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raudtee tna!a?eft ?a> kiki ees
pommitada ucu uicic fuurias
EeStimaa wäcrin d.
tulega tagist. Marienburgi tvütw.ise järele
Narma piirkond. Pan sie!> Ee?ti wae jätkame m'?e cu?n.iu cTc unstafc la taa|a
ofnb w otsid rida fülafib ara 4 wersta mi st ja oleme jufw» 15 wecsta Marien»
Narmast p ch:a pool. Edukal pääletungi dogist ida poole õudnud.
misci saime kätte Sahouje iüla. Natalia
Windawi juures.
öisa. Pära kolvnu, Dolga a Niiva küla.
Püü etunginiue kestab imibsüt baji.
Paale Windawi linna w ilgete kKlte
Pihk iv a nirkond. Meie wäed wõtsid wotm.st, tnl'.d kolin "ninipaati ja
wõidelocs rida külasid ära 10 wersta loode ü?s weolaem sadama. Puna ed wäed orr
pool Petjeri. Meie wõ.sime ära Toni ja Z.O werstu Wutdamist
luure Trosna külad. Sus on weel ära
,võetud Werhoustinski, Mesowltshi, Kus
Umani wõtmise teate.
kowo, K >romo, Ääikc ja 3 iur Netsha ewa
Kiiewiü tulid mitte weel kinnitatud tea»
küla. Wa tou? taganeb Luurainisesalgad
tegid uidtaks, ct walged Petserit ema ted, et Umani linn tlluikogude mägede
kueerimad. Et meie päaletungianst ajuti parujaauiaikade pooi ära on wõetud.
sen seisma panna, purustasid nao raud
tee silla, mis üte Puus ha jõe läljcb
Wastulmkawa Prant soomnZlaewa
Pü)kwa kainmuuulsistide salk, 15 ini
„Mirabeau- võhjalalkmine.
mest, märkas, et wastane inarulije suur
Kiiemist tuleb täiendamaid teateid Prmt
tükltule kantsel soomusrongilt meie roae
suse
soo nuslaew „Mirabeau" n,adr «ste
osale kallale tungida püüdis, kes kettis
seisis, ku d 2 tunnise w itluse iärel lõi !nässust. Madrused, arreteeritut ohwuieri
meie wäike kommunistide salk kaks agitaatori wabaiades, t mbasid punase
i«ärksa tugema wastase pääle.ungimise lopu lipu üles ja heüsid ohiv.tseri) üle pardu. '
jahtis le merele ,üit!va waiu litust tagasi.
o i m ar i sihis algasid walged paäle saadeti osa sõzalaemastikust, inis suurtüki- f
tinagimist. Pilkan mõisa piirkonnas algas tulega soomuslaeioa üh.s teiste komandoga>
põhja kaisid. Odessa lehtedes ilinund \el\
lahing.
Walga sihis mugis Läti ratsawägi o ibuk a netlikud teated kus räägitakse, ckr
edasi ja wüttls Ndseli lossist «oode pool ..ivt rabeau" kal-u wastn p rgace.', põhja
laks tüla ura. Watgcle loomusroug, mis marunud ja koinando är .paäs etub.
Ttoted 5. märtsist.

kõnede ja läoträäkimisiea,a UI fooft tööplaani, töön a, nuie Ppccnncte jne. aS'??3.PWi
Jeltfimebi, kes mütlcwad Uiifcolt löö-'! a a wõtta ehk tel mii.qisugused teomid öpe
ainete, köoaja ine. üle on, palutakse kokku tulla endid reqistrccruua sa vina soowistd
Mvaldama, et nende täitmrefs tarwilik a samme teha wöiks.
Koosolekul saab seletust anub Ülikooli uute tööalade üle (poli ehnikum,
lifeb spcaincd, nnflu. raamatupidamine, raama tnfoflube korralda mine, keeled—Eesti.
Soome. 39cne, Saksa, Jnql-ie jue.). Ülikooli kuulajatel tuleks ühtlasi waUda omab
Esitajad Uii ooli e.
Küttide Ulckooli lektorite ja kuulajate ilmumine waga tarwtlik.
UI"s<oo?f Juhatus.

