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Eesti Osakondade Peterburi komitee häälekandja.
PfIEWRbEHT.

Ns 62.

Kõigile „Edafi" tellijatele.
Et nüüd lehe .Edasi" tellimise hind, esimesest aprillist s. a. 15 rubla pääle kõrgen
datud on, palub lehe tallitus, kõiki tellijaid kes üba aprillikuu tellimise raha, wana
hinna järele ära maksnud on, nüüd puudu jääwa summa, iga kuu päält 4 rubla,
aprillist alates, wöimalikult ruttu ära maksta.
.Edasi" tallitus

Wenemaa ja liitlased.
Kui enne kodanlised walitsused sõda
selleks algasid, et lähenewaid rewolutsiooni
ära hoida, siis peawad nüüd sõjad lõpe
tama, selles sihis. Sest sõja edasijätkamine
Wenemaaga toob kodus paratamatu rewo
lutsiooni. Siis tuleb ka seda silmas pi
dada. et Saksamaa, kommunistlise tööliste
liikumise tõttu ühslt poolt ja liitlaste liial
tud n udmiste tõttu teiselt poolt, järjest
rohkem rewo msioonilisse ühendusse Wene
maaga astumas on, millel aga otsustaw
tähtsus üleilmlise rewolutsiooni wõidu
kohta on. Juba wana on see teadmine, et
Wenemaa inimeste ja toiduainete rohus
kokku leppida.
Selleks muutuseks annab Põhjust rahwa ja Saksamaa wäljaarencnud tehnika ühen
meeleolu liitriikides, kus tööliste hulgad datult on maailmawüitew jõud. Selle
terawat protesti Wene sisemiste asjade pärast kõlawad Wilsoni s nad liig tõsiselt
wahele segamise' wastu esile toomad. Nõukogude Wenemaa kohta: .Sellel mää
Kuid mitte wähem ei mõju selleks ka Nõu ratul maal on küllalt kõlblist jõu taga
kogude wõimu taswamine ja tõwenemine wara, et ilma ühegi wälise wahele;egami
Venemaal ja see äratundmine liitriikides, seta jälle jalule tausta..Asi ei seisa aga mitte kõlblistes jõu
et wäikese jõuga tööliste walitsust Wene
maa! murda ei saa ja enamlaste alla dudes, waid punases sõjamäes ja rahwaste
rewolutsioonilises meeleolus mitte ainult
surumine neile ülejõu kipub minema.
Sellest on siin liitriikide walitsuse ring kõigis Europa maades, waid ka Amerikas,
laudades mõte teostusel, lähemal ajal kuid kodanlised poliitikategelased kõnelewad
Wenemale .mõtteametlist" saatkonda saata, sellest harjunud moel oma .diplomaatilisel
kus suuremad ühiskondlised organisatsioo k elel".
Muidugi on weel wara sellest rääkida,
ind esitud oleksid, kes koha pääl Nõukogude
walitsuse korraga endid tutwustama peak nagu tuleks rahu liitlastega Venemaale
sid ja rahwa mitmesuguste kasside meele odaa? maksma, kuid siiski on ka k ige talolu uurima. Kawatsetud on ka Õhm- Hm rahu sündsam kui kõige odawam sõda.
Europa suuremate kultuuri - asutuste ja Wenem uale on rahu ja puhkust sama hä
tähtsamate ajalehtede esitajaid ühes saata. dasti tarwis, kui teistelegi s ja läbi kan
Iseäranis huwitud Wene asjades näib natada saanud maadelezi. Venemaale
õlmerika Uhisriigid olema, kes selles sihis on juba ühe samase rahu kasu tuttaw
juba sammusid on astunud. Juba mit Aresti rahu. Kui rasked ka selle rahu
mendat päewa wiibib selles sihis Peter tingimised ei olnud. siiski andis ta
buris rahwuswahelise kriftlise nooresoo mälust töörahwa diktatuuri kindlustada,
ühisuse sekretäär Peppin Crofs, mille kesk talupoegadel maad omandada ja töölistel
komitee New-?orgis asub. Mister Crossil 8-tunnist tööpäewa alale jätla. Kui meil
oli meie wälisasjade esitaja ilm. Shiloms ka nüüd liitlastele eht maaosasid anda ja
mu d järelandeid teha tuleb, süsti annab
tiga pikem läbirääkimine.
see
meile wöimalust terwct oma jõudu
Mis peame meie sellest järeldama?
Liitriikide imperialistidele on puhkust maa majanduslise järje parandusele anda
<Yja Mrele tarwis, niisama nagu seda ja meile saab Võimalikuks nii tarwilit
venemaagi tarwitab. Sarnast suurt maad, ! kaupade wahetus.
Kuigi Wenemaa imperialistlikele walit
lni Wenemaa, ei saa wäikeste jõududega
süstele
lubama peab, r-wolutsioonilist ki
?ga lühikese ajaga alla heita, kuid rahwa
hutusetõõd
teistes maades jätma, siiski
meeleolu on niiwürd rewolutsiooniline, et
'valitsused ei julge sarnast suurt operatsiooni jääb Wenemaa eeskuju teiste maade tööneljaaastase wäsitawa sõja järele enam Ustele mi heleda tähena silmade ette, et
ette wõtta. Kodanlus tatsub meel kapita see sotsiaalse rewolutsiooni liikumist, mis
listUst korda selle läbi päälwee hoida, et juba küllalt laial ulatusel käimas on,
ta süjad Wenemaaga lõpetada püüab, enam peatama ei saa.
Kui raske see rahu ka ei oleks, on ta
kuid ilma Nõukogude walitsuse maksmaks
waesematele rahwatihtidele siiski keraem.
tunnistamiseta on jee wui mata.
Järjest tuleb Matjamaalt teateid sellest,
et liitriikide! w'imata näib olema senist
kursi Wene asjus ed isi jätkata. Ehk küll
Prantsuse pääminister Olemenceau Berni
konwerentsi saationna liikmetele, kes Wene
maa sisemise olusid uurima pidi sõitma,
passisid sõiduks keelas a koguni Saksamaa
walusust selle eest wastmawaks tegi, et
nimetud isandad Saksamaalt läbi sõita
ei saa, siiski näib wastupidine arwa
mine liitriikide poliitikajuhtide seas rohkem
pinda wõitma, ja neil näib tahtmist olema
Wenemaa Nõukogude walitsusega kuidagi
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kui võitew kodanlaste ikke, sest tema jätab
rahwa käte köit maa, pangad, liikumise
ja tööstuse abinõud ja muu varanduse.
Äuid kodanlaste valitsuse alla, kuid see
kaige hiigawama wöidu saaks, oleks siiski
talupoeg ilma maata, tööline ilma selleta,
mis talle rcwolutsioon za Nõukogude wõim
kätte on annud.
Siis ei tohi weel ära unustada, et uuS
rahu imperialistidega, kui see nüüd teoks
saab, kaua ei wõi kesta, tema purus
tak e üleimlise rewolusiooniga, mille eest
imperialismidel kuhugi peitu pugeda ei ole.

