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Teste!» 22. märtsist.
Et !ehc .Edasi" tellimise hind, esimesest aprillist s. o. 15 rubla pääle kõrgen
datud e.,, patud lele tallitus. kl i i tellijaid kes u'ia aprillikuu telliutsie raha, wana
Eestimaa wäerinK.
hülua järele ära maksnud oi, nüüd p ntn ja m i summa, iga kuu paalt 4 rubla,
Narma piirkond. Hamburgi pitrkon
aprillist alates, möimalikult ruttu ära malsta,
nas, käia juures, kindlustab
.Edasi" tallitus
wastane lür ga oma seisukoh:i, säeb laske
kohud korda ja e kaewib
blinda hid a kuu,ekvhud. OSse! on jüät
piir onnas elektri laternaga märguandeid.
Pih k w a plirionnas, Petjeci sihis,
Pro!elaarl:ne rsro!u!sicon ja sotsiasl
löödi ruuenlase faUalctunginuue raudteest
põhja pool tagasi.
Marien burgi sihis wvtsid punased
L ti wäeo.ad «Suluse järele Taiuola
{simaalaste pankroü.
jaama ära
Vrolewarline rc poliitfioon on Venemaa
rahwuslitiudeft pi'ridest üle astunud, ta
omas rihwus,vahe ise rcmolutsivom t heu
due pä>le lil Juteruamonaaii vk uaSiu
mije. Nii tähendasid rahmuswah li e prole
tariaadi zuhid Mosiwos silmapilgu kohta.
L)t eloheuid, altiivsiid sõjariistus ival
{'aastuunsi
kodanliste
waliijus:e
häwitami
eks pää e järjest
mlhaiemaks
ja sitkemaks
muutuma Sttjamaa proletariaadi w iilnfc
nii oma .sotsialistide" tui ka uende leping
laete kodanluste wastu Laane riikides kull
weel ci olnud, luid jeoa fcL\e;tialr ja
ähmardawamalt kuuldusid tmnehuö lüi.ked.
mis juure proletaartije rewolutiiootti eel
täisid, malmis iga silmapilk plahmatuma
ja togu lodanlist ilmakorda purustama.
»)t :te asjata ei mölle intriig d Venemaa
nõukogude walitsu e tituu sramij.' vääle.
Neil. maailma rööwiku el on lärmis puh
tust, puhkust meel rohkem. tai N tikogude
Denemual, et reaktsiooni isi jõudusid tur
>'aldada. Maailma röömitud L.emeuceau
ja George on j uelud togu oma
poliiiilne rööutogcmusega .Nahmase Lii
dule' hinge sisse puhuda. Ee e pühjuicd
oeituwad siillegl järjcft suuren maie ü:cUmlsie prol taarlise remolursiooul plahma
tusiS, uus järkjärgult .maailma saagija
gamise liidu" p!a:mormi lahi kangutab
ja lahtifaiigutatub tiitiid pUdaste S lööd.
Ainult poliitilised märatsejad, ainult
egoistlikud õnnetütlld, amult poltt.ilijcd
lapsed ja lõpuks ainult töörühma ;äri>ed
äraandjad möisid olla ueed, kes maailma
ptolctaurlise remolutsioout iestpäcma eel
mine tvörahma ri.ades sel vtiust.nval
filmapiigul et olnud. Sarnastena toö tsle
äraandjut.na esinesid Venemaa pahem,
f.-rid, kes mässu löörahwa malusu e wastu
iätsuiid toeta. Töölise', reuolu siomult ed
töölised, kes oma rluga kommunismi leos
tami e eest wõi lcmas, aud s uei e oma
resvlu noonide kaudu töörühma need se.
kui pro elarioadi juudasie e, tulewaseko
pärand..seks. See on külla t selge ja kõ
neled küllalt enese eest, i.ma, et siin pUe
mait p atada mak.aks. Küllalt j nn, pro
letariaat sammud oma m dete teostaml e
radadel jn ariistus cd..si, heues oma
alla setsiaaUlomaalaj.d, pvlnt.ltjcd lavsed
ja tn tarn ijad tap ta tsiiä.
J'ka selgemalt paistad sotsia>äraandjate
taktikaline pankrott silma, kergemaks ja sir
gemaks muutub prolclariaadt m-illusioon,
mil nad tegelikult jotsioaluamaalaste
üraandli kust tunda saamad. S .rnase ma
hejooneui on praegu Satanl a proleta
riaat söndnud. Algmes, kui ainult ha.e
kuulsad asutama togu hiiud,õnad üles seati
ja löörahwa hullasid selle kodau uje to.ku
leppe turnamise üppaiuabi järel loh.stati,
neid lubadustega peteti, oli mee! müimatik
oja tö«' ' MUuw mulal oma järel meeli-

