr soldatite
nõukogud suurt poliitilist töötõrget ete
Müncheni töölistele kaasatundmiseks.
kmmaal, h lle riirkonnas on töö
tõrke liikulnise kaswamist märgata. R ud>
tee liikumise takistuste tõttu fõitts 25.
weebruaril parlamendi rong „B rlin
lDeimar" meel harilikku teed lD>lsdormi
kaudu, kuid õhtune rlin U)ei n ri"
rong sõitis juba Leipzigi kaudu. lvalitms
saatis gallisse mägesid korra jalulekead
mis ks, kellele käik nti kõige otsustama
maid abinõusid trwitad'. t-L. meebru riks
määriti Dresdenis ifestismate sotsialistid'
ja kommunistide peolt siin meeleawaidus.
Düsseldorfis takistasid sõjariistus spar
taklased Unnawalimisi.

Bernist tulnud teate järele, on Mün
ch>, jälle harilise näo omandanud. Üle
üldine tödtürge on lõppenud ?a kii? meele
awaldus on endisena keel tud. Aodan
listel ajalehtedel ei ole õigust muid tele
gramma awaldadl, kui neid, mis rewo
lutsioonilise teadete büroo kaudu luewad.
Tööliste a soldatite nõukogude koosolek
:n teisipäewl pääle määratud. dNülich ni
kommunistid on kõigis lehtedes üles utse
walitluse wastu awaldanud. kelles üles»
kutses S ldakse. et «valitsusel ei ole õigust
rewolutuoonilist liikumist Baieris tukls
lada. litsus wistas selle üleskutse pääle
s l mõttel, ct walitsuiel hiljuti olnud üle
üldiste walimiste järeldusel õigus on ole
tada, et rewolulsiooniline liikumine rahma
hulkade poolehotümist ei leia.
Võlglased on Duisburgi ära võtnud.
u te korral>u;t? tagijärjel Rheini piir
?on <l5 liikuiiö B lgii wä'd eS-si ja wõt
sio oiu kätte, puifi lehteöe
l-a el, littla ed tew' põy apsolse
maarida L»jenijt hollandi piirini oma
iätte. -
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Hõõrumised Soowes.
Nagu teada, on Wene mu«tas«t'Ollne
kodanlus endiste m nistritege
Soo re p'q« n nnd. Sõä! slpitsewad nod
plaanisid Venemaa l leschilamite
fotti. Küil on fortol, Soome nmbiib
annnvad mustadele ka ru itcle päaivarju
za toitu nagu wcndadcle, kuid Vene wa
namceljed isamaalised ci taha Venemaa
v uuesti ülecehitami cl Soomele isesciawust
anda. Sasonow se.ctb awliklt. cl ta
Poolamaale wccl lubagi isesei<»vust lu
baks, Soomele ag' mitte k> nugi. Ja kohv
ha:kas Soome kodanlus hädulella paugu
toina.
»Hcls San." Nrsnt b: Daani ja Prant
susmaal laotakse Soome wastand lend
kirsu laiali ?a»nuti tehtakte Parisis kihu
tuslööo, Soome iscfcisivuse wastu r>hu
kongressile kogunenud riig meeste keskel.
Kõiges 'elles näcmad soomlased Wenc
riigimeeste kätt. See sunnib samal ojal,
kui meie tvõit eine enam u e wastu mille
eest tuhanded Venelasid põgencwad
Soome ja lci >wad fim kaitset . . . Kuid
kuna me n> nda in msuse nunel hädaohus
olewate naabr te hääks kõit teeme, ims
wõime, on meil ka õigus n nda, et sää t
samalt poolt lelle uu a w sui kihutu»tööd ei tehta s, kes Wene põgenejatele
enam kui ükski terme maa tuitict ning
leiba annab." »Es.a".

Valitsuse! pala»id-

Agitaatorite kursused.

£9 •If e • soarest. 2? weeb. Lon
HgUoteril» fnrfnUt «I«-wa!> 3. «-ätißl. nr. 2 »•> ,'f/H rSwnO
doni teadete Ärile »n kaewondutte tööliste
r*oil f »*• octud seitfit.s ö ftaw*b maar
liidu ioime'»nt otsustanud acwitu suune &*ti ofJoudadt }«i kollektitwide
büa 6 Õfctul kõbule ilmuma.
tööstuse kohta tä wa n« upidem'se toosole
C!te(ira?ml«tft (unn pIMR t»'tn:A"l rM^Mh
? «ic saata, mil ;7. weebr. Londonis ara
peetakse.
Sfißtspfttesl 3. märtsil, fn. lvallneri t lugemine tösr»<•
Inglise waktsus on 24. weebr. seaduse
%HU tiitni b, mille lorclc komitee seatakse, Teisipäewe! 4. n SM, s Aoni cttelug- *-* nt loit us.s>s»dvfest. ik mIL.
Kesknädalal 5. märtril iäeb etieugsnine t.»osoleta par m pw»
kes söekaewanduste tööliste tök olu»»
6. märtsil» Uneri ettelugemine tödr hma fõibUjcl».
uuriima lahed. Teaduse projeki harulati
Keedel
7.
roärU,
sm. Kvg vp? partei a a'oo«».
lurdt|ctt läbi. ,Vapaus."
Laupäewal mJrlfii, *«•». C tt*n cil liia' kapitalismns.st.
Ähwarba» s»»rprei? A»gl swaal.