Punane wäerinil'
Teated 22. märtsist.
Eestimaa wäerind.
Pihkwa piirkonnas, Petseri sihis keS
tab wütlus raudtee piirkonnas 4 wersta
Petserist loode pool edasi. Wastane tatsus
oma soomusrongilt Petserit lasta, kuid
ühutali meie suuttukitulega tagasi. Pare
mal tiiwal «aime 1 wangl, nende hul
gas ühe ohwineri. Ohwitserilt aadud va
derites räägitakse Eesti Wene walge
taardlaste lahkpüüetcft.
M a tienb u r g i sihis wõtsid puna»
'ed Läti wäeosad weideldes mitu küla
Wörust 12 wersta kagu pool ära. Edela
pool Würut, Rõuge piirkonnas panid
wastased wastukallaletungimise kuue roodu
suuruses toime, kuid löödi suune kaotus
tega tagasi. Meie kätte langes lb.OoO pat
ronit ja kuulipilduja. Marienburai piir
konnas wõtsime ära: Punno ja Stnula
mõisad, 6 wersta Wõru jaamast löuna
pool; Külma-—2 wersta ida pool Simu
lat; Wakkari werst maad ida pool ja
Klotso 4 wersta ida pool Waktarit.
Wienlase kaotused 27 surnut, meil üks
surnu. Siis wõtsime weel uusi seisukoht!
Mustajõel ja pöhia pool Roosa m isat,
meie wäeosad lähenewad Wõrule. Marien
burgi-Walga rvuo eel w tsime Äarbina
alew! ara, mis sioniste jaamast 7 weröta
loode pool on
Lätimaa wäerind.
21. mansil tungis punaste Läti tsäe*
osade eelsalk Mntawi paäle; teel aeti was>
rase weowoor hirmuiegavusse. W eti weo
woor toredate parumte hobustega ära.
Sada sammuni raudtee sillale lähenedes,
hukati meie wäeosa pääle laskma tuuüpil
dujat st. mis olid koigi kirikutornidesse ja
kargematesse ma aoes>e üles seatud. Meie
pvo t wöeti Saksa le dur ühes aeroplaa
niga kinni; lendur audis meile tähtjaid
teateid.