tada. Kuid el i näitiS peagi, et Scheide
m nn-Noskel ste uik tuule pääle ehl.awa
utoopia oli »nis esiineste lubastu täitmise
uõudmi e puhul seebi mullina kokku müri
ses. Saksamaa sotsi ««'petjad et w iu u
oina äes hoida, olid sunnitud tööragwa
limukaid oma e opvi palkama. Silu >a
jääl õnnestas timukatel tüll .korda" jalale
seada, kuid proleiariaadi remo utsivoniliue
teadmus kasivas seda jõudsamini, nu oma
maa piiride ulatuses, fui ta teiste. se Lääne
Euroopa proletariaadi teadwussc tungides.
Nuüo lo me juba, et i egi .Vorwärts"
pitkeri hödao ust k neleb. Kus on siis teie
.rahu * härra Scheideinanu? J egi .V.>r
märu>" peab tunnistama, et lootused, mis
asutama togu p äle pandud, nurja on lai
mid, et 'ääl, selles kodanlikes lobi emi e
kogus sotsialistliku korra äbimiimise a emel
piike köaesid waranduse pääle paudawast
nssetulekuinaksust kõneldakse. .Vorwärts"
üll b: .Proletariaadi wiha langeb siis
neudö paade pääle, kes pärandatud koh
makuse tCttu arwawad. et rah vale fõil ette
anda wöidaks.', mis tahetaks." Nii-.nii,
otüaaläraandj id. Meie meel enam
öelda: proleiariaadi wiha ja kättetasumine
ongi teie paade pääle langenud. See nühi
awa.dub te st mööda ja üle teie pääde i
teostuma prole«aarnie remoiutsioont.
Wa itanie Ungari p. oie: sääl on. nagu
raadio sõnum teal b, proleioarliue remo
lutsioon sündinud tieafi. Läänc-Euroopa
proletariaat on petad ja äraandj.d ene
sest lahil raputanud, lil. Internatsionaali
proletaarlise remo utsiooui wõitluse juha
:a ad on tegeliku ja sõjariistus .uh.tuie
tvisil maadel oma kätte wölnlld.
diue proeiaarlije rewolutüovni liikumme
on alanud ja seda tl suuda ükski.õud
alg'eiiukorda tag si suruda.
Peagi jõuame me rahwuswahelise pro
letaar ise rewoUusiooui keskpäewani, peagi
jõuab paljukannatanud pio'et riaat silma
püguni mil ta wötduritkalt hüüda müib:
.Töölise krabetlscd läed töid pilbasteks
logil maailma turuamue apparaadt. elagu
rahmusmahellne nõukogude wabariik!"
„E agu teine pääle 'oisiaalset re
molutsiovni, mil maailma töörohwaS kiiI veit kommunismi kaudu klotside ja riilluse
kui kurnamise arparaadi t> pulilu jurcta
misele edasi lähemad."
Seni aga hüüame me wennaliku terwl
tu ega Ungari proletariaadi e: .Elagu Uu
gari u utogude wabariit!" Elagu Ungar
proletariaat, kes ühes meicg i ühist wöil
luerluda luueS maailma kurnajaid auad
kukutida.
Soisiaalöraandjatc pankrott aitab ise
tccõ tasandada ja it'a ja ikka wõimsamalt,
trvidukauialt id ftfgemalt ananewad tecd
rahtvuswahelise prolctaar.ise rewoiulswont
kelkaaetva voole P. L.