Nende surmaeelsed unistused.
Kõik see, mis ilmas praegu sünnib,
frrfutat iffc wa litsema klasn poolt Wene
maa enamlaste arwele. Et watit tiied
—ml igcb krooni kandjad" —r.h v t silmis
oma lugupidamise kaotanud, et neid fui
wäartns ta titcfcfi k nvale heidetakse ja
hei:a ähivardotalse, selleks leigeks on sündi
Wene enamlased, .es kui patüllnsed nn oda
ilma laialilogunemas. Smks Wenemaa
oma ko cdate ,/urma batsillustega- muust
ilmast isoleeritud, eraldatud, märts maa.
ilma kapitalism jälle kergemalt hingata.
Niisuguue on arroamme „Ti'nesil" kui
ta, nagu Soome lehed teataioab, 1. märt
fil oina suhlkir-as järgmiste unistustega
walmis saab piZlkirja all:
sa Va timere küsimus", teht
ütleb: . bädiohku Saksa ja Wene aar
xnic e 01l ühinemist ara hoida m ib
aim U sellega, et Wene- za Saksamaa
wabeie wähemaid r''?*e luua. Sa
masuguue letu wöö turcfs ehk ta
Saksa ja Pramiusmaa luat.cie luua.
. Rahutomvereuts peab - Poola
' maale samasuguse piiri määrama,
nagu see Laänc-Poolas määretud on ja
sits enamlastele teatama, et
sellest piir i st üleastumist
enamlaste poolt s o j a t u u l u
ta miseks loetakse. Teiseks, on
tanvis walmis olla seda n uct jüjariistus
»oe'cnna. Arwatawasti küllalt on, tui
Poolamaale organiseeritud osad aata,
iaskemooua ja tõlge muu söjamrbetega
warurtada. mis stileks tarmis tähcb, et
nad ida piiri kaitsta suudakiid.
Kolmandaks ci ole Poola küsimus a illit sü,awacline, naid ta laewanduse kü
lmus, mis ühes Donzgi tusiniusrga ära
otsustada tuleb. Selle larmitaun e õigus
on Poolamaale liugiutata tacwilute.

Niisama peab Baltimore wabadus selgesti
kuulutatud saama. Kinnine Baltimeri oleks
Saksamaal? niisama ka ralnvasieliidu riiki
dele Jda-Europale kahjulik." L puks ütleb
leht, et peaksid kige s nga Bai
ti mere riike looma, mis liitriikidele sodra
ikud oleksid, nagu Latti-, Eesti- ja Soo
memaa.

Nn sa ma nagu Poola rahwasteliidnle
maa kindluseks on. o'e's uus mcrelüt
kaitseks rahwasteliidu riikidele B iltimerel."
Olgu täheudud, et leht on,
mille sõna kod nlikkus ilmas mõiZduandew
o.n olnud. Kuid missugune lapselikkus,
missugused lootuste unistused säälpoo
w.tlitsemaS, cm otse naeru waärt. W.iikc
sed sünnitused piiririigid oleksid siis
kaitseks suurkapitalistidele enam u e taudi
ioastu! S"ürriikidci ci ole muidugi enam
wvimalik oma timukaid enamluse liikumi
sele wastu saata, nad on sunnitud mingi
sugused ..jurirdi ised" pübiuscd leidma ja
kõige paremini saab seda siis, kui „metsik"
Wenemaa ehk Saksamaa mõnele
sünnitatud alaealisele riig kesele" liiga
tipub tegeina, tei.ta „cropo te tust" rllub.
Siis «noab leht Ing iie ehk Pratusc
kapitalistidel jällegi roõtmatuie olemat oina
tapahimu waigistada, nagu fee ilmafõja
algilt oli. Need wäikescd riigikesed oe.sld
esiteks kindlustuseks Europr tapitalismilc,
ja teiseks suurrli.ide wahelsegamiseks püh
ust andwad.
wahib oma kaela kangeks, üte
Sak a ja Puustusmaa enamlasi otsides
Wcncmaalt, ci märkagi aga, mehitene,
et omal enamlased külje all on.
Seo"ord ci tähenda see midagi muud
kui jur ui a eelj et unistust.
G. T-cr.