Ukraina punaste vägede võid»».
Rowno sihis wõen Miropoli jaam ära.
Ka on Korostem jaam uuesn tagasi wüe
tud. Peitjnralaste edasitungimine on seis
ma pandud.
Lilin! wötmiel langes meie kätte Mus
tamere dlwisjoon täieliselt, 1., 2., 3. ja 4.
polk ühes staapidega. Wangi wõeti üks
kindr l, 4 polguülemat, soldatit, 2
datarcid, 60 parandud kuulipildujat ja di
wls ooni terwe weowoor.
K.iewisie on nende päewade seeS wäe
rinnal saagiksjaadud tantitid toodud.

Wäljamaalt.
Prole zarlwe rewolutfiosn U-giritz.
8. Venemaa kommunistlise partei kon
gressi 22. märtsi koosolekul kell 8 õhtul
sai juhatus raadio-telearammi teate Ungari
proletaarli esi rewolutsioomst.
Päewatorrast tormale kaldudes nrttii
slm. Sinowjem sõna: prae
g ist saime Ungari päälinnast Budapestist
mate. et Ungaris Nõukogude wabariik wälja
on kuulutud. (Tormine tätteplagin, mai
mustamad hüüded). Uus Ungari Nõu.o
gude walusus kutsus slm. Lenini raadia
apparadi juure. Läbirääkimtsi katkestas
Parist raadio jaam. Kuid meie looda me,
et see silmapilk kaugel ei ole, Fui ta Parisis
Nõukogude wantsus luuakse ja siis ei sega
Parisi raadio aam en m proletariaadi jah.
ttde läbirä k:misi. (Kestew tormine tätte
plagin). Uuesti sündinud Ungari Nõuko
gude wälitsus tegi meile ettepaneku kaitie
za pääletungimise ühendust luua kõige ilma
töõlistektaSst wastaste wasm."
Raske on seda Vaimustust kirleldad,,
mis see teate kongressi liikmete keskel jün
nitas. Uhemeetjelt t und k>nk istmete t ja
laulsid Internatsionaali. Kõnetooli astub
Ungari kommunistltse partei keskkomitee liige

siin. Rudnzans'i ja, kongr ssi poole pöõ
rates, räägib sellest hiigla tähtsusest, mis
Wene proletaarli el rewolutsioonil Ungari
prolctaarlise rewolutsioo-ii kohta on. Ungari
pro eraarlaste juht Bcla Kun ja juur
enamus Ungari kommunistidest oid Vene
maal süjawangis ja Wene kommunistide
SpUased

V.rui ksuverentsi 'liikmete sõidust.
Berni konwerentsi liikmed ei sõid, Pe
terb ri. Nagu selgunud, on Clemenceau
tahe nädala eest Berni konwerentsi lutme
tele passisid keelanud Wenemaale sõitmiseks.