Teated 24. märtsist.
Pih k w a p irkonnaS, Petstri sihiK,
lilktisid ptmased Eesti waeojad raudtee
piirkonnas edasi.
Marienburgi sihis w-tsid puna
ied Lutt wäeo-ad w idcldes Wma Koiola
ära, mis 15 wersta Wutga pool.
Lätimaa wäerind.
Walgede wugede kallaletungimine Bauske
linna pä le löödi tagasi. Pvne»veshi sihis
lõid punased mäed faks ased põgenema ja
mütsid Stnilgi atewl ära. Walged kutsusid
1 5 ree pääl" raudtee lähedalt maanteed
mööda Älkiitawist Riia poole tungida.
Meie soomusrong laskis nad «ieti lähedale
tulla ja omas siis nonde paale suurtüki
tule. Walged põgenesid urnud ja hauwa
mid hobusid muhu jättes. M itawi piir>
konnas Riia sihis tungis wastane soomus
rongi ja L suurtüki to-tn el pää e. Meie
wued kaitiewad endid MSse j e liinil.
Wõitlus kestab edasi. Omalt poolt tungisid
punased Läti mäed pääie m w tsid Mii
ta,vi kaubajaama, tuld pidid pärast waen.
!a>e 'urvel linnust t wersta eemale
taganema.
Baranovitslst võtmine.
Minskift teatakse: Meie wäed wõtsid
ära Meeleolu j^akas.
>Valzanisslt.
Proletar!l'ne revolutsioon
tlngar s.
Esimene raadiolelegramm, miS Ungari
sündmustest Venemaale jõudis, t lab
j rqmi elu „ Seltsi mees Lenini e. Siin
Ernst Porr, Ungari kommunist ise era
konna kestlomitee liige.
Ungari proletariaat, keS eila öösel wägi.
wönnu oma kätte wnttis ja pro!etarudi
ciktatuuri maksma pani. terwuab rah
»vuswahetpe proletariaadi juhu
Andke meie renolutsivouilist ühistunnet
ja terminist Wcnemaa reivolusitoni isele
proletariaadile edasi. Sottialdemokraande
erakond asus kommumstide seisukohale.
M leinad erakonilad üh>uend, ja seni, kui
UI Juternatsii-naaljle Mõskma kongress
k ifiöcle erawüdadele ühist nimetust pole
andnud, nimetame endid Ungari sotsraal
oemo raaliljctS erakonnaks. Palume sel,
es asjas dnekttnve auda. Nahwa woli
niltude loosoet pead praegu istumisi,
seltsi mees Bcla Kun niinctati wälisao
zade rah,va woiiniknkS,
Ungari nourogude wabar ik paneb WeI ncwaa Nõulogudc wadautgtle ette tema