Wa! ke a saa r e st, 27. weeb. Lon
Wenernaalt
dontst tulnud teadete järele on ametiühi
süstes korraldus hääletamine näitanud, et
tüöliate wald a w enamus suur
Räulagube kongress Kiiewl kuber»ansaD
Ukraina Vabariigi märgatirj'bttreigi poolt on. Igalt poolt tule
on juba alganud.
wad teated, et tõölied majondusliklude
Sm. Nakowski teatad .Nosta" kirja
182 f-obfu hiilga; rn 89 fpmr-mWIi
olude korralduseks suurftreiki näuawad.
saatjale: saadame waltsuseg, kaks
12
U raina iie etsivat e»deti, 9 ilma pars
37. kohust on teated pärale jõudnud,
märgutira jüjawäe Esimene
puumwad weel aiuuU v tohta.
märgukiri awaldab protesti Prantsuse tcua, 20 Uft iinj Sflorotjbe grup«
.WapauS"
wa itsuse ja direktovria leping»» wastu. 12 pah.'pootjtt eHeri, 8 buuöau>*a|t
Selle lepingu pütita: langemad tõik Uiraina
Kaulujutab hrataftts B etar E«a»»eli
raudteed Prant ufe kapitali mS:u alla.
Ctaab' rfre'»'tmine.
lailmi est
Teises märgu iri"s awaldatakie pro esti
17. wecbruari! n»fc!i Petljur» käsul fogii
Tehho-slovakkide teadete bfiroo avaldab Prantsuse wagcde tege»vu»e kohta lõunas.
wäevsade
ftaab finni. Põhjuseks on
kuulujutu. et 25. w ebra «ril on kuningas Nnsamajuguied niäigitfirjaO saadetakse
et
staab
otiiawolilifeU
waciiuiiU tahluA.
Vetot <£nunuel maba on lastud. StUt Rumenig ia Äreeta walus ustele.
sõnumiga ühndul* !ul b .Verliner J i
zun? a.n Mitt-g-, et Jta.u põhja piir
L hkta-ncte p?ah«atus Helsingis.
te dm ta põhjustel juba nutu P eva
W. K. P. Põhjaringkonm Eesti osakondade
Hil uti olnud .Maaliidu" teatel Hel finni on, mi*. ofõs.JivjfH juurte korra
singi lahedal lõjaiagawarade ladus piah lus'e pärast töd*i*tc keskel sündi
kcnwercnts.
nud on. .
watus. P ahwatule jud olnud h i.sia
suur. Helsingis on sadade kaupa aknaid
S mS. Teldmander. Tõeliselt
Orza»ileerim!se ffifltniti.
Aszanistanl cmiiH tapmisest.
puruks täinud. Kogu öö sa järgmine
tegi fcfffomitce liige tarmu sammu, tui
Sm. Teiter kõneleb organiseerimist' m neilt rohkesti jöutusi ära tutjuA.
päcw fe tis tulekahju ta ragiicnd püssi» Nfaanist nt emiir tapeti kahi isiku pool!
küsimusest.
Aruanded tõendasid, e» meil
padrunid \a murciüki kuulid. Kahjud on ära, kes SÜ el te na m gamitetuppa tun
tuleks uusi jõudus» n udi.
k
ige
walusamats
päe va lünmu e's orga
hiigla juured, esialg e orwamne järele gisid. Ztfg nisuni anu<afjek astub Unu
S-m «*• Wall n e r. Naiwas juba
niseerimise künmuS on. Seda tuleb koha tundume lindlate'» partei jõududest puu
wähemalt 1u milzoind mar a Muu seas wend Ro»tuh -haa.
liste agtmorite ju organisaatorile puudu duü. Kuid sel ajal n utat)e alati Peter»
on ära põlenud 700 tuhat kilo «li. Soja
sega seletada. Meil ouuduwad isikud kes
moona ladu juures o nud jõjawäela ed
SÖcne koutr rkmolutsiooaMae azateht
iei alal tööta tsiwad. Siin wöib wcel lähe biirt uun tegelasi. Jõudu ei ole ka praegu
wahiks, tuid need olevat omawolili
miue rohkesti. Säalt et maksa ka praegu
BcrliutS.
>e panna, et meil praeguseni sidemed ük mit e abijoudl» loota. Päralt scd» »o ra»
selt sci ukohiadekt tahkunud ja He. singi
.tipz'ger 21 nj igri" t atot hakkab lSbe sikute osakondade wahel puuduwav. Prae ivad paljud selts»l»jeo olga»»tjeerim»ze tuji
Muud. ,Esta".
ml unl &nn * wenelee ne aj lell
guieui on sel alal korra lagedus wa itse
uuk», kuid see ei tohi kauem edasi kesta. mu.est oja.
„<Bab*
Russii".
vürst
Shahowskoi
tei
ne
Norras suurftreik ShwardamaS.
Ettepanek.
la cl, ilmuma. A aleht teeb oma üte*- Meie peame cndale utifi sundusi kasivata
W a l k c a s a a r e st, 27. weebr. Kris andeks en mlule wistu w itlemite. 8 hn ina, a selleks peame agit tarite kooli
Koosolek leiab tarwilikukK, Partei kesk
tiauiosi teatik , et Nerra waliisus töü is lise.t tcet ikse te>a p rin Wene ringlen korraldamist nõudma. Teiseks peame iga ko ni eelt »»nllda, et selle korraldusel u>õi*
tele ettepaneku teinud lepitus-kohtusse puu aude poolt, te* 3*«ui»file lähedat ma o'akonna j;:::re ogitmori organisaatori malikult lähemal ajal agitaaterue lvol saals
duwa seadusele kindlasti maksroat oleivai «ud, ja U loodab UiiUftU to tuse vaale. umetijc paucmo Vi.ude ülesannete teos asutatud ja, ec ig, ojakouüade laimtee
tam»st peame Kesklom.t.elt nõudma.
kuju anda. See on tööliste ridades suun
juures alaliselt org.uisaator otets, kellel
tormi sümntanlld ja selle seaduse jõusse
Eisnert «atnsed.
Sm. Ari w a nõuab, et üksikutele järgmised ülesanded laita:
ostnmi e wastn ähmard.nvad lõölind suure
valkea saart-lt. 27. we-br. Vart osakondadele juhatust antaks, ja orgausiee
strcig ga. l)iorra ametiuh u'te sik:etäär vii
Crgaiiifaalori ülekanded?
Eisncri
nuttu tb oi b cil > 26. » -br. rtmije .üsimust paremine korra dats.
waliisiuele pratesn-lirja s atmtd Teatalse.
Illuuch.ili». lUõu M tõöi aö heina.
1 Koguda agitaatorifi
S-m s. Leetsman räägib organi
et i.trciari-adl lcljaraga ' 0 organi
,V^paus2.
Hoolitseda jeUc eest et agitaatorid
seerimise
küsimue
seljuagu.e
kindlusta
jeuüud lüö.iU on. .Wapaus"
mtse m ttes. meil pead alati \ udusi ta enese arenduse m ttes täieneda w itsid.
3 Agitaivrite wäljasaatunne
gawaraks olema, et tarwiduse korral siil
4. Koguda teateid kohtadest kuhu agitae
adtwäge saada. Keiklom,teelt meis nõuda,
et ta talcw kus mertt enam jõudu ära sorifi tpüija sa uta.
5. Äomjo ceiiuime agitaatorite tegewuft.
n udu e, tohi.

Salslaiisüiku waütsose solsiaüsm**.
Saiamaa ühendatud riikide
komvceentül SnntgarsiS Ütlc-S reformist
Heunann, it So dmiie jn TõõliSte u
togud oma ü esande on teinud nad
kukutasid iv nia süsteemi sa nüüd wönvad
minna Saksamaal on jotftaliiüif umlitju#
ja ta w. ib laiesii waball i.rcti da.
Nii siis, rcformisti Heimanni arwates,
jõudis Saksamaa remotmsioon ona lõpu
punktini, ta on jnbl leoStaklid. Waatame
aga. uus tui i ciitult rcicoliunooir
Ta f< mulda# g t ngu feodaal'? rämpsu
M muu is seeläbi Saljaniai kodanli uks
riigiks. s!uid seda, ct Sa jamaa muu
tus sotsialistlikuks maaks ci halla küll
keegi näitama. )dud, mis teda sotsialis
mini ttüa w 'knd, on leinas tingimata
olemas. ttn.d seni ei oie ta rohkem kui
kodanlik w bariit. Töö >7ed ja suldatid
kulutasid tel. r, kukutasid m ned tema
kindralitest, keda nad saia läbi loodud
wiletju te süüdlasteks arw .üd. Lknid jamal
vzal lasid nad la walitiuSie keisri ja ta
kindralite möuemalin, lell.' toctiiTl 'oda
w is teostada: nad lnbajld l> b ri Scheide
ma»lni waütjuft ajutada. Walitjusje.akjid
•) See firiatüff oti tz lweetsia atnlrfieJ
Õig»»'. Hetwectsi-i t.-o vartel t>aai« fiincjaf#.
SiitiiuD Holla >di fouiaiuUiöUõe juiii prof. Äulou
Pium<ko»n luj*UlUUi>-