cdasi kestab, siis wotab Saksamaal täielik
auarlia "«st. Selle juures ei tohi ära.
unustada, ct Prantsuse- ja Inglismaal ta
kiires rahus.
kõik korras ei ole. Seisukorda päästa unib1
WarSsawi ajalehtede teatel, on üks ainult kiire? rahu, millele, oriuataioasti,
prantsuse diplomaat, kcda Poolamaale nt litte hiljem paastu lõppu alla liqutaljc.
lakirndi» Wieut aja'ehe s nu risaatjale lärg
Tlewdttcesu teadaanne.
znut seletanud: „Prantsuicmaa tunutstab
(Llemenceau üt'eZ lZ
uwalikitlt, et ta rahukouwerciun tagajärge
nmmsaaijaga juttu «adeS paale muu:
d«ga rvhnl ei ole. eo seisamad
surnud pun.tll ja pole scnini mingid toa »Ei tudi ütelda, ct meie lõpulikult mjtt
ficctfcb tagajärge andnud, tuis Prantsuse iiuö üle i c. Alina ti näe v h vu»wo helises
ettskonna aitoamlü rahuldaks. Ou teada sciiukorras sugugi seda, et misil: tulcmilus
Cihu et laete tegime
m tete lahkumitteluft Cicutcuccau ja Wti
aui wadvi. ftu; samane aszade o.u oro Saksamaa jõjariistatalõ. Aicic hämuajime
Wäljaniaalt.

tema laemaskiku, kuid jääb jnreTc
mai, kes, Saksamaal äärmise sotsialismi
maksma panemisel, woib Satsumaaga
ühineda, et ühtsel jõul meiega sõjariistus
wõitlust alata. Kui Jnglise:»>aa oma w e
täielikult koju lased ja Amerika oma mäed
Suropast ära iviib, säab Pramsu emaa
täiesti üCfi; meie loobainc cinult Wäsoni
Jõeudit c päälc, et ta tõik tegema saab, et
(žutopalc kesiwat rahu kindlustada".
Töötuge Berlinls.
4. märtsi hommilul olid BerliniZ korra
tulid, mis üleüldise töötõrkega ja elutar
widuste puudusega ühenduses olid. Salk,
kes Alctiandri platsile kogus, aeti sõjamäe
poolt laiali. Hommikul algus w.ct k igis
ettewötetes töö. kuid kokkukutsutud kous
oleku särele otsustasid töö.ised üleüldise
töiLõrkegü ühineda.
Ka oli saiga! paemal ühe teadmata ini
mese arrctccriinnc päraü pclitici puvlt
enamlaste rabutuseb. Nahwakogu purus
tas mõned politsei jaam od, kistus telefoni
traadib puruks ja madastas arreteerituid
Spartaklaste vääletungimiue raudtee põhja
jaamale löödi süü ise sõjamäe voolt tagasi.
Linnu tööliicb ei ole uähtamasti üleüldise
töötörkega ühinenud. Raudteedel on meel
liikumüie. Otsustati seda füfunnft kinnise'
hääletusel ogustada.
Öösel mastu tcisixäewa wõtsid walitsuse
mäed spartu laste haa ehandju ~Die rote
F.chne" ruumid oma katte. Ajalehe toime
t -ju Dc. Rl'vcr arreteeriti. , Djc rote
F..hne" ja Berlini isesciswnslaste hüälc
taudja „Die FrethaU" ci iliuiiuud teisi-paemal.
B.rliui eeslinnades on rahulik. Kuid
sitsli tatsusid Lch cnbergis öuict roastu
tcisipäewu üksikud isikud pulUtci jaoskonna

