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Wä! ja riia alt.

Wõidetud ja kirjutatud.

Üleüldine tõöfrge Berlinis.
südameis, nende meeleolus, nende tead
Töötrge on Berlinis fõif liikumise abi
wuses, nende wapruslitus walmisolekus nõud seisma pannud. Sel ajal, k n lin
wüiilusele.
na raudmed täiesti seisid, laskis töötõrke
Jää liikus.
komitee teistest linnast ainult kiwisütt ja
Ja seepärast on nii kerge, nii tasane, toiduaineid sisse medada, ja sedagi sega
sarnase rahuliku ja kindla tahtejõuga läks rongides, riit et laadimine tehnilisest suhtest
kommunistide Mõskma rahwuswahelsie
oige raskentud oli. Kaugemad ida sõidud
konwerentsi töö, kes 111. Internatsionaali jõudsid kuni Kühscheni, Silesia poolt tule
rajas.
Meie kirjutasinie üles seda, mis juba wad rongid peatati Franlfurtis Oderi ääres
lätte wõidetud. Meie märkisime paberile Lääne paolt peeti rongid Charlottenburgi
jaama juures kinni. Telegrahw ja tele
seda. mis massede teadmuses juba lindel fon
töötasid wahetpidamata mõnede kitsen
oli. K ik teadsid,—mähe sellest: kõik nägid,
dustega. Reede õhtul leppes gaasiwalgus
tundsid, katsusid, igaüks otna maa koge tus. Elektri jaam on sõjamäe kaitse all
muste waral, et uus, jõu ja sügawuse
poolest ilmas enne mitte nähtud proletaar Wöitluied on linna põhjapoolsetes jagu
des. Neljawäewal algas spartaklaste ja
liikumine teema lõi, et ta mitte ain walitsuse
mägede mahel tulewahetus.
samatessegi wanaisse raamidesse ei^mahu, Püälel unat algas koondatud jõududega
et wäikse poliitikute suurtele meistritele, ei pääletungimine Aleksandri platsil, mille
üleilma kogenud, üleilma wisunud Inglis- minewäd uulitsad Kulutud olid Laema
Ameerika demokraatliku kapitalismi Lloyb
hoone müeti walitsuse mägede poolt
Georgesidele ja Wilionite e, ei ka tulest, mae
ära. Haamatute arm wnmastes mõitlus
wecst ja wask torudest läbi käinud Hnadcr on üle 40?, nende hulgas hiflt rahulisi
sonite.e, Ren udelidele, Brant ngutele ja elanikta. Helwetsiast tulnud teated räägi
kõikidele teistele sotsiaalisamaaluze mägi mad, et Ber ini politsei hoone on spartak
meestele korda ei lähe keda kinni hoida.
laste suurtükitule järelbufel tugewasti taip
Uus proletariaadi ditta
uatada saanud. Walitsuse mäed kaitiemad
tuuri poole, läheb, tõikrde küikumuste pääie seda jõupingutusel. T elikult on raslc
waatamata, kõikide mee theitwate lüüasaa
saada, inis selles linnasaos sünnib.
miste pääle waatamata, kuulmata ja kuju teada
„Berliner
teatab, et w lü
tamatu „Wene" kaose (tui wäliselt, kõrwalk suse mägedesTageblatt"
ka spartaklist liikumist mär
otsustades), läheb teelt tõi? püh ima mil
on. Seda tõendab järgmine tõeasi,
jonite saona ja kümnete miljonite prole gata
et Berlini '.oldatite nõukogu amaldas
taarlaste näol nõukogude walit
B.riini Komandant'Müllerile usaldaina
sule pääle üle.
mis ühenduses on tema protestiga
Meie kirjutasime selle üles. Meie reso tust,
malitsnsemastase meeleawalduse masru,
lutsioonidcs, wäidetes, ettekannetes ja k ne
mis sõjamäe pahempoolsete olluste poolt
deS on see, mis juba kätte würdetud, ilmu toime pandi. See, mis nüüd walitsuse
tatud.
Marxismi teooria, uue heleda, üleilmal mägedes sünnib, tahendab leht—amalrikka rewolutsioonittste töolisie kogemuse dab hädaohtu, nagu muutuks mabariigi
.aardimägi punaseks kaardus.
abi walgnsiatud, ailas meid i- igest togu
kawakiudlast sünd nuskäigust aru saada.
Süuduiuscd Numenias.
Ta ait b kapitalistliku p.itgäorjuie wastu
Berlini „Die rote Fahne" toob lähc
w itlcwaile kogu ilma prolemariaetele oma
inüio
teateid Rumenia sündmustest. „Bra
wüittuse eesmärke selgesti tunda, kindla
tiano
imperialistline poliitifa on lõpulikult
ma t juba enne tähendatud te.d mööda
rewolutsioonlliiete
liituinisele pinda mal
edasi sammuda, õigemalt ja tngewamatt
mistanud.
Walitsus
kutsus 1894—1918.
wõitu wõtta ja w ilu kinnitada.
aastate
t'gawaramäelised
futfu, ?nis ruh oa
111. Kommunistliku Internatsionaali ra
hlUgas
tugewat
äremust
sünnitas. JiS
jamine on rahwuswahett e n utogude wa
barligi, rahwuSwahelije kommunismi wõidu sasie koguti umbes 50l)0 mobiliseeritut
kottu, tes tõrkusid sõjakäigule nuneinast,
eelkäik.
teada saades, er nad tööliste merd walama
N Lenin.
lähemad. Ainult pataljoon kaardimäe füt
6. märtsil.
tid tõstsid oma sõjariistad meeleawaldasate
wasu. Selle tagajär eks oli umbes i:ü
surnut ja haawatut. Tööliste juhid arre
tccriti ja wudi Bukare ti. Wars-l algasid
sasil rahutused, mis õige ähivardawa te>
toomu omandasid; kutlinga õuekond otsus
Punane wäerind.
tas Korrotsheni põgeneda Töölised, pleh