ka mõ ieb uued isikud. Kmd hi roõib aga
eeldada, r sellega mida sizulikku lätte on
jaaöuö. Ee id une, et walususie astunud
uned ,situd ei oleks n isugustena, kui nad
tõel tuil on. waid ruh va hulgast t usnud
rclvoiulsieouiiistena meestena, kes kõigest
I ust sotsialismi tõestust taotlewad. Kas
wüiks k.egi tõsiselt mõelda, et selle t Uu
sotsialismi asi .üba on kindlustatud? Sest
iii nemad, mõnesuguste jõudude wahe
korra põõrest olenedes, on mnnitud ona
koha tei tele andma, togu sotsialismi
nagu ei oleks olnudki. Ei, mitte a nutt
see, et walitsuse eesotsas uued isikud õit,
kes ennast joisia istideks ni»netawad, ci
ilmuks une wabariigi sisult kust; ainult
see on tärnis, mis nad teewad re
,volmsiooni kindlustamiseks ja edaii tõu
kamiseks. >
Knid mis tegid siis need uned inime
ses? Nad hakkasid sellest, et kogu wana
bürokraatia puutumatu:# jätsid.
Kõik need hcrrad, kes kümnete aastate
wäUus-l töölisi jalgadega tallasid sa nende
ale hirwitasid, —ei olnud h biga walza
aeilld, wald vea kõik erandina aeti oma
lohiadele. Lkoga rühum se apprraat oa
eudnea terwels ja t hkumatuk# jäetud;
raske käe rõhumine, kokkukõla# oludega,
muutus wöhe-wähe pehniemaks. K il need
herrad andsid ennast uue korra tmutada.

ja priegu küll efinewid deno?raatidena,
nina näöbiaukude! kannawad punaseid
Mllr'e. Kuid on ainult t enoueks nende
lind ast usust selle üte, et htt em salle
nende aeg tuleb, ja et wiiituet midagi
hirmsat mõttes ei ole. Kui 10 tutid, Inimfs,
ks, fo u tagasi tillemad, ning töölised
uuesti vm 1 igapäise töö juure pöör wad;
kui rewolu siooni waimustus ma.ja aurab,
n ng kodanluse mö u oma tegewutt sugge
reenb sis tn cb uuesti haa mana aeg
ivana ülemusega tagan.
Iga remoiumooniline wa'it'us on ko
husiaiud kaks asja teostama: ta peab,
esiteks, wasta e wdirnu ! puliiult purus
tama, esi.neie rsh.imije töuu mununa, et
talle mitte aega anda uue ui tugewoks
minna' teiseks, ta pead igawiisi rewolur
noonilt e klassi tugewusi tuid.ustama.
Edcrt Haa ewa litsus tegi aga toguni
waotuolja: todantu e w igewuje t ikh >ara v
apparuat läbilöögi barolraatia jättis
ta puum natuks, luid töölistele f gg?r.eris
t , et herradele bürokraatid.le nezioe isa»
maaljuse eest tänultlud peawad o ema.
Eber:»Haase walitsus ainult seda mõt
leb, tuda.' proletariaadi uut jõuallikat hal
wata Saksamaal ellu tõusnud loidawe»
tööliste nõukogud ning aitas ig twiisi
ohwnieeride distnplinaares wõimu uuesti
m .ksina panemiseks kaasa. Kui EbertH.ajele korda laheks seda taotleda, olels
enmene samm wastu-tewolmsioouiks teh
md. Kuid 0 datid kohtadel ilmutasid palju
rohkem sotsialistlikku ettenäge uist, kui ta
ia anojid mijugusttte möigutustele

Fotnfc wastnlõõgi Lasmlle omas kõneS
fonftitutnoini finilikfu eit. tcm le o nae
sarkaS ui jööwuse ja terawuscga, naeris
IBi>. a?sia kodan ik d d mo'raadid
wälja. Neid said te na poo't rvä
dud lifjtta tneas a teadmatuse parast, et
konstitu nooni tüsnnu ed. need on—jõu
dude IDU dc orra küsimus; et f ige päait
reib wienlajett s siuriistad wötma, kum
aga see tehtud ci ole. ei ole paber li»?e!
fonsti utsioonidel mingisugust \ udu. Ta!
oi e juure*, nähtnvasti, kange eelaimdus
Ebcrt Haaiedest. Sest saua ajnUign kordub
nüüd ka tie iöegi. N>d jithtioub masscd
pilgud ai .tiiDatugu piäe. kes konstitu
tsiooni peab roja na.-p lberlise konnitu
tsioani. tk n d nad unn>ta'vad, et tõelik
konstitutsioon jõudude moheforraf peitub.
Nende päü ülesanne veaks o ema
tariaadi jöu ja kelle jõu allika c fmoius*
tamine—rewo uniooni kättew itmine lihe!
ja jama! aia! pea sid nad kodan u e j udu
ig iwim alla suruma Sodankuse rahu e
jätunne wiib sinna, et Hindenburg ehk
teine kindral, süjaiväc eneosa asmdes
ajab selle uue iva itsufe laiali ja tema
a einele kodanliku apitalist!i!tu «kalitsas?
pannes, teab uuesti kodanluse »alUfu|t
S-- mi, Ebert-Ha,s« w->lils>,« fofe
pim-* wal.ele jnt.is, nende fob iniuie fitfufi
sl manngnt olenedes, selle »ea,vad pxoll
laarlueö ,nas,ed i,e tagant ,are e tegemas
nab pearoab igiTouiUöö.Utc ia soldat,de
nou ugufib õntb.ustama, neib rnnbamurb*
matats umsseüe tantsite muute*.

f,

ftrwvn, f. M trr§ <r. Mr.

_\

6. Anda agitaatoritele teatawad kõne
mincd.

7. Hoolitseda selle eell, et kõiksugu kir
jandutt a uti jaadamal o eIS.
Tähendus: k-rjasta atele ettepa
nekuid teda, müvugust kirjandust
t- rwis oleks, kas tül tda jne.
& Korraldada raamatu kogust ja üle»
Sitse ki»i niöuse laiale lamamist.
9. Resideerida kas osakondade tegewn
sest õie»» arusaavlld.

E samineerida parteisse aStnwaid
Aikmeid.

11. Üleüldise ja tõmpäälse statistika
piban.ne lõige tegcmnse üle.
12. Täielist ühendust osakondade ja
jektsionide wahel joclada.
Tähendus: organisaator peab a ati
kätt saadatval olema s. o. kindlaks
määrat.d aial.
Tähendus: Organisaatorpah tead
ma, missuguicid agitaatorist tormi
toda neude ouiaudusi silmas pida
des.