Sellest saadi kolmanda päewa õhtul Peter
buris Daam ajalehtede kaudu teada. Ole
meneeau on pääle selle ette kirjutanud selle
järele walwata, et konwerentsi ltttmed üle
Saksamaa Wenemaale sõita ei saaks. Sak.
lamaa walitsus kannab selle eest wastutust,
et seda ei sünniks. Wüib päris cieti arwata,
|et konwerentsi saadikud lähemal vene
maale ei sõida
Liitlaste nõupidamine Zda küsimustes
Rahwaste Liidu aSjade komm s oni
liikmed: Cote, lord Robert Cecll, Laon
Bourgeois, Hytsmann, Den.zeos, Pa
hitch kutsusid poolametliku koa verenrsi
totu, millest ka erapooletule rtikide esita
jad osawcäma kutsun. Koosolekul olid ka
Pichon, Barsour ja kindral Mendt, lcs
neljapäewal Kairosse süttis, sest et te.na
sääl wiibimiue idamaade seisu'orra par.st
tarwilisets loeti. Harutati Britt wagedc
wäljawiimise küsimusi mõnest idamaa osast,
kuS nad praegu sees Ge.-rge
teatas kindlasti, et Jngliscmaa u»ingtl
tingimiiel Siiriat ja Ärmemat omale
ei taha, kuid selle küsi mu,ega on
lahutamata ühendud teiste Europa ruttde
mõju piiramisega Idas.
Ajalehed teatawad, et Saksa walit
sus tõigi abinõudega Saksa meremeeste
ühisuse terrorlstU|e tegewUje wastu m i
delda. Wa litsus on juba ncude mere
meeste wasru abinõusid tarwuuseie mat
nud, kes tööd seisma tahaivab zatta.
Esseni tirgus IS.OOO
töölist.

2
Kui walitsuse wäed Lichtenbergi
«ma kätte mütsid, arreteerisid nad w
prantslast Borchardi, kes fommuniftiift
lehte .Lichtstrahten" wälja annab.
stui kaardi ratsawägi spartaklaste
kogumise punkti Berlinis Mihaeli kiriku
juures ära wõttis, langes üle sada ini
mese nende kätte wangi, kellest 36 koha
pääl maha lasti.
Olnitz-Lushau tiwisöe piirkonnas on
töötürge alganud. Tõrgub 14.VÜ0 töö ist.
Parifist teatakse, et Sak,amaa rahu
konwerentsi saatkond märtsi lõpul Parist
jõuab. Rahulepingule Saksamaaga kir
jutakse 5 liitlase saadiku poolt ilma wälis
asjade ministrite osawõtmiseta olla. Wil
son teatas ajakirjanikkudele, et rahulepin
gut ei pa: na kinnituseks ette Washingtoni
senatile ega ühelegi teisele liiburiiftbe esi
tuste-kogule Rahulepingus et ole rah
waste ludust ühtegi punkti sees.
New Jorkist teatakse, et Wene töölised
emigrandid wötsid Ameerika tööliste abiga
emigrantide linnajao New-Jorkis ja emi
grantide maja oma kätte. Mässu mahasu
rumisel arreteerisid Ameerika wäed 138
inimest.
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Töörahwa waen
iaste laagris,
Mässud Be sarabias ja Padolias.
Odessas tulid täielikumad teated Bess
arabia ja Podolia mässude kohta. Mässu
a>gas Oknüski löögi pataljoon, Bessara
läa päästmise komitee ja raudteeteenijade
ometiühisus. Mässust wõtamad kommu
nistid tegelikult osa

77 ende matmisek- kutsuti sapärid kohale,
kes töö ära tegid. Niiwgust kurba näh
tust ei tohiks praegn soojltübe haiguse
ajal olla. Relvadel wõib see waga ähwar
dacraks elanttudele olla, kui surnukehad
kau? matmata jääwad. Romisjoon nõuab,
?t ka paiuk
tuh, sest et nad r sket füsti'ist tööd
y atrcb, kuid see küsimus on pt**pt weel
otsustamata. Kõik matmise bürood on
arwe alla wöetud. peterburi ww* mat
mise bürood ühinesid üheks Nõukogude
peterburi „Bürook?*. Niisugust "pparaati
ei ole transpordi puudusel wüimalit igds
raioonis luua. S"e küfimuS st'»b siis
tud, kui ?lftrah nist selletarwis
tellitud h.büste transport kohale sõuab.