Rewolutsioonis on ainult kindel see,
mis proletariaadi massede poolt wõidetud.
Ulestähcndada tuleb ainult fee, mis tõesti
kindlasti kättewõidetud.
111. Kommunistliku Internatsionaali ra
jamine Moskwas 2. märtsil 1919. a.
oli selle ülestähendus, mis mitte ainult
wenelased, mitte ainult Wenemaa. waid
ka Saksamaa, Austria, Ungari, Soome
maa, Helweetsia, ühesõnaga, rahwuswahe
lised proletaarlised massed.
Ja nimelt seepärast on 111. Internat
sionaali rajamine kindel tegu.
Kõigest neli kuud tagasi ei wõidud weel
öelda, et Nõukogude wüim, nõukogude
worm on rahwuswaheline wõit. Temas
oli midagi, ning seejuures olulikka, mis
mitte ainult Wenemaale ei kuulunud,
waid ka kõikidele kapitalistlikkudele maa
dele. Kuid ei wõidud weel öelda, enne
järeluurimiseta teos, missugused muutused,
missuguse sügawuse, missuguse tähtsuse
toob üleilmliku proletaarlise rewolutsiooni
edaspidine arenemine.
Saksamaa rewolutsioon wõimaldas sclle
järel katsumise. Eesrinnas sammub kapi
talistlik maa näitas lühikese a a jooksul
kogu ilmale, missuguse saja, mõned päe
mad juure arwamd, mitte ainult sama
rewolutsiooni põhijõude, mitte ainult sama
põhisihte, waid ka sama uut põhiwormi,
proletaarilist, demokraatlist nõukogud.
Ühes sellega Inglismaal, wõuia-maal,
kes asumaade pooiest k ige rikkam, maal,
kes kõige kauem oli ja peeti
rahu" maaks, kõige wanemas kapitalist
likus maas näeme me laialdast pidamata,
keewat ja wõim'at nõukogude ja prole
taarlise masselise wöitluse nõukogude
worme, ,9hop stetoards c o rn ni u thees", wabrikute wanemate komiteesid.
Ameerikas, k. ige tugewamas sa noore
mas kapitalistlikul maal rohlcarwuttne
kaasatundmine nõukogudele.
Jää liitus.
Vt ukogud wõitsid kogu maailmas.
Nad wõitsid kõige päätt ja kõige rohkem
ses luhtes, et enesele proletaarliste mas
sede poolehoidmise saawutasid. Seda
wõitu ei suuda mingisugused imperialis:
liku kodanlus >netsikused, mingisugused
enamlaste tagakiusan.ifcd ega tapmised
massedelt wõtta. Mida rohkem „demo
kraatlit" kodanlus möllab, seda kindlamad
on need wõidud proletaarliste massede