Peterbr! Kom'tee nfn!i parteilise elu
frfftobcl. Ta PH praeguseni igale Ec*ii
Osakonnale waiintist abi annud ja seepä
rast annab konwercnts temale õigust ka
tulewitus tviklde E. O. kejktohaks olla.
Iga E. O Põh on kohus
totud oina kao.'oe!nie proiolollib ühes
e scmplariS P K. saatma, tuid wiimane
pead neile lelle wastu alati omalt poolt
walmistatud töölawajid ja lisandust
saatma.
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Maapoliitika ja S« »»a!tz.
Sm. Peterson kannab ette W.N.Wa
'itsuse kawatiusi maapoliitika «lal. är« näi
dates», et wa itsus püüab kõige väs t maa
fomnimiuobe pää.e r hstt panna, fuib
alnpo gade wastutu!ematnie tõttu peoh t«
uhiie maapidamise (art Uid-) juur«s
tai»', millest aegamööda tnm:nuun'lik>
inaakorraldu e päule üle minna se. Sm.
Anton tähendab, et meie kommunistide
kohuS maal on tngest » ust walitsnm
otsust maaasjns teostada. Arusaamatute
löö.iste wastnpanct pead murrud jaama.
Ettepanek.
1) Maasaotamme isik!iste majapldamist
wahc! hamitas need majanduslikud »»N'
gimiscd, m-s meid lammnnistlika maja
pidamie juure wiiwad. Seeparast tuleb
termit.lda keskivalususe sammun maapolii
tila kohta, mis katsub simru ühiskondltsi
masapldainist organiseerida, kus ühe ketk
koha lätte tööstn e õuduste armeie mütmift
ja aotamist koondatakse. sest smsialtsmt teos

tamine vvllnmajanduses tähendab ühiie
plaani ist»ele toiduainete walintstauiist.
Küla törrahmaS wüidab ainult ühtslond
li -tc ma apidamise sisieseadm se juures,
lest see parandab nende majandus isi tin
gimisi, ja lecpäraft on :ema lohus iga
pool nõukogu majapidamiste, ühlstööta
miste ja kommuunide eest mälja astuda.
Kommunistid maat peawad maaküsimuie
korraldamisest selget pt ti saama ja see
pärast on meie tohus sotsialismi poole
mmmum st kütus selg taba ja töörühmast
ühislondtiSte Müjaptdautiste korraldamisele
kutsuda. (Järgneb).

Eestimaalt.

ZNeid sunniti sõjariistad kätte mütma
ja puuste wäg de m Lesti tfrm
vuje" ee't wöillen a. Ag - w rsti nä ime,
et 'ee Eesti iteieismus, M.Ue e« m
w itl sin e. oitruli rikaste inimeste iseseis
wus on. Tõör hwas on w b iii»
gis* peremeeste i t all. svd t oa ch
irit'eri kepi all nagu wenasli tsa.ri' a .
Nüüd oleme Leesti Kom
m unist ise Aü ' iwäe juures ku?
söjarvngid. M ned meist wõlsid 'ü
õme ruieu ja zootjid wabalaht
likult üle, te s d ja! u'd lahingu,
m nai.
Võit hirmulood, mis Lesti
herr.de lehed enamlaste
kohta kõnlervad, on wale.
Aclleg l ei lorgt» silmi wä'j'. üi>
1 tegi meie hatgaft poe n»aha t stud Mn

>ugi wõib sa d' surma lahingus. nkifsmo
lst kse maba spio n?d ning walg kacr i
mä lased. aga autaiö Eesti
lnkmeid ei puutu leegi.
ZN.ieaa kai k t fitn ümber kui oma
we dadegffiõ * antake n gu rnn ><•
n ä lastele. 211 ned me kt .St wid kohe
Lesti punastesse kü ipvlkudesse, teied linn
a ma kaitie po ku . n. e.
U)cigisi ei sunniti uiu kedagi meie
hulg st ü amäkke
Seltsimehed, jätke wenno
tapmine!
Teadke. et EcSti kommunist
listes tütipol k u d e s, fcllcbc
mastu teie oma ol,maser de täsul w itletc,
teeuiivad Tallinna töölised.
Eesti maata mehed ja teised
s-ltltlised, teS parunite ja
Eesti walgete eest ära p genenud. Pääleselle on teie wastu
.veel Wene töölged ja Latt seltstltsed, kes

t, ku'« soldat b koju |õnaruoh,
järk ärgult, Cmi ru rra nende demob lisatsioon
sünn b p> b nende ujcutele tööijcd sõja
ritttu panema.
Mit e korra,raskasett ci pea tööliste sõ
sar istu vanenn e ttindd', mitte ludas
..uh nb, kuid vrg.nti cerüud—mabrikittc, te
ha te ja lvö'vdade . iili Sel moodul or
ganis eritub töölised pcawad lõwasti ühte
liidetud pnn i e s j nvae tagamarad rcwo
wtsiooni kaitseks loom
See õunane kaard saabki parast m i nu
toets, kel wõnnalik oma saatust enese käes
hoida ja ise teda juhtida.
Mctd uimatakse selles, et meie tahime
wäliemnse kandu maa üle malitseda. Ktttd
see ei o-e õige. Me tahame, et tööliste
kiais ühes tctsic v#k)lctaorliste rahma kih
tide a maa ii c waltt etS, lcs, oma kogu
vrnm> enamuse 100 t ak; nad penvad oma
Maimu taruni minema jõu fiitOttt tn ma.
Die teame naga hästi, et nende mastede
enamus mee. meie maaie ui ii oh I ei ole
Kuid see aga ci sega asja sugugi: nad
saamad oludest man te, et meie tee ai
nuke õige tee on Kurn selle selgitut eni
võime me oodata. Kuid meie üleskutse
tega, ntete kihutustöö kandu ei tuha meie
seda teostuda lasta, et need nühete. dltkud
massed, kuni nad meel omas teadmuse
tuscs nibmad, oleksid walelikkude stthtide
kaudu l jariistuta tehtud, ne >de lodauiuse
kannupoiste abil: kttid pärast poole, mil
masied n ude oma päraste jtthttde õigu
loomu üle k. ike tõtt lunida saamad, et
Mtd utiue abitutena ja kaitsetuma et oleks.

Uus walits ts, kui suure hulga walitscwa
tcadwusetnse tlmutus, rippub kodanluse ja
detno'raatlla vahel ta loodab, sama kui
Kereusti Wenemaa! lootis, ühekorraga nii
netd l i tetfi m ima juptida. Knd edas
pidi, m sede llassili>e teadivuic selgumise
ja klassiwahede tcrawnemi e määral, kao
tab walitsns mähemagi pinna ja toe.u e
nng wariseb põrmutS, kuna tal wüinia
ltts ia jttlg.ts ühe ehk tetse waliku tege
misets puudub Nii kaua peab ta aga
iciiclanbltf olema lnõlctni tl assi wa tu,
nimelt ühe ehk teise klassi klassilise tead
muse vahekorras, ta annab kodanlmele
teod, n-.ng tõelistele punased laused
Töölistele ja mäerinnolt tagasi tulnud
soldati ele lttbatakse lotsiaitsmi, mil moo
dul ta proklaut..lnomtides lubatud oli,
ehk k.tll, üteti, hartlikkucc märkustega
„mitte nii ruttlf, mitte ü cpää - taela",
„i mu katjcdeta". Kodanlusele aittalse
jamal ajal unttuS, et walitjus ei mõtlegi
pankasid nataouanli ecrida .hl ,eda enam
eraomanduse igttte püüle torini jooksta.
Selle väle toe.adcs, kodanlus tõttab
tapttalist itfu majandust jälle ioo na. N>i
sugttses tema tegumnsi- p.nub, k ige pääit,
m tete laokil olek ja wotmetus Uus wa
litjus, ei näe mingisugust w "imalust uue
w imu läb wümi,est lindlasti 5 nui haa
rata Ta peab mana bürokraatias tuge
otsima, sest maS ede uute jõudude vast >
ei ole tai usaldust. Ta ei leia eneses min
git sisemist j udu, et majandusliku elu
pätile ok üuse m jumise algatust oma
katte matta, ta! puudub uje, et ta ilma

Eesti wend dale,
kes «ma jeltsimeecte wastu wülllewav.