Halvasti maksetakse walgekaerdi töö eest.
Odessa wabetahtlikude wäe lagunemine
oleneb raslest nmjanduslistst scrsukorrast
ära. Ohwitseerid wabatahtlikud saamad
450 rubla kuus ja peawad tihti ilma
Kommuuni söögimajade koristamine.
paiukita jääma, kuna Prantsuse ohwitsee
Kõikidele kommuuni anti
rid 3.CÖO franki palka saamad.
käkk wnbimata ruumide koristamises sam
musid astuda. sein, mis ttimiwär
Talupoegade mässud Shmerinka fihis.
wiga wärwitud tuleb kuiwalt atc pühkida,
Talupojad organiseeriwad sõjariistus wärwimata seinad, riiulid, lavad, kapid
salkasid ja peawad poolt
ja mööbel tuleb puhtaks peseda. pildid
Galiitsiasse saadetama moona kinni.
ki seinte päält maha wõtta ja
Kraami mooridega saadetakse suurtüki ära ?nhstada.
komandod ühes.
Pör mdapühkijad peawad parkett pöran
di'id Sra pesema
e tööle mobiliseeritakse kõiki
teenijaid ja töölisi. Reegi ei tohi tööst
(Venemaa Kommunisflise Partei B. Kongress.
ära ütelda.