Teated 8. märtsist.
Eestimaa wäerind.
Narwa piirkond. Punased Ec»'ti mäe
osad läksid oma endistele seisukohtadele
Terwel liinil on luuramisesalkade wihaied
wõitlused. Meie suurtükimägi annab edu
kalt Nanva tuld. Meie eel
wäesa ga pää.etungimisel Uusna m isale
wüen üks kuulipilduja ja hulk patronisi
ära. P.üssa j csuu piirkonnas tungis
wastane kallale. Ta löödi põgenema, kuna
6 surnukeha, hu ka W.ne ja Jaapani
patronisi ja muad sõjakraami maha sättis.
Pihk w a pi rkonnas edeneb
iärrve läänL ka.ttuüi lneie «Litlus. Wastane

lahkub jnrtre kaldalt. Meie mõtsime Lak'saare, Kõiwosaare,. Parainalla ja Hooma
met a kü ad ara. K. gu poot Pet ern mõe
fime ära kindlustud tiiiab: Veresus ak,
Vobkomo, Rassolowo, Borsk ja SagorjePetsherskaja. Waenlane taganeb kaitsedes.
Saadi teateid Pctseri Mari.ndurgi
sihis w itlew id punased waed ühinenud
on. Sünnitut! ühine punane wäerind.
Walga -sihis wõtsid meie mäed ära
Oppa jaama ja mõisa, ,leudest 6 wersta
k.rr La scnriihe karjamõisa ja
9 mereta laane pool olema Wileiki kula.
Mõniste jaam.a zuures 1e.n.0 mõiün?
edasi.

kupannud kuninga penukohta teada saades,
sundisid teda tag:si tulema. O tu! p>
uid töölised meneamalduse kuninga tcrfi
ees totmc. Politsei tatsus meeleawaldajoid
la.ali ajada sa hakkas rahma paäle laskma.
Meeleawald ajad wastasid. Lossil lätsid
nlüued aknad puruks. Uks kuul tuli tu
uiuga Pihta ja haawas teda kergesti
näost.

Prautw'o nõukogusid asutamaZ.
„Lokal-Ä!'.zeigerile" teatakie Frankfurtist
! Mainz' ct mõnisada Prantiu e
! foiöatit oUupecritub Saksa maaosadest
i saa>''!i fobi;fn;.alc tagasi. Põhjuseks o:i
]Ye, tc .'camsns'' folbatib eneste keskelt
,joldaü ttausid.

Prantsuse ajakirjandus Ingl: e
reWolutsiooni Võimalusest.

„Daily News" kirjutab: Prantsuse aja
kirjandus, kes weel tõigewaljema tseniur'
all ilmub, räägib neist raskustest, mis
Inglismaa praegu tööliste rahutustee
läbi eiab. Järjest ilmub Prantsuze lehte
des teateid, mis tõendawad, et Inglis
maad ähwardab tõsine tööliste rewolutsioon
ja et hariiiste abinõudega seda maha
suruda ei saa. Kindral Morise seletab:
„Töötõrked Inglismaal M wiimased sünd
mused Inglile sõjamäes sünnitawad õige j
paha silmapilgu Inglismaale ja terwele
ilmale. Raske on wöünalikka tagajärgi
hinnata. Iga! juhtumisel, „Rahwaste
Liidu" loomijeft lähemas tulewikus ei wõi
rääkidagi."
Leipsigis alga? üleüldine töötõrge.
Tõrguwad suurem osa wabrituid to te.a
scio. Töötörkel on puhas poliitiline ise«
oom ja on Schndemanni walitsu'e
wastu sihitud. Kodauline elanikkudckiht
omalt awa.das protestistrcigi töö- t
lisiele. Tõrkuwad arstid, apteekrid ja amet- i
u. kub.