t*ü'ife tungida, fcTTc juures sundis !o'Fu
põrge, kus 6 in.mcst surma ja mitu hm
lO.IU said. Wiimaste teadete järele fut#
juti jamal ööl ka Verüni väa polujeihoo
net torintgi äia w tta. Korrautote taga*
jiiriil tuli loodepoolsetes linnajagudes sillad
maha roõtta.
Weiinar st et teisi päsnnl pibiö
läbirää i.nijtl' Perl im tõrkumate tööliste
esitajate ja malilzuse icahcl algama /JtllZe tungi" tcaiel ei leppuoat waUisus ilmaski j cl! ega, et nõ.uogab polii
tilist õigust saatsid.
.Äolmupäcwa hommikul otsustasid iseseis
ivad sotsialdemokraatid ülcülbift töitörgct
zatkata, et Edeni ja Schcidemanni tagasi
astumisele sundida. Jieseis.vuslased ar
wawud, loots rk. st jaltub, et kadmetti lah
tuinifclc sundida.
Mitmetest Saksamaa linnadest teatakse
fommumftlistiTt korratustest, iseäranis
Leipzigis ja Halles, kuS sellest hoolimata,
et wautsuse mäed kindral Werneri juha
tusel sinua on jõudnud, ei ole kord meel
ialule jcatub. Spartalajeb panid Leipzigi
panka.de juhatuse panga operatsiooni edasi
latkama.

Uus slttwe.
„D!e Freihcit" Eirjatab 22. weebruari!.
„Münch-ttiS on resolutsioon wöidul. Uie
ulfcuie töJt rt]C on '.välja tuulutatud. Nah
iva mäss, mis Münchj.iis lahke puhkes,
ncitt.l) üh l.isi, missuguse armastusega ja
missuguse usaldusega baieri rahmas oma
juhi poole hoidis, lclle kohta p.ircinpool
fv te jOlsia'isude ja tagurlaste lehed kirju
tasid. et temaga fySagi ci oie Ajalugu
kordub. Kui taolieteklass kuski'gi häda»
ohtu märkab, uus tcbi tagurluse laagrist
ahwardab, siis ilmuwad naitclawale parem
poolsete zotsialis.ide zuhid ja laljuwad
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kättesaadud ühendust purustada, mingi
suguse wögiwalla ees peatades. Nagu see
Bremenis ja Hamburgis oli, peab ka
Baieris nüüd sündima. Märguande püüle,
mis Scheidemanni sa tema hääle-audja
„Vorwärtsi" poolt antud, tungiwad Baieri
tövrabwailassi pääle nüüd kõik iodanlik
ajakirjandus, ja herra Noskel on jälle
tööd."

Daani wa?itsiis peret heitmas.
Soome lehed teatawad, et Daani.naal
wakitsuse küsimus püäwalu sünnitab. Wa
litsus kawarseb koalitsiooni luua, kuid see
ei õnnesta. On märgata, et praegusel
wakitsuse! enam pikka iga ei ole, sest sõnu
mcd, kuigi warjatult nad ka ei ilmu, la
sewad aimata, et trooni pihta rasked hoo
bid käimas on.
Ahlvardaw rewolntsiaon Inglis- ja Prant
wsVaal. (Sõjamäed ebaloodetawad
Nõukcgud jõjategcwuies.)
Berlin. 28. wcebr. Rootsi telegrahwi
agentuuri eratirjasaatja teatab;
Nagu reatatakse, on Inglis- ja Prantsus
maa wahdine läbikäimine juba kolman
dat päewu rewolutnooniliste organisatsioo
nide tegewme tagajärjel jeismas. Näidatakse,
et Inglise sõjamehi maha lastud on re
molutsioonilise kihutustöö pärast. Prant
susmaa üksikuist osadest tulewad teated
tööliste ja sõjawäelaste nõukogude loomi
sest, kus walit usele ähwardamaid nõudeid
sõjamäe kojulaskmise ja rutulise rahu
tegemises ette panemad.
Prantsuse ministrite nõukogule on tea
ted tulnud, et sõja mägede pääli
kud enam süjawägede usta
wuse eest wastata ei wõi.
„Kurjala"
B.rni lehtede teatel on Tokios tor
mised meeleawaldused olnud, milledest pääle