19. märtsi koosolekul wõtab kongress dama, et wormitäitmist kohtupidamist liht
presidiumi ettepaneku wastu, kõikide partei samaks muuta tuleb.
organisatsioonide poole põõrda seisukorra
Õhtune koosolei.
selgitamisega, mis agitatsiooni katsetega ja
riigitöö wastu sihitama tegewusega ühen
111. Internatsionaali kongress svartak
dujeS on.
laste grupi esitaja sm. Albert terwitab
ArwnStvsed sm. Buharini ja Lenini arv kongressi ja tähendab, et Saiamaa seltsi
mehed kõik abinõud tarwüulele wõtawad,
an uete puhul.
et sellele sihile jõuda, mida enamlus We
maal kätte saada püüad. Üles astub
Sm. PodbelSki
tähendab, et programmi sissejuhatus mit
Sm. Pjatakow
mesuguste materjalide pääl põhjeneb; üheS
kes
tähendab,
et rahwuste enesemääramise
paragrahwis räägitakse eesolewast sotsiaalsest
õiguse
loosung
kontrrewolutsioo
rewolutsioonist, teises wana programmi nilisre jõududepraktiliselt
ühinemisele wiis, nii oli
formuleerimisest, tööstuse kriisisest w kau see Soomes ja Ukrainas. Sm. Pjatakow
pade ümbertöötamisest. Selle üle wsis on rahwaste enesemääramise loosungi üles
rääkida 19j3. a., aga mitte nüüd. kus seadmise wastu. Ka tööliste ene?einäära
käige esimesel kohal zseiswad maad oma mise loosungit ei soowita ta üles tähen
utaksuwõimuliste elanikude nõudeid täita
dada. Kõneleja leiab tarwilikuks kindla
ci suuda. Pääle selle tähendab kõneleja, et proletaarlise keskkoondamise ja ühinemise
projekt kantseleilikus keeles on kirjutatud.
Programm peab pidulikult lühikeste ja tee pääle astuda.
arusaadawate lausetena helisema.
Sm. Tomski
palub
punkti
juurde
paranduse teha, kus
Sm. Lomow.
räägitakse proletariaadi poliitilisest liikumi
leiab programmi majanduSliseS okas tar sest ühise wvitluse kasuks. Siin peab tä
viliku olewat kõikide nõukogude ühist hendama, et tööliste organisatsioonid polii
majanduslist plaani alla kriipsutada. tiliselt ega maj-ndusliselt usust ega rah
Rahade ärakaotamise punkti on tormis wusest ära ei rippu. Rahwusline liiku
kindlamini formuleerida, korteriküsimufe mine on üks möödapääsemata halbtust,
punktile peab linnade-aedade astumise mida arwesse wõtma peab. Töökaipe
punkt juurde tahendama.
põllul on faktiliselt meel wäga wähe ära
tehtud* mis tööpalgasse puudub, siis on
Sm Rjas anowi
töölised wäga nobedad tarw.likku tarifi
arvamisel on wabrikute poliitilised üksused wälsa töötama. Nad ei ole harjunud
-väga kõrgelt hinnatud. Ametiühisustelt meel oma termist hindama.
Programmis ei pea mitte erandisi üles
peab tööstuse üle walitsemise wõim ära
wõtma. Nad pearoad ainult proletariaadi lugema, waid töökaitse normisid elusse
tööjõu kasuks tööd tegema, mis palju kasu minna. Hariduse tööpõllul ei pea mitte
tikum on.
politehnikumisid ja tööliste ülikoolisid asu
tama, waid üleü dist kirjaoskamist laialis
Sm. Kr asikow
tesse tööliste massedesse wiima.
paneb ette paragrahvi kokkuseadet muusa,
mis waimulikusse küsimusesse puutub.
Sm. B u har i n
annab omas lõpukõnes mastuse im. Rja
Sm. Krõilenko
sanowile, kes tähendas, et ametiühisusest
tähendab, et meie programm kõige esimene tööstuse walitsemisest wsa w tta ci tohi.
maailmas on, kus proletariaadi kümmne
Sm. Buharini armumisel on see seisu
aasialise klassiwõitluse ja punase kõmmu koht iseseisvate ametiühisustc ühenduses,
nistlise ehituse kogemused arwesse on wõe mida wähemlascd kaitsemad.
Ametiuhkustelt tööstuse organiseerimise
utd. Iga maa kommunistline partei peab
meie programmi sissejuhatuse osast koge wöimalust ära wötta tähendab walitsemist
must eesku uks wõtma. Kõneleja soovitab bürokraatliste rottide söödaks anda. Paale
iseäralist programmi sektsiooni asutada. sm. Buharini k net wsetakse resolutsioon
Kohtade punktis peab weel juurde tähen- wastu ja lõpetatakse koosistumist.

Peterburi teated>
Zurvuaedadc natsionaliseerimine.
Praegusel ajal on sisemiste asja de komis
sariaadi natsionaliseerimise osakonna poolt
26 surnuaeda natsionali eeritud. wee!
natsionaliseerimata wäike arw surnuaedasid
niikauaks, kui wõimalus leidub nendesse
komissaarisid partei poolt määrata. Natsio
naliseerimise osakonna tööd lähemad kaunis
edukalt, mingisuguseid konfliktisid endiste
peremeestega ette ei tule. Komissarid ei
lega endid waimuiiku seisuse tegewuse
piirkonda ja need ei sega endid ka kodan