,aitfe ja pääletungim se ühisuSse astuda.
Sõjariistad läes ivõrama kaige pro.cta
riaodi maeulastele wastu".
lähemalt nende sündmuste kohta tea
tak>e Budapestist L 3. märtsil: 20. mansil
andis Budapesti tiitriit.be Sjamäe saal
konna juhataja Wet Ungari wabariigi
presidendil.- Karolile ja Ungaris olawate
«i.tlaste mägede t jutiiele juhatajale kindral
de Lobie*le märgukirja ära. Märgukiri
määrad uue d»m r?ats:ooni jooni ja era
oooletu maariba ära, mille järel liitlased
Uugari maast uuesti 1ö) ii omeetri suu*
ru es oma alla mütawad. Selle juureK
mõis W.ek meel teada, et uut demartt
(iooni joont tuleb kui poliitiltst piii maa
dua, rahukonwerentsi otsuse järele 25.
wcebruarist. Karon kutsus ministrite nüa
kogu tolku teatas, wälise po iitika Lcrcuva
iuuute pääle tähendades, et see uus nüüd.
mine Ungari majanduslise elu puruslad.
Sellega ühenduses andis ministeerium
lahkumise palme l>sje, uus Karolt poolt
wastu w.eti
21. märsil kell 6 päewa, andis parun
Tiber Pomanitz y lii,laste asemikule Un
gari walitsuse mastuse ara, lus liitlaste
n udmine tagasi lükati, sest et see 23. no
men,bri waherahn lepingu wastu täib.
Walnjus ei mai oma pääle mätta was:u
tust n ude rahukonueremsi otsuste elusse»
miimi eks, kus te?na osa w mnd ei ole.
Kui liitlaste nõudmine teada oli antud,
koguS 'vidatite saadikute nõukogu kokku, ja
tunnistas tarwilikuts, et wakltsnsew imu
wnbimata peab oma kätte wötma fotfiaU
demokraatline erakond, kui ka. et erakond
kommunistide erakonnaga ühineks.
mate erakondade juhatusel peab Ungaris
proletaarline dlttamar maksma pandama.
Soisialdemokraatia juhtide läbirääkimine
kommunist,dega tõi täielise kordamineku.
Kommunistid olid nõus walitsusje astu
ma. See kokkulepe
kojas, kus lommnnis.id tmni olid.
Siis oli tööliste nõukogu koosolek. Slm.
Harbei wägewa kõne ärele, kes sündmust
taies ulatuses iseloomustas, wäeti järg.
mine otsnS wastu: sotsialdemo
kraatide ja Ungari kommunistide erakond
otsust fib ühtsel koosolekul ühtncda. Alu
selt, kuni Jn ernatsionaali otsuseni, nime
tad uus erakond ennast Ungari sots,uide
mokraatia erakonnaks. Kokkuleppes näh
tukse, et erakonna jubtnvad organid ja
walüsus seatakse mõlemate sraktsioonido
esi ajate poolt kokku; erakond wömb w,.äi
mata terwe wõimu oma kätte; p.oietaar
lst diktatuuri kehastab töö iste, soldatite
ja talupoegade jttuöifate N ukogu Selle
tõttu langemad asutama kogu mälun sed
ära. Ajamutmata pead proletaarline tUis
ki Ime soja magi loodama, kes kodanlik,,de
käest sõjariistad ära peab wötma. Proie»
taurlise waln use ktndlustuseks peab liit
riikide imperialistide masin Nõukogude
Wenemaaga k ige lähem ideeline ja sõja
liue ahendus loodama."
Otsus m eti kirjeldamata mai mustusega
wastu. Pcesid nt Karol, and,s ise. ralifc
teadaandel rühmale teada, et walitius
> tagasi on astunud ja w im pro etariaadi
kätte on läinud ja ainult prolemriaadi
walit'us w id maa m jandnsl st elu tind
lusrada. Karolt wastas Pariisi konwcrentft
otsuse salazufi iseloomu pääle U gart
as us ja teatas, et Ungari okkupeeruniie
s,ht on U..g ri maad sõjalise tegemuse
aluseks teha ivõitlnses Nõukogude Weue
maa wastu. Karo i b, i ,ge
i.uia proUtariaad, voole pöörates rahu-

konverentsi otsuse vastu, annab oma
äraastumist teada ja võimu proletariaadi
kütte minemist.
Ku: Budapesti vrvletanaat võimu nõu
togu kätte minemisest teada sai, wöttis ta
kõik ühiskondlised ehitused oma kätte
Waliti uus walitsus, millcS on: juhataja
Aleksander Harbei, siseasjade rahwakom
inissar Eugen Landler. asemik—BclaBngo; põllumajanduse kommissariaadis on
liiget Aleksander Carta
Naitus, Eugen Hamburger ja Gcorg
Ncistov; rahaas andus Enge:» Oama,
asemik Secali, rahwaharidus Si
gismund Cenifi, asemik Georg Lucatsch.
töõkommissar Desiber Bocanje, asemik—
Rudolf Ficdler, wälisasjad BelaOuhn, asemik Agestion, sõjaasjad
losif Pogani, asemik Georg Santo ja
Tiben Samueli, tööstus Landlor
asemik Ladai, sotsialiseerimise komm.—
Wilhelm Böhm, asemik lulius Hovesi
ja Anton Dordzak, Saksa rahwuse asjad—
Sabe, toitlus Monc Erdeli, asemik
Arthur Jlles.
Selsamal ööl kuulutati terwel maal
piiramise seisukord wälja ja keelati piiri
tuse jookide müük ära. Laupäewal kuulutas
walitsus aunimede kaotuse ja riigi kirikust
lahutamise wälsa. Tööliste, soldatite ja
calupoegade saadikute valimiseks nõukogu
desse waliti viieliikmeline kommisjon eel
töödeks. Budapesti asutati esimene rewo
lutsiooniline tribunaal. Tööliste nõukogu
kohustas sotsialiseerimise rahwakommissari
seaduse-eelnbu wäljatöötada majade ja
ettewütete sotsialiseerimiseks.