iööiiöte la õopiw noorsugu osa on wötnud.
Kõ asid hüüded: „Maha monarkistid."
Endine Baieri kuningas ja prints
Friedrich Leopold, endine wäe ülemjuhataja,
põgenes Tiroli, kommunistidest kuni Baieri
piirini taga aetud.
Wwnastel päemadel on mitmetes
Jtalia linnades tööliste meeleamaldused
olnud. Tööliste erakonna juhatajal Eamillo
Prompalinil oli Jmlia tööliste ühisuste
alutaja Andrea Costaga läbirääkimine
Costa teatas oma kaasw itlejale: „Nüüd
su aeg tulnud, kus terme ilma töölised
ühinema et energiliselt ja tuge
walt oma huwisid kaitseda."
Poola kommunistide algatajate osa
kond halkas Poola remolutsioonuist patal
jooni asumina, kelle ülesandeks oleks Nõu
kogude m irnu Poolas maksma panna.
Üleskutse leidis soo.a wastukaja.
W enemaalt.
N) e n e m a a humide kaitse
E u r o p a -. praegusel ojal ei ole Nõu
kogude lvenemaal ühtki diplomaatilist
mai amaa esitajat, pääle perfia konsolaadi.
ZVälsamaa alamate huwibe kaitse ülene
maal on Daani punaseristi missiooni hoo de antud, tingimisel, et lVene punase
risti missiooni! D animaal õigus oleks
ü)eue kouani kude huwisid Europas kait
seda. Aokkuleppe järele molitati lVene
punaseristi missioon Aopenh. genis U)ene
-kod nilkude humisid kaitsema terwes Eu
ropas.
Kommuunide organisee
ri mi n e. Tihecnigowi kubermangus on
komm ülistuste organijatfiosnide loomise
liikumist märgata. Kommuunifid organi
fecritak e, kew dsks saab neid saja ümber.
Kommuunid asumad endiste mõisate ruu
mides jr tarmitawad nende inmentaari.
Inglise komando j i <E n n o
wahel tekkinud konflikt. &o
worossiski ajaleht teatab: tekkis
Inqiise komando ju konsuli Enno wahel
konflikt. Enno t gewus on niisuguse laadi
om.-nd nud, et Inglise komando tema ära
kutsumist nõu b.
Teated liitlaste dessan
di kohta Nomoro-si-kis, Ainapis,
Tuapses ja Gelendshik.es ci ole mute õi
ged, n gu leo vsrosnski ajaleht kirjutab.
Ms s s Iswpatoorias
Odessa Leatede tulete järele on lem
patoorias mässul ine hoogu Võtnud.
Tulid r erised loikupbrk imisea wabitahtUkude wagod.g - e!!..'. õ ervestopoli faa ett
teadaanne, c: 5j lift abi saadetaks.