Sotsiaalse kaitse komiSsariaadi paolt.
Sotsiaalse abiandmise osakond teatab, et
pmuki raamatute wastumõtmine paiutiie
wäljaandmiseks aprillikuu otsa kestab.
Jgapäem maetakse wastu, pääle püha
päemi, kella 10 hommikul kuni lji2
pueval (Kasanskaja uul. nr. 7, tuba 22)
järgmises korras: raamatud Xt I—6oO
8. aprillil; J 6 601—lOoo 9. aprillil;
X- 1001—1500 10. aprillil; X 1501—
2000 11. aprillil; X 2001—3.500
14. aprillil; X 2501—3.000 15. april
lil; X 3001—3.500 36. aprillil; X 3501
—lOOO 23. aprillil; X 4001—4500
24. aprillil; X 4501—6000 —25. aprillil:
X 5001—5510 23. aprillil; X- 55001 ja
suuremad numbrid wöetatje wastu 29. ja
30. aprillil.
Kaubanduse-tööstuse teenijate palgad.
Ühisuse liikmed on palganormide lärele
grupldesse jaotatud: liikmed, kes alla
500 rubla kuus saamad on li°/o; 501—
700 rublani 31°/ o; 701—900 —47°/ o;
901—1.0 or. s°/o, üle 1.030 r W/o.
Ühisuse liikmete paiga keskmäär oli jaa
nuarikuul 724 r. 60 t. Need armud
näitawad, et ühisuses enamjagu prole
taarlisi elementisid on, kuna teenijaid, kes
suurt palka saamad, siin wäga mähe on.
Wüib arwata et niisugune mahekord ka
tcistes rahvamajanduse ojades on.
Partsi elu.
Wapper sõjamees.
Maklimowlki juures Arhangelski wäe
liinil langes wahwas w itluses Enni
pataljooni polgu I. p tüljooni komandör
sn,. Gromow, U)ene j)artei 2-se
linnar iooni org'ni'atsiooni liige.

Argade! ei ale parteis kohta
Jaranltt kommunistids kodite» tegi
otsuseks Jernurski valla.
küla kod nikku Wis. AohewNtkovi iwtet
kandidaottidest välja heita. Kodanik nattas
oma elukommetega üles. et ta partei l«ty
meka mitte kõlbulik ei ole. Et mo"i«isat>
siooNist kürvale hoida murettes ta m$M
haiguse tunnistuse, mis walo oli.
Tööliste elu. .
Putilomi tehased
läheb töö jällegi harilikus käigvn edasta
pääle pahempoolsete sotsialistide orreteerie
mist. l?ääle streigi tule'' !öd
list-l kõvemalt distsipliini täita,
tuleb hoolega töötad-» ei ole luba enne töö
lõppu töökojast nagu see morem
sündis. Et tSõlistel rohkem jõudu <H«k»»
anti ig-? töölisele mineval nädalal 31. «.
kartulid, 6 n. heeringaid, 6n. peetisid,
13 n. vobla kala, 6*/ t n. hobuse liha, pääle
selle meel iga töötatud päewa koht.» '/» n.
leiba. Leiba jagatakse tehase komitee
liga pääle töõ ldppu välja. Esimesest
aprillist pääle saavad töölised iga töötatud
ps»hm eest, leiva kätt", s lleks
anti ig" tõõüsele kupenaikaartid kätte Iga
gäev kui tö line töötab lüüakse tehases
kupongile stempel pääl- mille fiis
„tööpoip?" kätte antakse.
Jaanuarikuu eest onti valmis sa nud
tööde päält preemiat, praegu antakse i9lB. a.
detsembrikuu tööde xäalt preemiat välja.
Ajalebt-öes ilmusid aruanded, et iga püti»
lovi töö ine läinud aostal 21/ t puuda jahn
vroduktisid sai. Avid.asjaolu on järgmine:
Töölised kelle perekond 5-6 liiget suur,
sai tõesti nii palju jahu kuna üksikud ini
mesed ja need kelle perekonnad kül des
31/* puuda said. Niisama ei käi tõeoludega
kokku 61/* puuda kartulite saamine. Ule
4 puuda said osa za<»stondasid, kes eraldi
luba said kartulate estmiseks, sest tehase üle
üldine ostukommisjon er ldi ostmiseks lu
basid wäljaanda ei tahtnud.
Mõnda olulist streigi ja tema tormiliste
põhiuste üle wõib järgmiselt th ndaöa
Tõelikult algas str ik nälja tagajärl. Est
teks pindi sicsetoomine kinni, mille
tagajärel turu! toidukraami hinnad kuul
mata kõrgeks tõusid, nii ei judnud töölised
turult osta j? ei olnud võimalik väljast
poolt muret eda. Tch.s? ostukommisjon ka
ei jagmud midagi välja. Aoperatiiwidest
pääle Ifz n. leiva, paari naela heeringate
kuu kohta mid gi ei antud.
Töölised otsustasid valitsuselt leiva normi
suurendamist ja teiste produktide andmist
nõuda. Anti nõudmine ara, kolme päeva
lise vastuse ootamisega. Selle aja sees ükski
kõrgem valitsus esitaja tehaiesse ei ilmu
nud. mida tungivalt nõuti.
Esimene str.igi päewa miiting läks mööda
kaunis rahu.ikult. Järgmistel päevade'
ilmusid pahempool ed e>serid oma tihutu
sega välja, „ maha tommisjarid, võim jne/
Aolmas päev ei laskud en m paale pahem
poolsete üheigi räätida. Nii ugune müra
kest s mii ingatel kuni viimase str.igipäeva
miitinguni.
J. R —n.