Paa.innas ja terwel maal valitseb
rahu. Korrarikkumised surutakse kohe sõja
riistus proletariaadi poolt maha. Suurem
jagu wabrikuid ja kauplusid, kui ka pangad
on kinni. Rewolutsiooniline walitsus keelas
kodanikkudel sõjariistade kandmise ära.
Liitlaste komiteed lahkuwad Budapestist;
Prantsuse sõjamäed on täis enamlist waimu.
Mõnes Prantsuse polgus olid ohvitseride
mäMud.
TööNSte revoiurstson SalitfiaS.
Galitsiast teatakse, et rewolutsiooniline
Liikumine on Ukrainast Galitsiasse üle
läwud, kus ta imekiirelt kaswab. kom
munistliste osakondade kihutusetöö taga
ärjel, mis pääasjalikult Wenemaal män
gis olnud galitslastest koos seisawad.
Esimesena tõstsid wastuhakamise lippu
OrogobStsha piirkonna nastatöölised esime
sel päewal tööliste saadikute nõukogu asu
tades. Galitsia walitsus käskis nõukogud
laiali ajada ja liikumise korraldajaid arre
teerida, kuid wäljasaadetud sõjamäed ühi
nesid wastuhakajatega.
Paljudes kohtades Podgaitsahis, Galit
shis, Rogatipes, Bereshanos, Slotshowes—
korraldasid pahempoolsed sotsiaaldemokraa
did miitinguid, kus wöimu nõukogude kätte
andmist nõuti. Järgmisel päewal kuulu
tati nendes linnades nõukogude wabariigid
mäljc,. Uhel ajal Ukraina Galitsia wastu
hakamistegu, hakkas ka rugew lööliste
liikumine Poola "lagede poolt okkupeeriLud kohtades. Lwowis oli suurepäraline
miiting, kus esines suure kõnega wangist
alles "mavanenud sotsiaaldemokraat Dr.
Gankewitz. Koosolek tunnistas ühel hää
lel tarwilikuks terwes Galitsias nõukogusid
asutada ja terwet wöimu nende kätte
?.nda. Selle nõudmise läbiwiimiseks otsus
ati üleüldine töötõrge etw mõtta. Stanis
jawomi töölised ja talupojad panid Ga«
itfia rahwa sekretariaadile ette kõike wüi
nu nõukogude kätte anda. Golubowitshi
abinett lükkas selle nõudmise tagasi ja
natis oma asemikud ühes sõjamäega
oastuhakaiate «uure. Nendega läbirääki
mije a;al teatasid töölised ja talupojad.
it sõjamäed nendega todanlise rahwus
kise raada wastu wõitlema saamad ja
arreteerisid Golubowitshi.
Stanislawowis on wastuhakamise keskkoht.
Westuhakajad saatsid direltooriumi kaitsma
tele Galitsia setshewikkide ultiinaatumi,
neid wiibimata Galitsiasze pöörata
ja Nöulogude wõimu lvastu sõda lõpe
tada.

Kuulu järele on Serbias Karageor
giewitshide dünastie kukutud ja LõunaS'aawi wabariik wälja kuulutud.
Lntr-.ikide ülem sõanüukogu otsus
ms Kieli ja Helgolundi kindlustused
häwitada.
«Petit Journale" toob lindral Man
:?r.2 nõupidamise Seneg lli saatkonnaga
mustade wäe kodulaskunje küsimuses. Ei
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ole veel kindlaks tehtud, kui suurel arwul
mustasid teenistusse jäetakse. Kuid arwata
on, ephewadel mustad wäed Rheini kaldad
oma kätte võtavad.
Parist ajalehtede teatel, käiwad Por
tugalia kohta kõige wastupidasemad jutud
ringi. Nähtavasti on asjade seisukord sar
nane, et vabariiklased Lissaboni oma kätte
on võtnud, kuna Opportos kuningriiklased
endid kindlustawad, kuhu iga päev kuningas
Manueli oodetakse Kuningriiklased asutasid
Opportos walitsuse, kelle eesotsas Ourero on.