Helwetsia lehed teatawad,
linn Baieris spartaklaste kätte on lange
nud. Kes linnapää lürlvaldasid ja mõnede
a alebt de ruumid oma kätte n>?*Rb.
Hallest teatakse, et 28. wcebruaril
üt ü btue toötõrge Kesk-Saksamaa
mäetööliste, keenliamabrikute, Gaasi
teiste, raubteca uetnUtube ja mettalltöö
Ute keskel. Töötürge laieneb iga tunniga
Soome ajalcl)t „Karjala" teatab, et
2. märtsil Dresdenis suur miiting oli
spartallaste korraldusel, kus oisusrati 3.
märtsi hommikul Dresdenis üleüldist töö
tõrget algada.
„Berliner Tageblatt" teatab, et
Müncheni asalehcd träk.wad fäälie kesk
nõukogu "seskutse Berl nile sa Weimarile
ara. Mis ka et juhtees, üleskut
ses, meie ei luba walit>ust Müncheni
as ade wahele segada. Raudsed duvis
joonib ei hirmuta meie» Kui Berüui
wantjUs Baierisse tungib, haw.tatje ta
ära.
Saueni linnas (Saksamaa!) wõtsid
suure tooso eku säre e tõeta sõ.arusrus
madru ed s jamäe patrullilt sõjarüs.ad ära
sa wõ sid selle Frcle pangad, postt sa rae
koja oma kätte. Kasarmud on meeleamal
d jmega täid.tud. Spartallased wabastasid
ool.itt.ised wang'.d. Hom-iti ul oli tö.ku
p rge madruste sa wantsuse wageoe w -hei.
Spartaklised jäib Unnas jeisntorra pete
meesteks.

„Die rote Fahne" teotab, et Ebcrti
wa itjus on mitmel mai:ilul ja tehaiel
uöa lauti ja «jada joo.uuSauiot »taue
waideLud kaitjeks ehitada,
alöoijed üueftö tteuoe ehitujest lahti, miile
fajt tagasi roõttu uilt.
Warsj..wi nõukogu ü'culbi[el" kovs
olctul harutati reiulutiio:ni, mi) lo gi era
kondade paolt et e o i panouo, mi) uöuuõ,
et Warsjawi n uioju promint i uõuiogu
dega ühendusse astatS üicü.dize iööt rce
Poola) huudj na oti [uu te
tona lõpetamiseks, poliitiliste wangide
ivaliastamuekÄ, shandarmile woinui tao
tu.ee) ja tratiivabaduse si-sejeadaujeks.
Belgia määr -s lumma, mida ta fõjo
kahjude taimilt) nõuab, lo miljardi paa e,
lii) uure) ta jumma u.|e.uhajt lasu»
ui ist itüUüb.
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Wenernaalt.
6.0C0.000 rubla sõjaope
ratsioonroe kuluks enam
laste wastu. Jekaterinoslawi posti
telegrahwi ringlonna juhataja za tema
abisised leidsid lidtsate kiriade hulgast frt*
pakki, kus 6.UOÖ 0 0 rub a sees oli. Raha
"H Kiie vist Jekaterinoslawi petljuron'!'sie!e ale Oid sõ aoperatsioonide kuluks
> c mägede tvastu. Leidus anti
Rahwa Panka.
P'lkowo obserwatoo ri umi osakonda kawatctakse äöi
jcbsfi hariduse osakonna poolt cnvada.
Au ud arwataks 350.000 rubla ün»ber.
S idurongide 'vähenda
mine. 'tiirrong s>b s, mis harilikult
Peterburist Nikolai jaamast wälja *õitiõ
ja b leiuna. Mo lwa ja Peterburi wahel
jciätvad ainult taks rongi alles Xs 3 ja
5. Oäälc selle lähemad Peterburist
rongid Röbinskisse ja Wjäsmasse. Tran '
port hakkas wiimasel ajal paranema fmft
tuli jälle 90 aurukate.t Moskwa taguste e
raudteedele saata. Praegu vn Niko t
raudtee! 800 aurukatelt, milledest 60%
emonti tarwitawad.
Ctcbu ja Walgew ene ko m
munlstliste parteide konwe
ren t s kinnitas juutide kommunistide
Ühenduse põhjusseadme.