Kommunistlike internat
sionaali püha. Mõskma Nõu
kogu ja lv. K. p. Komitee otsusel kuulu
tatakse 7. märts. 111. internatsionaali aluspanemise päev. pühapäewaks.
Punasel platsil on hommikul punaste
mägede paraad; õhtul peetakse kõikides
raioonides miitinguid.
Kommunistide üleskutsed.
Izal hommikul kleebitakse Odessas kom
munistide üleskutseid üles. Akustasajalised
wõtawad kõiksugu abinõud käsile, et selle
„rähe" wastu wõidelda, kuid asi on wisa.
lvabatahtlikkud tõid Odessasse suure
hulga Denikini üleskutseid ja kleebiwad
nendega enamlaste üleskutseid kinni.
Abi rüüstamisel kanna
tanutele. Kiiewi Keskabiandmile ko
mitee määras rüüstamise ohvritele 250.000
rubla abiraha.
E i lubata ajalehte wäl
jaan d a. Kiiewi Täidesaatev Komi
tee ei annvd luba „waba anarhistide
sektsioonile oma ajalehte wäljaanda.
Lestirnaatt.
Wasws- valgekaartlaste lendlehe paale.
lvastuseks w lgekaartlaste prowokatlios
niltfc lendle hele pildusid meie pun sewäe
lased järgmise lendlehe walgete leeri:
Surma, nälja j a orjuse
ohwritelel
Lesti Demokraatlise Vabariigi töölised,
talupojad ja soldatid tõu ke ü es ja pan
ge herrade kapitalistide kurnamise ja rvägi
wallale wastu.
Aodanlus lubab teile rahu ja leiba.
Ja rahu asemal riisuwad ja põtetawad
need herrad teie külasid ja põldusid/sunni
wad teid Nõukogu Vabariigi orjusest Va
bastatud tööliste ja talupoegade werd Va
lama.
pimedad, teie ei näe, et pisuke käputäis
söödikuid ja rSöwlid mõisnikud ja suur
talunikud teid ninapidi rveawad.
Ncni üksik ohvitser roodus, mõisniku
wõi kaupmehe pojuke, kä utab sadade mo
biliseeritud töö iste ja talupoegade üle ja
teeb nendega, mis ta süda soomib.
Aas teil tõesti jõudu ei
leidu, et seda ainuwõi mukist
ohwitseri herrakest häwitad?
Aui teie neid nende shandarmi ja rööw
tegudega ellu iõtate. siis pid gs meeles, ct
teie igatsetud wabadus saab herrade kapi
talistide poolt raudu needitud ia teie jääte
igavesteks orjadeks, kel pole õigust nii elada,
kudas teie ise soowite.
Teie rõhujad — püüawad
kardetawamc test kohtadest ära pugeda, ct
marjulises kobas uuesti kokku keguda pi
medate tööliste ja talupoegade petmiseks ja
rööwimiseks.
Seltsimehed eestlased, teie eest hoitakse
paljugi saladuses. Aas teie teate seda. et
teie liidulased, inglaste ja Soome
kaartlaste röõmsalgad. wedasid merise Aran
nerhcimi juhatuse all kõik teie leima, kar
tulid. riidekangad ja wäärtasjad. oma maa

wastu, fiis on punane Söjawägi ühes
teiega.

Teile, Eesti seltsimehed, on üleliigne
rääkida Teie shandarmite wägiwallatödst
meie wangids ja kallal, sest
teie nägite meie seltsimeeste piinawnsi.
Teie käed on ausate rewolutsiooni wõit
lejate werega rürvet otud. Narowa jõgi
on langenud kangelaste-punasewäelaste
kehadega täidetud.

Eestimaa soldatid, töölised ja talupojad,
teie pääle langeb kogu ilma proletariaöi
igawese kättsmaksmise wari, wötke wiibi
mata wabaduse mõõk kätte ja, kuni meel
hilja ei ole, raiuge oma wäejuhatajate
väad maha. Tulge meie punasesse rida
desse ja astuge üheskoos niiega kogu
ilma rööwlite ja VägiVallatarmitajate
kapitalistide wastu üles.
Eestimaa ja ZVenemaa
Sotsialistliku Fõderatiiwse
Nõukogude wabariigi puna
sed sõjamehed.
Orjastatud Eestist;
Soome kodcmlised lehed toowad iga
pä?w nimest Eesti frondil langenutest
lihunikudest, keda Helsingisse matmiseks
saadetakje. Seni saadud lehtede teadete
järele on neid juba üle 100 lange
nud, keda otsekohe nimed.ga tähendatud,
kuipalju neid teadmatult langenud, see
on ise küsimus. Soome päästaab, mis
Tartus asub. teatab, et walged sunnitud
olid Marienburist waenlase üliw õ i m u
eest taganema. Niisamasuguseid tagane
mist on paiguti mujal ette tulnud.
Igatahes paistab, et lihunikud sunnitud
on juba jõuga rehkendama ja ka nende
metsik toorus enam neile abi ei pakku.
T—er.
Revolutsiooniline liikumine.
Walgete walitsus annab ametlikult
teada, et Saaretnaal rahutuste ajal parun
Buxhowen enamlaste poolt ära tapetud.
„Karja!a"