QMti t»mm'mlstliZtele mägedele svpi tui*
uu», et Ecstis jälle tvürahme nSutogafid
sidfe feeda.

eeltflUf*. mis teie ootobt?)
H«t « ke »m t ohwitkerldele
w•4 t u j o tulge ftrntnunift
Ii 41 e viä .' de poole üle, nagu
meie Ie d tegi m ?.
A !e< siis saab Eesti iöör?hwaS wabiks,
s'n punased tihib Tallinna jõra w tanud.
?l>leS fiU [uab maa. fõif wabriknd :a
majad walitsu e alla. kui Soome
parunid ja Pätsi walged
Eesti piiridest wulja kihutakje.
St õig • « maailmas on re wo
(titfioon lahti.
Näitame, et fa EeSti tõõ
rahlvas «tunasel kohal ei
o l e.
Tu Ige appi Eesti punastele
mägedele.
Seltsimehed ootamad teid!
Eesti Nemolutiiovniiise k«it'cpolgu
ruumides, 23 weebruartl IdIS.
Terwitusega: Alfred Rsosmann,
I walgcft polgust, kuulipildujale komau
dost, Karl Kuunann, I wagcst polgust,
7 roodllst, Jobanilc» Kutsina, I w. p.,
7 r, Hau» Puuder, Iw. p. S r., Jaakvb
Paalberg, I w p., 5 r., Peeter Rebane,
I w. p., 16 r., JuliuS Kalholm, I w. p.,
5 r., Karl Nardct, 1 w. p., 6 t, Karl
Sudcberg, ] w. p., 5 r., Paul Esko,
l w. p, õ r., Ludlv g Laur, I »v. p., 16 r..
Jaan Urgas, 1 w. p, 5 r., Jaan LtUe,
I w. p., 5 r, Töuu Sek o, lw. p, b
Anton Laulimau, I w. p., ü r.» Aleksan
d r F cesman, 1 w v, 5 r., Aleksander
Hie», I w. p., 5 r., Johanne» H iil f, I w
p., 6 r.. J'ak Allas, 1 w. p.. 5 r, Ja
hanueS Di Ucr, I »v p., 16 r.. Ewald
L indat, I iv p., 16 r., Man Kuuselt,
I lv. p., 16 r., Johanne» Ecrman, 1 lv.
v, 16 r., Johannes Puusep, I w p., sr,
Hcitutp Sutlcr, 1 »v. p., 6 r.. Heintih
«orapik, I w. p., 6 r., August Parjon,
I w. p.. 5 r, Mihkel Julldors, 1 lv. p.,
r> r. Jaan Hcrbcrgcr, 1 w. P, b r>,
Johannes Haunner, I l». p., ö r, T nis
Jenjen, Iw. p.. r.. Hau» Ech valbe.
I w. p.. 5 r. Martin Waseman, I w. p.
5 r.. Anhar Falk, I »v p., b r., Julias
Kustul, 1 w. p, S r, Johannes Järlaf,
I iv. p., 5 r., Ado Pikoiv, 1 >v. p. 6 r.,
Prltdik Pllusep, 1 w. p., jalaluurajate
koaiundost, Johannes Karasim, 1 lv p.,
sr, Juhan Oidram, l w. p., 7r.
Jaan Aainan, 1 w. p, b r., Nhard
Lailsman. I lv. p, 5 r., Jaan Wovrman,
I lv. p.. õ r., August Krein, I lv. p., 6 r,
Jaan Walncr, Iw. p, ör, Aleksander
Tempel, 1 w. p., ü r., Aletjand.r Alberg,
1 w. b f

'oöanhreta os'ab I3bt saada. J, soe sün
n b Sa samaal, mille kohta Kalltsky
20 aastat tagasi teatab, et ta sotsialistlikuks
korr-ks küps on! Kuid lõppude lõpuks,
enam otmswöimulisemad tihid, kui mass
hakkab nad cbafi tõukama, ikkagi on sun
nitud ka midagi tegema. Jieseiswad sotsia
listid juba töötawad paani kallat, kudas
sotsiali «erimise juure asuda. Kuid ta» ka
siis lotsialism teost .b?
Siin on uus hädaoht massedele peidus,
kui nab iie ,ruiis tva ms id et ole. Sotüa
iiftlitab abniöud, mida siin silmas pee
ta se, täiwad ainult sliurettew ttete riigin
d unise kohta. Kuid see ci ole fee fot(lali]iiit
mis proletariaadile tarwis lähed; see ou
riigi j»tn«ltun millest prol»t«r«»adil mit.e
parem ei ole, umid halivein. Ä.el taks
aastat tagasi, mil praegune Baieri raha
niuister oma riigi otnalismi p aanidega
üles astus, astus nende plaanide wa>t i
hoiataivaU soisi»listlitu» «jatir.a» ,Bor
bote" üles.
Rigi jotnaJtsm—fee ott kapitalismi fõr
cjcin lipp. K li riik «ende hiigla ettewmtcd
uxiia katte w. tab, hjo ttjcb ta ltsaoäär-.
tuste hoo ika tväl eest, mis nende
kusutS protsentide naol tuleb, ja et e
iv tjaüt jääb ära kohustus töö istega jun
nata. N tl ise hoiab siis töölised teatawais
raamides, üht 0 a paremais e ti tgimistes e
teisega panneS. Vkiiwtisi üht o a ära solki
deS, halwe.b ta leiate inastupauctu —ja
sel t.cl kindlustab ta t pitalile tema sisse
tulekute puutumatuse. Riigt sotsia ism—see
on Ca tööstuse reguleerimine, töö organi-
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Orjastatud Eestist;
Tartu Maakonnawolitsae esimees hr«
J lans olewat sõjaivägcde ülem uhatajake
y ilaucrdt kirja saatnud, milleS ta »aa
nitob. et Eesti haritlaste patakani mttte
wacrinua e ci iaaõctafs, sest firjutab ta:
haritlaste seisu vrd lahinguwäljal
on paliit raskem kuiv harilikkude rahwa
wäelaSte oma. Hulluks läinud enamlased
katnuoad tingimata, kui pota ioni kohale»
jõudmisest teada saaw>d, teda ära
taoa" jne. L"puks lsan ta juur.': Juta
g.n teie tähelepanemist kõige selle paale
juhtida, et mitte parandamata õnnetust ei
luhtuks, sest Eesti juhtima jõu hawita
mi ega on ka Eesti riik hääuiitatud.
S.lle kirja paa e wastanud Laidoner
muu tos, järgmist: .Mina loen, et prae
gusel tssijel silmapilgul iga maatennO»
ivalitsuie esitaja peaks köite oma jõudu
ja mõju kokku nj'tina, et waenlast maalt
ostja ajada. Hra Jansi lirast näen ag«
mina, et tema iue utenes ei aita
moralilist jõudu pruugib, et seda takistada.
Loen. et hra Jans t rge ja wastut.wa
«uaakonna wautiuje esimehe koha pääle
sugugi kahane po.e j» tagan
dau t« ametist". .
„3fefeida>a!e* deStüe tuge tfslmtl.
Nagu Eesti kodanlised ajalehed teak«»
mad, olnud .pä>m Poskal pikem
jutuajamine ttcrcnskiga Lonsonis. kus
miinane juba jumest saadik wi biwag.
Xtcren li kurtnud oma nurjaläinud p!a«»
uisid, Wenemaad sajaga päästa ia arwa
nud, et admiral Lolt Hat hoopis wana«
meelse waadelcga mees olewat.
19. jaanuaril saanud Poska ParisiA
wiirst Lmomiga tollu, kus tulewassa
Wcnemaa rnglkorra üle peenid.*
Lmoniga ühes olemat Parips ka Saj»nom, tes muu seas täl.cndanud, et tO
Poolamaa iscjcisronse poolt on. Soome»
utaule zeda aga uungU ttngimijel ei luba.
Eesti lihunikud kardavad piäle tungimist.
Walkea saarelt, wecbr. Ametlik teatv
Londonist 21. mcebr. Jää takiSNlSte t tM
ci w i soja tegewust Puteri ja Kronttadti
mastu lähemail tu det ete wütta. Eestk
lvalltjuS on karu,st owaldannd, et kus
ilmad wähe ;i paranerrad dolschewikid oma
sojategemust algawad. Ba.tinierel olewat
laewastlkust arwatakje kaitseks
doljchewilide wasm :ülla.t olewat.
Saaremaal mäss allasurutu»»
Walkea saarest, 27. wecbr. Eesti walge
walnsus teatab, et Saaremaa rewolut
fioonlUne ttikumine walgete wüeojade
poolt maha surutud on.