õigus toiduaineid normeeritud hindadega
sa da.
2. Ewikueeritud Nõukogu täiee lised töö
liscd (mullu ja mõisa nõukogu liikmed),
kes mobilisatsiooni all' ei kuulu ja kelle
dele wõim.ihk ei ole tööd nd , niis ma
nende perekonna liikmed—n n; ja l ped
alla 14 a., saaw d biraha: Nõukogu
liige 250 rbl. naene—2oo rbl.. laps d
estmen 150 rbl., järgmised 100 rbl. kuus,
ühes prii ko.Uri ja kulteg'.
Nt är us: Lastele, nõndasama ka
naeele, naket k'e cbir.ha ainulise!
korral, kui lips.d ja noene näjaspool
Ee?tit n?is kohtades elam.d. ms U.is
kondlise Kindlustuse lValitsuse e
alla kuulumud.
3. Nõukogu alililed tdöOsed, kes ewa»
kueelimne t.ig' ä jel ilma tööta jäid, laa
n? d sellest pärvast arwatcs. miil l n d
Nutuse k ssaft el.iM'.s.'rah'. katte laid, ühe
kuu jooksul pool cl nuiser h ha kuus, ühes
prii korteri ja küttega.
4 Teised Kommuuni liikmed, kes mitte
Nõukogu teenistuses ei seila j' tcs niõin
watel püh ustel walgekaarti eest põgenesid,
mida nad tunnistuste abil s lgets peaw d
tegem i, saawad abiraha, p. 2. ettenähtud
määral.
•õ. Kõik, kes V lgek arti päsletungimisel
j)ihkm sse on põgenenud, on kohustatud
endid sõjapõgeneFte türoos pihkwns, llii
h nlow-k |J uul. 1 ja mu nl Eesti Töö
rahwa Komu.uuni asemik?.' e luures re
gistreerima. Aurahi n:* takse ainult
nendele, kes registreeritud on.
6. öõjo.põg nead, kes büroo poolt paku
tud tööd ilma mõjuma põh usetu ma-tu ei
wöta, ei sa enam mingisugust abi- ega