Ei anta puhkeaeg a.
koju Komissariadi Ko leegiumi too.o.cml
otsustati igasugust puhkeaega lõpetada, et
plekkilise soetõbe kattu wastu energiltjemalt
wõidelda. . , ..
Otsustati ka sanitaride kurluseid orga
niseerida. Kursustele wüctakse ainult par
tei seltsimehi wastu ja pääle selle lodantkka
kahe partei liikme toowitusel. Kul wava
kohta jääb siis wõetakse ka köiki teist soo
wijaid.
elu:
Kõigile W. K. P. Krooulinua Eesti ksm
muuiötidele.

Midagi kurba pilti näitab '.neile m?ie
Kroolinna Eesti kommunistide tegewus.
Kes kõige asja pääle külmalt waatwad
praegusel tähtsail sündmustel mis meil
Eestimaal on, kus waja -ühiselt wälja
astuda oma wastase wastu ja seda wõime
siis ainult teha, kui meie kõik ühiselt ühi
neme oma Eesti osakonna ümber, kus
meie kõiki tähtsaid küsimusi harutada wõi
me Eesti keeles, et kõik seltsimehed saaks
aru igast küsimusest. Sest meie hulgas
on palju seltsimehi. kes ei saa Wene seltsi
meeste k nedest aru ja sce oles häbiasi
meile kui meie hoijafs kürwale omast Eesti
osakonnast ja lööks käega, et oh, küll tied
seltsimehed teewad ilma minuta! Hää,
kui minul liikmekaarlgi taskus on.
Ei, seltsimehed, seda ei tohi olla. Pa
beri mehi meil ei ole waja. Kui sina
kannad kommunisti kaartit taskus, pead
ka tegudes kommunist olema. Nii siis.
seltsimehed kroonlinnalased, kogume E<>U
endid Kroonlinna Eesti osakonna ümber
(mis asub Sowjeti uulitsal 47, kus Eest!
tööliste ühisuse ruumid on) registeerime
endid kõik sääl ja lähme kõik iga kord osa»
konna- ja kõne-koosolekule, niisama ka
waieluste õhtutele, kus meie wõime po
lütiselt ja ka teisest küljest oma wastas
wastu areneda. ~ Karpa.

Toitlus.
Peterburi teated.

Toitluse komissariaadi teadaanne.
Margimakspaberitepäält.
Märtsikuul antakse elanikudele järgmi
Toitluse Komissariat teatab, et kik do
sed
produktid wälja:
kuniendid, nus eraisikutele wälja antakse
I.
kategoria suhkru liiwa 1 nael
margimaksu alla kituvad.
, raswaolluseid V* n
Suitsetajate orm. Toitluse
m kala 1 u.
komissariadi teatete järele on weebruari
„ soola 2ru
kuu kokkunutte järele 809.427 suitsetajat.
IL
kategooria
suhkru liiwa 1 nael
Morosowi magasini kon
a
raswaolluseid
V* n.
fiskeerimine. Morozowi kallikiwide
,
kala
1
n.
magasin Gostinci Dwms 65 86 konfis
m soola 1 n.
keertti Rahwa majanduse Nõukogu poolt
Maiusasjade wäljaand
ära kõige kauba ja rahasummadega. Ma
gasini omanik Morosow on jäljeta kadunud mise norm. Toitluse komissariaat mää
ras maiusasjade wäl aandmise normi
ja magasini saatuse hooleks jätnuv.
kommuuni söögimajades järgmiselt: kohwi
Plekkiline soetobi j o
rõuged. 3. märtsi jooksul reegistreeriti portsjoni pääle l 1 solom. kompwekka,
plekkllise soojatübe haigeid—2ss ja rõuge ühe klaasi pääle 3/Õ solotn. Sahwti, mett
ehk paatokat antakje 6 solotn. portsjoni
haigeid—3o inimest.
pääle ja 3 solotn. klaasi pääle; rosinaid -Saadetusi tuleb roh
k
e
m.
Pääle
normeeritud
ja
normeerimata
portsjoni Pääle 3 solotn. ja klaasi pääle
kõndudesse ja pankadesse?
produktide
saatmise
luba
tõusis
saadetuste
1 solotn. Pirnide sahwti antakse 4 solot
Aes on seda teinud? muidugi tevda, arm päewas 500 päält 900-ni.
nikku. 1 r. 50 kop. eest.
Teie wae uhatajd, kes organise r.nud pro
letar aadi punase Sõjamäe jõud de
ülekaalu ees kohkuwad ja Les.imaa töö
liste ja ta upoeaode tööw ema kulul teis
Teated.
test maadest rööwlid omule abits palka
mad