T eated.

Eesti Töörr hwa Kommuuni
(llikooli õpetuse alguse kohta.

Eesti Töörahwa Ülikool
(Fontunka, 2).
Tunniplaan käesoleroa nädala jaoks:
Teisi p S e w, 25. märtsil kella 6—7,30
i.Pjlliuüö; 7,40—9 Eesti ja Soome
keeled. ,
Ke s k n ädala. 26. märilil kella 6—7,80
Keemia; 7,40—9 Eesti a aluau.
Neljapäew, 27. märtsil kella 6 -7,30
Eesti ja Soome keeled: 7,40—9
Matematika. '
Reede, 28. märtsil kella 6 -7,3o—Keemia
7,40-9 Eesti a alugu.
La upä e w, 29. märtsil tella e 7 30—
Põllutöö; 7,40—9—Raamatupidamine.

Eesti T. K. Ülikooli õpetuse algus on
1-sel aprillil s. a. 1-sest apr. kuni 24.
aprillini on kuulajate teadmiste ja töö
suudete katsumine, mida õppimise ja töö
tamise .luures toimetatakse.
Need, kes soowiwad Ülikooli sisseastuda,
annawad oma soowiawalduse kas isiklikult
w i kirjalikult ühes hariduse tunnistusega
liikudesse kordadesse. Kõikides natsionali -uhataja nime Püüle ära. Adr: Peterburi,
seeritud surnuaedades saaki platsi ilma Wass. saar, 4 liin, maja nr. 5, toi. 9,
tasuta, kuid hauakaewamise eest tuleb 35 teles. 412-28.
Ülikool asub Peterburis, WaSsili saarel.
rubla maksta, kuna pääle selle summa
mingisuguseid makiusid ei ole. Mõnesugust Fr. Adleri (Suurel) prospektil, maja 55
r-skust teeb tööliste puudus, sest haua endine Katarina kool).
Eesti Töörahwa Kommuuni Ülikooli W. K. P. Eesti osakonna koosolek on
t ewajad ei taha tööd teha niikaua kui
nende palgmorm kindel ei ole.
juhataja A. Polestschuk.
laupäewal, kell 5 ühtul, Fontanla nr.
Mitmed korrad pöör s komisjoon Töö Peterburis, 19. märtsil 1919.
Ilmumine sunduslik.
komissaariadi poole, kuid mingisugust was
Sm. Leenini nim. Eesti Töökool tarni*
tust pole weel antud, mis aszaseisukorra
raske's teeb. All.s hiljuti oli Uspenski tab meesteenija t. palk dekreedi nor
Väljaandja: Wenemaa Kom. Partei
surnuaia 1.500 matmata surnut, sest töö mide järele. Soowiawaldusi wõetakse
Eesti Osak. Peterburi komitee.
iiste puudusel ei suudetud haudasid kae wastu iga tööpäew. Fontanka, 2. Töö
wada.
kooli ruumides kella lo—2 päewal.
WaSwtaw toimetaja: Toimetule kolleegium.
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