Endistel Wenemaa piiri
de l on äbifõit raskendatud. Kõik lubad,
mis Saisa ja Leedu walitsuste poo!»
wälja antud, on malewuscta. Saksa agen
did peawad fcifi kinni, teda nad enam u
kes kahtlustawad. Taurooge.is wiibiwnd
Leedu lcgiouääride poolt kinniwõctud isi elamisernha.
kud nõrgameelsete maja pimedas keldris.
7. tõelle maaruse elu-ke wiimine jääb
Kreisi nõukogude kongress pihkwas lVorn Taides latma Komitee j'
olsustas Kargopoli kreisi Wologda kuber mujal E. T. K. alemilkude kohu eks; wii
mangu juure liita.
mased peawad wälj antama abirah? üle
km lat ormel pidama ja iga kabe nädala
järele aruanded Uhiskondlis? Kindlustuse
U)alitius te läbim.atimisets snatmo.
vaen
8 öee määrus astub jõusse 1. rre.lru»
ärist 1919. a. ja kõ.k amanfrna antud fuw
laste laagris.
mad arn at k e cbirahast müha.
Eesti Töörühma Kommuuni Nõukogu:
Tööliste > talupoegade
J. Anwe l t, ). Kaspert,
mö S s d. „U.ro S'b " teatel uruti
tt). Rästas, Rk. Crakniann,
Bodaibos tõöii te-talup-. abe mass maha
K sJJI üblb c r g.
Wäljakohus m ietis süüdlast surma
Asj aj j : A. Pihlap.
tkulnndurski raudteel jäi liitumine lõpu
Luua as 6. märtsil i 9 9 a.
likult seisma.
PaderewSki- ametist lah
Pa wakälk nr. G 9
kunud. Poola ministrite Nõukogu esi
mees PaderewSki lahkus ametilt sel põhsu
Aüigils G sti Töör hwa Kommuuni
sel. er maapäew talle umbusaldust nwatdub. Nõukogu töölist.' perekonna lickmeiele, k.s
P.lluds t arutas ühes inaapäewa esi jna tõota on, tuled n-äla unda i.a ltif
mehega küsimuse läbi j. leidis, ct ta p< h inele psol n ela leiba [x 6 \olotnitCu fub
jendomata on. PaÜcre ei \a tema kabi :uri rä was, r h' e st.
net otsustasid endisele ahale jauda.
llõuõniifeö produktide saamiseks tulew.id
Silnferopo i ülikooli
elles csuLujes ära kinnitada, kus n udja
õpilased olid mobilisatsiooni wastu teenib.
ju mi istud sõjariistus wöülust enamlaste
Süjawäe Valitsus: J. Anwelt.
wasm hukka.
S. ID osjtajaj : Kuldwcre.
Odessas ei olemanusak
3.
märtsil
1919. a.
t.u ri. Odessa ajalehtede teatete järel- ci
ole kuni fttnntaani faiibawahctust Europag.Nimetus.
teostattid. Odessa kommerjama ei laeta
Sm. Leonhard Kurr ett 1. märtsist s. a.
tväljat ita. Alanufaltiiri . ukse lväitsV
armul ttonstantinvpolist Odessasse kontru Kaha? n aj nduse U) ldsuse ndu e
-jak.si.na sekretäriks nimetatud.
bändi teel.
R-hauSjanduse osakonna uh?t ja'
Belvstoki garnisoni ülemaks
A. R rk s.
määrati Wcne tindral Ogincts Kindrel
andis kä?u k iti waöaswda, kes Sak>t
Sekretäri ecfi: (a'X'i)
Wcimude poolt orcstccritud.
Meeleawaldus Warssaw i
töölist ks pandi Sosnow.tsöi
(Irjastatnä Lestist.
tonne. Peeti mii ing»id, kus Poola walu
suie ja tema pouitika wastu protest >
Tööliste kinnilv'tmiste kohta Tartus,
awald.tti.
te t-itolfe, et sääl wangistamised edasi
Mobilisatsioon kodanli
•st trad Ko.an.use ringkond waotab
fcl Leedumaal. Peebu fobantim
öö
iste tootel ste pääe kui meretukk se
walitjus kuulutas mobilisatsiooni wälja
ääle,
tellcfl ta iga ulmapi.k lahti toh b
21 sa l 2 aasta manustele. Ältilitsionäärid
käiwad riie mööda ja otsavad neid, a da ja lelleks eeltöõo teeb, et Nud köit
.«ellide t ha saaksid toimetatud.
stes modlilsütsioomst kürwale hoiamad.
Näitusek-, on Tartus nende töökodade
ööbste hug st tegwimad ifikud kinni
«abitud, kes omanikkude ' putkamisel >öö
Lestimaalt.
k jad oma hoole alla wütsid, sits fui
kommunistid T rtu tulid, ja nad taies
test! Töörahwa Kommuuni amet iorr s nüüd jälle omani kudele tagasi
l kfid. Muud pöljust ei olemat neil nüüd
tiKud teated.
töölistele ette kand », kui ainult, et ms
(SR&arttS söjapõgenejatele abiraha andmise
kohta.

1. Ee;timaa walaekaarti pääletungimise
pvhul tulnud söjapagencjad, k'S nanaduse
WÜi ha guse võbiol täielikult töswöimetu
on, fJdiü d Uhiskondlise Kindlustuse U) '
lUiUje arwel 375 rbl kuus elaniseraha
prii kerieri ja, tütje. paäleselle on ncil