satsioon,—sõnaga, sotsialism, tuid sarnans
so fi mis k ige sllgawamat, t ige
alatumat proctortiuö fcrrmmift tähendao.
Rngi sotsialism läh b proletaariiscst sotsia
liSmist seepoolest lahku, et esimese juureS
kurnamine kogu oina jüusje jääb. Mitte
orgini atsioon riigi kaudu, maid kurna
mlne ja kasusaamine kop tali pääle,—sellel
on wahe riigi sotsialismi ju proletaarlije
jotsialisuü wahel.
Proletaarlin.' sotsialism ei seisa mitte
ainult töüMu e ra!zw.,ndamiseS, fui tõiaa»
väält kasu foustaficrtuü es käpik »li pääu.
Kas wiib riigindamine ühe hk teise
luure—r pvub selleit ära, miSsug ine riik
seda t ostad, kelle tats rtigiy im oo
Sellepärast tuleme me sellesama otiuje
uure, tui enne: kõige põhjapanevama»
tüsitnujeks praeguse asja lenukorra juures
on ühtSloudnku woimu küsimus.
Kui roaUtfu!, sarnane kui praegu »vi««
juures, riigtndamisest teaoa auaab, j«juures mitte selles juhteS tchet, m:S pro
etariaadi wönnu abia ud tõikivötmnlsieks
ning kodanluse wüimu abniüud wäik
m?e!s, siis wub icc riigi sotialismi
juure, a p oletariaadi weel halwema
orjastamise juure.
Ainult sel korral, kui tõöliSteklafl kogu
wõimu rngtZ vina järel kindlustab ning
kodanluse jueinks teeb, wdid u tööstuse
rügindamije kaudu jmsiaiis.ni ja «abaöuje
juure tulla.
Anton Panneto
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Na!stüöl:s"d Soome rewo
lutsioon s.
Üleüldiselt on kuni wiimase ajani ar
wamine maksew olnud, mis arvamist
valitsev klass iseäranis pingul hoida on
l püüdnud —et naisterahva ühiskondlik
tcaeivus koduse, perekonna elu korralduse
Piirkonda ta b Mis wälsapool kodule elu
nelja seina taga sünnib, ei ole temale
tähtis, see jäigu meesterahvaste aSzats.
Erandina on jäetud niituansed kerged,
ühtlasi muidugi ka wääni fta ülesan
ded, nagu häategewus, pidude torraioujed
jne.
Kuigi see ajaloo esiaegadel, mil w itlus
olemas olemise eest iseäraliselt tugewat
füüsillft jõudu tarlvitas, nii oli, siis selle
pärast, et ühiskondlik saatuste valmistus
naiselt, tema töö õu rakkesse panemist ei
nõudnud. Aga ühes kapitalistliku malmis»
tuswiisi elule ärkamisega sai naisterahwa
senine ühiskondlik waheksrd kogum teisele
«kusele nihuiatud ta oli peagi sunnitud
oma tööj udu turule wiima, ennast nii
sama ühiskondli u kasuliku tööle ohverda
des, nagu meest, rahvaski. Ja sellega
.omandas ta enese e meesterahwaga ühe
tväärtusliku seisukoha.
Seda ühiskondlikku seisukohta on Soome
naistöölijed iseäranis terawal tujul ar
wes e wõtnud.
Juba warakuilt, tööliste liikumise al
gaStusel, leidub rohkesti naistöölisi, kes
käsikäes mee töölistega wüitluses pare
mate elutn.gimiste eest wäljas on ja
ühtlasi ägedat wüitlust suurte seltskond
liktude eelanvamiste wasw peawad, mis
naisterahwale kohaseks ei pea poliitika
väljal esineda. Peagi kaswas nais
tööliste liikumine niiwürd suu
reks, et kodanlisel klassil või
mata oli neile waStu wõidelda,
waid niisugust järeleandmist pidi tegema
mis teistes haritud tööstuse maades meel
tänini pole tehtud, näit. üleüldine hääle
õigus walimistel. õigus wälitud saada
j. n. e. See lõik oli Visa võitluse taga
jär eks, mis Soome naistööline ühes
meesseltsilistega pidas. Oma w Ulust ei
lõpetanud nad aga nende tühisemate
võidu saawustcga. nad pidasid üleüldist
poliitilise seisukorra muutusi silmas ja olid
alati malmis wõitlust la kõige terawamal
moel wastu tolma, mis kõige selgemaks
Luunistusels sellels nende osa wõtmine
Soome rewolutüoonist on. Pääle esialg
sete katsete würmu suurstreikide abil töö
listeklassi käite üle saada, pidid töölised,
nende katsete eba õnnistamise t> ttu sõja
riistus revolutsioonile üle minema. See
ja esiuiesed sammud ei kohutanud nais
töö isi: suurstrelkide ajal koondusid nais
töölised meestööllstega võitluse ridadesse
ja esimese veretöö paäle, mis kodanlaste
lihunikkude poolt korda saadeti tõusid
nende käed ühise!', rusikasse pigistatult,
kättemaksu mandel ülesse. Werine klassi
sõda algaS. Naistöölijed olid kõigiti suure
ülesande kordasaatmisele toeks: korraldati
naispolkusid Wilburisse ja pärast Helsin
gisse ja kus neil otsekohene wõimalus
puudus frondist tegewalt osa wõtta, sääl
ohwerdasid nad oma jõu ühel kui teise!
teel rewolutsiooni teenistusesse. Iseära
nis liigutawalt ülendawat meeleolu pak
kuda pilt nende võitlustest enne Helsingi
langemist. Suures kasarmus on naistöö
lised enesele kindluse teinud ja lihunikkude
Saksa soldatite ägedast pääletungimisest
hoolimata ei anna nad alla waid sure
wad kangelastena põlema
süüdatud kasarmusse!
Niisama -angdastena wõitlesid nais
seltsilised Borgsirömi paberossi wabrikus
kuus tundt lihunikkude maa
ja Saksa mere mägede wastu.
kuni kõik, 175 naiskangelast
lang esi d.
Säär Neid, tööliste linnajagu walgete
wastu kaistes näitasid noore? oo seltsi nais
seltsilised kangelasemeelsclt vaprust üles.
Nn sündis see Tamperel, Wiiburis a
mujal. Ka l puks, tui rewolutsioou timu
kate poolt armmatt maha surutud oli ja
timukad wõidu joovastuses pidutsesid tuli
juhtumisi, kus naisterahvas ennast ohw r
dades timukale tuuli rindu laskis, näida»