Seltsimebed soldatid! Aas teis tõssti,
tahate, et Teie ja Tele naiste tööst kro
belised käed mälja maksaks kodanluse mui
gasid neile müüvamatele Inglis-Soome
kapitalismi rüõwilutele.
Muidugi—ei, sest iga teadmuslik soldat
ütleb iseendale ja oma seltsimeestele, et
küllUt on kannatada kapitalistide mägi
walla ja rööwimift kauaaegsest orjusest
Vabastatud töölistcklasfil.
Seltsimehed! Teie shandarmid püüawad
Teid kohutada sellega, nagu toimetaks
meie punased wäed Teie Vangistatud
seltsimeeste kallal mahalaskmist. Meil seda
ei teha jr Teie wõite rahulikult meie
juurde tulla. Teie seltsimehed 1. 3. ja
5-st Eesti demokraatlisest polkude st, kes
meie suure üle tulid, neawad kõik oma
Väejuhatajad ja terwitawad punasewäe
lasi, kõik, tõelisi tööliste ja waesema talu»
rabwa k itsjaid or ostamise ja rõhumise
wastu f.Jigt maade kodanlase poolt.
Edasi, Lesti teadmuslik töörahwas,
haak t köwemini oma kr beli esse kätte
püssitikk jr pööra see oma shandarmite,
ohVilseride, mõisnikkude ja iuurnikkud.'

Wassili saare Tööliste seltsi Klubi uute ruum!de awamine
on 8. märtsil. Algus 67a õhtul, lõpp P/2 öösel.
Eeskawa: Kõne: Sm. Peterson, kontsertettekanded, segakoori laulud ju
üksikud ettekanded.

Näitemäng. LüpukS tants. Einelaud seltsi poolt.
Adress: CPEAHHH npocneKT 34/43, yron 8-OH JIHHHH, BXOA no CPEAHEM>,
Il napaAHas.
Eesti Proletkult.
Moskwa raiooni EestiPro
Kõiki Proletkulti laulukoori liikmeid letkulti jaoskond paneb pühapäewal
palutakse pühapä e w a l, 9-dal skp., S. märtsil j. a.
Pidu.õhtu
kell 2 päewal Proletkulti ruumidesse il
muda mõne laulukoorisse puutuma küsi toime. Eeskawa: näitemäng ja muud ba
rilikud lõbustu ed. *
muse arutamiseks.
Meawyiiapojumä (õmm. SaöMKaacKHfi) im
124. Hakatus kell 6 õhtul. ;
Pühapäewal, 9. märtsil, 1919. aastal
korraldab W. A. P. Kroonlinna Eesti
osakonnd k>.ne - koosoleku Eesti tööliste
Ühisuse ruumides kell 3 päewal CoBeTCKaa
Wäljaandja: Wenemaa Kom. Partei
ya., 4 o;iHre:i, KB. 1, 47-aa Tpyaoßaa inKOJia.
Eesti Osak. Peterburi komitee.
Kõnelema sõidab Petrogradist seltsimees.
Eest seisus.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kolleegium.
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