N varna on lugu trüft
foja töölisega olnud. Enne konmmvs
tide Tartusse on „s)ostinele"
k.rj stu eüh suse .juhatu; jub varakult
utku pannud ja äri jäänud tööliste kätte,
'{uid nüüd, kui üksikud if-ndid örijyljp
f.ft tag si tiinud, torr löönud nad Niin
ijuguse uurinv e-fommbjoni, kes siis löö
te wahepaäl - tegevust ja nende wärwi
uur ma hukanud. )a kellel vähek
punakat värvi arvatud o'evt, see las
iud j lapäält lahti ning kirjutatud „ig vedele tahvlile" üles, et teda enam ml
laski ei tarvitata.
Nii kestavad Tartus alalis-d tööliste
agakiusamised ja vangistamised edasi.
s'st w lgetaartlaste /eltsksnd" kahtlust b
ia t tööuü, kes vähegi mingisugust tege
vust kuskilgi tööliste organiiotsioonis on
avaldanud, ning kaagutab iga päev, et
sarnane „u ilit a element" tulek» koik trcl
ide taha t imetada.
Auiö arusaajate tööliste ringides wa'its b
teadmine, et kaua see lesta ei või, sist
neagi tuleb silmapilk, kus valgete võim
Eeslis kukub ja meie punased kommunist
li ed töör hva sõjaväed Slle meid nust
v. igekaartlaste kuUikuünist päästavad ja
töörahva enese valitiuje sisse seavad.
Peterburi teated*
Põhja Oblasti defitsiit
Põhja Ob asti sissctu ekute ja wil a
minekute projekti järele, mis Mostwasse
saadeti, on I9IS. a. esimese poole defitsiit
poole miljardi rubla pääle arwatud. Wä.za
minekute kokkuhoidmise komis jooni teatel
uüb dfitnit palju wahendalud.
Üleliigsed tvidukaartid.
Toitluse koinissariaadi koosolekul selgus,
et Peterburis rohkem toibufaartifib tarmi
tuscl on kui elanikkude artv seda näitab.
Otjustati neil päiwil uusi kaaitisid wälja
anda. Tihti jätawad arafõitjab kaardid
oma tuttamatele ja sugu.astele ning ei
anna neid ära.

Lihaproduktide tagawara w »
y 000 puuda suur. Suiwatatud aiavtü)*
on umbes 2.000 puuda ü»nber.
Tuhkruliiwa tagawara on ffliw** J JJ
umbes IOO.OOÜ suuda. Kui
endistes normides elanikudele waiio •» oj
siis jätlub teda S-4 kuu pääle. mt'pea
kui laubawahetus Ukrainaga
takse, tekkib woi mälus neid tagavaral»
täiendada. Shololati an umbes lOje
puuda, mida lastele ja haigetele wytrv
tähtede järele wälja antakse,
tagawara on wäljajaotuste tagajärze»
2.<.00 puudani kahanenud.
tippub wäga wäikejekS Mma.
A.sun6useä.
Losmeuast.
Lt meil, Loomowlastel wana haridust
eltsimaja ja koolimaja, läinud aasta»
maha pSIeS ja niiwiisi selts ja. kaal ilma
peawar.uta jäid, seepärast tems uue »sjs
ehitamine päewakorrale.
Komlnisjoni poolt ettepandud koolimaja
plaan leiti o starbe za ajakohane olewat
a wceti seltsi poolt peaaegu ühel häälel
wastu. Eelarwe niisuguse maja ehitamiseks
oli kolku seatud B>.OQO rubla päale.
Pääle selle aga tuli Oudowa haridust
komi-sariaadi paolt et sää vool nõus
ej oda nii wäikeie koolimaja ehitamisega
(t1/* sülda pik, 5 sülda lai). Sellepääls
tegi seltsi koosolek otsuseks, koolimaja mitte
ehitada, waid ehitada koolimaja jaoks lu
buiud palkidest rahwamaja. .
Mis tarwis seda. suurt koolimaja weel
ehitada ja selle ehituse tarwis oma ,kapkad"
m hutada. tiruwad enam jagu meie aju
nikkudcst.