te? et Mg?wei'sema survega revolutsioo
nilist liikumlst läm natoda ei ma. Nii
sama lõikas nais- habemeajaja kusagil lm
nus, kahjukS ei mäleia ma linna nime,
linna komendandU tööd tehes kõn maha.
Need on oiimlt üksikud väljavõtted,
kuid kujutavad paksus wärwis seda asja
olu, kui kaugele Soome naistöölised ühis
kondliku elu arenemise käigus jõudnud on.
M tte ainult et ta eitanud oleks manad
todanlise) traditsioonid, eelarvamised,
waio la rammud täsikaes mee töölistega
punase rewolutsiooni lippu all j on va!
lius inimesesoo purema tulewiku eest
surma mmema.
Eesti naistöölistel olgu Soome seltsi
luste tegevus eeskujuks. G. T—er.
Hoia Luxzrnbxrgi n mz
Une na.£sõ|£wac salk.

frwjlfwat. 1. milrtnt 'SIS «•

ohkavad tööd teha ja .herrade" kadusid
ägedusega kaitseda Just selles ringkonnas,
kus t ige päält ausust, ustavust. järele
valvamist ja tööarmastust tarvis on,
võivad ka mitte eriteadlased naisterahvad
töötada, kuigi ka ainult selleks et prole
taarlaste riigi asutused juba suurest kur
jusest. mis .nõukogude preilide" nime kan
nab ära päästa. Sagedamast ja sageda
mast on kaedtusi köit takistama bürokra
tismi üle.
Suurem osa nendest kaebustest on
pääliskaudsed laadi mis seda tähele ei
pane et mana klassi asutustele ei jõua
übe-arroga uut seisu ja uut mormi andu
ja n?ee> wähemalt on võimalik nendelt
ühel maal, mis mana maimu ja mana
wormide ilmast on ümber piiratud, korra
ga lahti saada.
See ag i ei wähenda, waid ümber pöör
dult, suurendab seda tarwidust, et põhja
likult on tarwis manast, bürokraatia omaks
eesmärgiks tegemast ilmast katsuda lahti

gefnfetifu jiiupinquwse |a kannatam
aluskiwid pannakze kõige inimejesoo
basmmiseis merisemast ja hävima
tust ikkest. ~
vtiisuguste kaastööliste wastu tuleb TOOV
delda mitte ainult kmnmisjonide j" terste
ametikohtade abiga, waid lõik. tgrt
mast tööd oma pääle mõttes, kõtk 'aasa
töötades, kõik järele waadates, kõige rae*
kemad tööd oma päälewõttes, nii seda korda
saates, et teiste! muud järele ei jääks, kui
ennast töö distsipliini alla anda, wõi ara
minna. Weel rohkem on tarwis kui mitte
tehnilisel a?al, siiski politilizelt ustawat
elementi toitluse, transpordi ja musta
tööliste keskel.

Ulemaa laiali olejatel töölistel, kelle
iseteadwusest niipalju ära rippub, on mähe
kõnesid ja kir a tükid keskkohas Mo kwas,
neil on tarwis kohtade pääl agitatsioom
ja kihutustööd teha. kõiki juhtumisi, sotsi
alistlitu wabarügi kodaniku kohuseid selgt
tada.