R gu juba kord kirjutasin, an palkide
näijaweoga (rahwamaja jaoks) algust test
tud, aga tõpcnud wedu weel ei ole, sel»piir sl et mõned peremehed sest ojamõttft
ei taha.
Pue karit keedawad ptn kolm taku
peremeest, nimelt: Taawet Vres, Jaan
Tõldsepp ja Juhan E»vert.
Meilt on ka kolin meest
'toitlus.
nimelt Karl Märtsin, Kart Roots st
W llem Roots põgenesid esimese
Toidu tagawara. Toitluse
jääkeldrites on suuraaga mobilisatsiooni u;al walgekaardi
lväkke. Uks kommunist. >
wara igasugu kalu, umbes 55 GUO puuda.
Suurem osa sellest tagawarast peab weel
ciuif ürnberlöötamo, lest et ta wähe hal
w iks on läinud. Heeringate tagawara on
Kirjawastused.
33 0 0 puuda suur. Pääle selle on meel
iG.5O* puuda hcringrnd, mida ümbertöb
W. Kg, siin.—Sõnumite eest maksan»
tata tuleb. M s kart ilatcefc ja aiawiljaslc Teile 2 - kop. rea päält. Raha wüib saata
puudub, siis on kee tag .wara wäga wäike. Teie poo t ülesantud adresii järele fccjA»
Praegu jaotatakse soo ade ilmade t ttu reie, kui Teie poolt nõudmine meile fiife
k ik tagawarad wa.ja, et nad halwaks e> saadetud ühes ülestähendatud ilmunud
läheks.
ridade anvuga.

T eated.

Eesti Kommunistiine Klubi.
Foutanta 2
Kesknädalal, 12. märtsil s. a., 1917. aasta weebruari rewolutstooni aastapA»»»^
kontsert-miiting,
Eeskciwas: kõned voliivi «ise ja teadu s l i s e si>uga, lanl, muusik» ssals
euelqndcd, ilulugemine. Algus' kell 4 p. l. Siszemineku hind 2 r. - Einelaud.
öeftf t i f» §.
Agitaatorite kursused.

Ett sng-mistania agitaatorile kursustel,
Foutanta nr. 2.
11. nädalal:
Teisipäewal, li. märtsil, slm.
Teiter: .Jmperialism."
fteftnäoalai, 12. märtsil, slm.
Letsmana: .Kultuur.ja haridus.'
Neljapüewal, 13. märtsi', flm.
Pe erjou: .Maaküsimus".
Reedel, 14. marsil, slm. Loit:
#Riik ja rewolutsioon "
Laupä ewal, ib. märtsil, slm. Koni:
.Tööstus."
Eesli ofatonbabe ja kollekti wide poolt
saadetud sellsitijed peawad määratud päe
mats kella 6 õhtul tahate ilmuma.

Viiburi raioni Tüd iste klubi eestseisu?
teatab jeltsi neestee: Tappo, Utsal, H?i
oe,gei, Marks, La s'i e, et nad tingimata
pcaivad tugeda wõetud raamatud tagasi
tooma, Aor. Sari Mark?! pr. nr. Lb.
Eestseisus.
E T. K. Snltunra ja Hariduse WaNtz.
suie K rja-tuse O atond asub ajutifeft
Moila nr, 13, kr. 6. Awatud kella 10— 4
Kurnatut* saadetakse tellimiste pääle oi
nutt ettem kstud eest. Asutustele ja
organisatsioonidele hinnaalandus. Sa x
m»ne telli a kulu!.

nad, komiteedest elewat osa wötnud. Nii
on tinni w elud ük- gaasi w.htiku töö
line, t«Ue ho.lde selle wabrika direktor
enne plehku panemist oma korteri on
jätnud. Tööline on korteri täies korras
Wäljaandja: Wenemaa Stom. itattd
W. K. p. Eesii osakondade Peterburi
hoidnud ja nüüd temale t g si annud,
Geäü Osak. Peterburi komitee.
lud selle tasuks pundub tööline trellide komitee on ow tuö igapaew kella 6 8
õhtul. Font nka, nr. 2.
t ha.
Wastutaw toimetaja: Teimetuse tolieegi»».

!4.fl rccyaapcTS* rnnolpschtm, ntrponuub CouKaAHCTHnsctuü (Öhbuj. liasnoacnan), 14.