Sellel tööpõllul wöiwad kasulikku tööd
Wenemaa revolutsioonilise liikumisi üks saada.
iseäraltkumaist joomest oi see, et temas
Just selles töös rippub ülemal nimeta teha need, kellel enteaduft ei ole, kes
naisterahwad suurt osa võtsid jn la see dud kategooria töölistest palju ära.
aga müistawad sisemise distsipliini
põhjus, et Wene rewo msiooni kangelaste
Kas ei ole see nende ükskõikne olek mis elusse wiia, kes otsekohene Nõukogude ri zi
ja kannatajate meesterahvad nii arwu, paljuidgi proletaarlaste asutustest ära poole hoidjad, iseteadwad lihid on, kes aru
kui ta omaduse poolest naisterahvastest ojad, ilma et midagi praktikalikku jäält saamad, et iga Wenemaa häda arstimine
ennast ei eraldanud. Kas Wene naiste kätte saada.
üleilmlise töötisteklassi waenlaste wöltmise
rahwas ka pääle selle kui Wene rahwas
Ei sagedaste wastutawa töötaja jutu wüimalust wähendab.
Wene naiskommunistidel on tarwiS
oma surumisest lahti on saanud ja sotsi legi. Kas ei ole need kihid, mis maakon
aal.e rewolutsiooni lipu alla astunud weel dadest ja küladest tulijaid sunniwad ütle kõiki neid naisterahwaid organiseerida, keS
üleilml se sotfialse vabaduse liitumise eel ma: .Kõik on meil wanat moodi:" Kas weel partei ja uue ilu ehitamise tööga
wäkke jääb, wüi älle oma eelkäijate kuu nad teemad midagi selleks, et proletaarla koormatud ei ole ja kes weel seni ojani
lust tulewikku ära unustades ja ainult ne ennast omas asutuses tunneks otemat parteis ei tööta, aga kes kül seda wäärt
kodanlase .:a wäikelodanlaje naisterahvaste ja et tähendadud sm. teda mitte sellepärast on. Ennast sellest teisendades, kuidas Ke
püüdeid, poliitika wabadust ja walimjse jutule w tta ei saa. et .nii ei ole luba rensfi ajal kodanlased naisterahwad, osalt
õigust lätte saades ainult kõigile juba tud", waid et ta teise tähtjama töö j uu spordi mõjul, ja teiselt et tvörahwa naiste
tüdinenud feminismide karja kasvatab
rahwastel weel rohkem alandust tuua suur»
res on.
selle lüsimise panid kannatajad omale sa - Kas enamjagu toitluse ja weoasjanduse tüki-liha andmiseks surma pataljoni orga»
gedasti ette.
seisma jäämise ja kriiside süüd ei ole nijeerisiwad, peawad praegu Wenemaa
naiskvlnmunistid k iki neid, kes wüiwad
Seni ajani ei ole Wene olud wcel täie mitte nisiugusest wahekorrast?
likku wastust selle pä-e andnud, ehk tui
Kas alatu altkäe maksu matmise järje proleraarlift Wenemaad teenida ja sellega
on. siis ainult koouelanikku, kes ainult kindel vastutöötamine sellega ennast ei ühes ta üleilmltst sotsialismi, mobitisee»
kaebab eht ennast sellest rõõmustab, et selg ta et suuremal osal mitte aa enstel rima elu pataljoni mis Rosa Luxem
Wene seltskondlik elu nii mähe kõrgemal töölistel just ü:s kõik on, mis tehtakse burgi nime kannaks, selle inimesesugu luure
seiswaid naisterahvaid wälja on toonud. asutustes, mille olukorrast miljonite saatus maimuga, ausameelse südamega, wahwa
Kõrgema! seiswate naisterahvaste all möt ära rippub.
m ttekäigu ja tööga rikastas. Kõiki seda
leb ta ainult niisuguseid, kes iseäralikkude
Preilide ja daamide, meeste ja noorte tõi ta wumse weretilga»n rewalutsioonilise
kõrgemate koht de pääl on ja sellega selts meeste pääle waad tes, kudas nad meie kom.nuntsmi altarile.
Las waimustab tema näitus rewolu»
konna tähelepanemin oma pääle pööravad, asutustes siia ja sinna lippavad, nende
ajalehte nendest kirjutada lasevad jne. juttude tooni, aja wiitmise wiisi tähele tsioouilise Wenemaa naisterahwaid.
Koduelanit ei m ista selle üle järele mö pannes, ei wõ ts küll keegi arwata et ta
Angelika Balabanowa.
teiba, kui palju tööj õudusid nõudis enesele templi ukse juures on, kus nii suure kanWene proleiaar ine revolutsioon k äge
vastutavamal uue elu loomisel LääneWenemaa urgastes ja nurkades. On küll
Teated.
wäärt, et neisse nurkadesse vaadata, nende
tööd näha, et aru saada, et pääle nelja
aastase imperialistlikku .ta k. igil pool
olema kodujõ.a ajal ilma naisterahvata
lül ei oleks võidud läbi saada.
Eesti Proletkulti
Teiselt poolt maksab üle wenemaalise
Nõukogu sekretär palub Nõukogu Hikmeiö tingimata koosolekule ilmuta
kongressi, suure arwulikude naistüöliste
laupäew l 1. n.Ürtsil s. a. kell 4 pääle lõunat.
uaiskommuniStide konverentsi pääle m tet
pöörata, xt aru saad. seda sügavat liiku
fflojfoya raioni Eesli proletfulti aosfond paneb pühapäewal 2el märtsil i. a.
mist naisterahvaste seas, mis pääle ok
toobrikuu revolutsiooni sääl korda on läi
P du öhtu
nud, et selle pääle kindel olla, et Wene
oime. Leskawa: Näit-mSng ji muud harilikud löbustuseö. (ökßm.
naisproletaarlane oma a akohasel k rgusel
SaõaJKaHCKnü) np. 124 h katus kell K õhtut.
seisab, ja kui see mitte päevauudistes ei
seisa, siis ainult sellepärast, et nende nimi
on—klass.
Eesti Proletkult.
W iburi poole Tööliste klubi eestseisus
Praeguse ojo Wene» ja Lääne- Euroopa
nõuab
järgmisi se tsimehi tungiwalt püha
Proletkulti näiteseltskonna harjutused
rewolutiiooni silmapilk on kalse-kiwi Wene algawad uuesti püuapäewal, 2 se! päewal, Z. märtsil kell 4 p. l. klubi tuu
naisterahwale, kes mitte kontr rewolutsiooni mansil, kell 2 päewal. Palmak.e ilmuda midesse Karl Marxi prosp. 25 tulla: slm.
laagris ei ole.
tingimata selleks a aks k iti ne.d, kellele Schiffer, Kasak, Johanson, Peedu-Wintel,
Sellesse kategooriasse wõib praegusel on juba wälja antud osad ja ka neid, kes Kuust, Rekkaro, Kukk, Estein, Aug. Lind
ajal palju proletaarseid naisterahwaid ar seniajani on kaasa mänginud ehk edespidi lom, Gustaw Blulnfeldt, Pnints, Wirnhos
wata kes resolutsiooni wastu waenuliku soowiwad kaasa mängida uute osade
•dcst j e i f u
olekust juba „kaastundjate" kilda ka duwad. saamiseks. Harjutused algawad kahes
Jiiifugnfc platoonilise kaastundmusega on jaos.
W. St. P. Kroonlinna Eesti osakonna
igal ühel ies omal õigust ei orwa olewal
pääkoosole saab pühapäewal, 2. märtsil
rewolutsiooni saboteerida, juba otsa teha,
i. Peetrilinna Proletkuldi kooli seltsi tööliste ühisuse ruumides kell ,l/t shtul
et mitte Wenemaad nälja, külma, sisemiste eestseisus palub lõiti seltsiliikmeid püha peetub.
ja wälisle waenlaste kaenlasse tõugata.
päewal, 2. märtsil kell 4 p. l. kooliruumi
Puutumata seda, kui tarwilik praegu desse, Karl Marxi prosp. 25 tulla, tähtsate
Wiiburi poole Tööliste klubi eestseisus
eriteadlaste tõö on, pole ju sugugi kahelda, küsimuste harutamisele.
palub
kõiki praeguseid ja endiseid klubi
et mitte eriteadlaste hulgas uskawade kch
Asjaa aja A. R o b a ch.
liikmeid pühapäewal, 2. märtsilt ell 4 klubi
tide puudusel mur arw tüöt rkujaid ja
päewawargaid on. Sellest paisest saab ai» Pidu-ühtu paneb toime Soome ja Lesti mere ruumidesse, Karl Makii pr. 25> tulla
uu t nii ugusel teel lahti, et nendcga kaas meeste Rsmmunistline klubi püharäewat tähtsate küsimuste harutamisele.
Eestseisus.
tööd tegema ja nende järele waatama rah 2. märtsil. Mohowaja uu! nr. 33. Teater
wale ustawad jtöötajad saadetakse, kes neid .AsmSdia* ruumbes. Lesta wa: Näite
oma kohuseid õiglaselt sunniwad täitma, mäng. Algus kett 7 õktu! pt?etihinua>
Väljaandja: Venemaa Kom. Partei
aga mitte kurit-htliset tööd takistada, ehk 6—lQ rubiini. Mängib puhkepillide or
Eesti Ojat. Peterburi komitee.
jälle aatelised töölized peawad nende kohad
tester. Lest seisus.
oina kätte wõ ma. kes ainult piitsa all
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kolleegium.
t 4-« rocyjLapcTO, riinorpaitma, n«7?vsp«, CcuManHCTHwecKaa (ÖbiBUJ. MaaHOßtKafl). 14.