Asundused.

Orjastatud Eestist.
Eesti «algete walitsuse palve- ja tänukiri
liitlastele.
Eesti walgele walitsus otsusras liitriikide
poole pöörata teadaandega, mis Prantjuse
välisministrile Pichonile ära antakse. Tea
daanne rõhutab alguses uhkustades, et pea
terve Eestl enamlustest vabastatud on.
Eesti walitsus tänab palavalt liitriike an
tud abi eest. Lõpuks palutakse liitlasi ka
edaspidi abi Eestimaad iseseisvaks
riigiks tunnistada.

WenemaaltKäsk puuasewäele.

Peterburi teated.

Moskvas. 24. märtül. Revolut
sioonilise sõja nõukogu esimehe käsk puna

Peterhofi kreisist
Mitmelt poolt on kommuum-aprem
asutamistest ja nende edesptdlses.
ajamisest ajalehes ..Edasis" teawtu,m
Jõmustawaks nähtuseks tuled
Sest lekfisammutest, mis uks on tet ,
teab teine ära hoida, neid ajalehest
des. Meie asutasime Lapino mötsas Ute
nud aastal augustikuul põllutöö kom
muuni) wormiliselt tunnistatud ta ma waks kreisi maajaoskonna poolt
hakatusel kust ka koha pääle mõyed selleks
määratud asjaajajad wälja sollsid. i- °
omandus kadus ühiskonna kasukS. Meu
jäi endisest karjast, mis 80 lehma suur olj,
25 järele, sest endine mütsnck za laolt
wald, sõudis seda rewolutstoom hakatusest
saadik kuni sinna maale alantada. Vaa
põllupidamine nõuab teatud jao sõnnikut,
mida meil mitte ei ole. SCetjefe külmast me
sügise 10 tiinu rukkid uye seemnega, mis
wiletsast idanes sest Vana üle aasta
seemne konfiskeeris Gostiilitsa wälo
külwi toitluse .saoks ära sa jagas uma
wahet tegemata ka sellele, kellel leiva
omalgi oli. Kui selle aegne tööliste u>m>
tee liige 3. julges aida tühentamise korral
nende teguwiisi kohta protesti awaldatq,
siis waStati see ei olla tema asi. Nüüd
oleks küsida, kelle asi see on, kui meie
sügise ilma leiwata jääme. Raha wiljast
ja müüdud loomadest meile ei maksetud,
ja nüüd kus raha kriisis mõisas suur
küsisime seda raha tagasi, mida pääle 16
tuhande on. Selle asemel et meile raha
kätte anda, saatis Gostiilitsa wald selle
Peterhofi kreisi maajaoskonna kassasse. Ka
sinna poole on paar korda nõudmisega
pööratud, kuid seni asjale. Töölised tööta
wad ja saawad juba mõnda kuud 60—100
rubla elutarwituste ostmiseks kulu raha,
inimese pääle, kuid praeguse elukallituse
pääle waadates wöib iga üks isegi arwata.
et sellest liig wähe on. Läinud suwri oli
wihmane, mille tõttu hein suuremalt jaolt
ritkutud sai, jahu toitu anda ei ole, loo
mad jõuawad waewalt jalul seista, pöö
rasime siis kubermangu maajaoskonna
poole palwega wõimalikul korral lina
seemne wõi päewalille koolisid lehmadele
anda, mida ka lubati üle Peterhofi meile
saata. Nüüd kui kuulsime, et on ju mönsd
mõisad neid saanud. Pöörasime Peterhofi
toitlusjaostonna poole palwega, kuid säält
saime wastuseks. Niikaua kui teie meile
piima ei anna, kookisid ka ei saa. Ime
lik, kui loomad nälga on suremas siis
nõutakse neilt enne piima, siis saawad
süüa. Mis sarnastel oludel meie kom
muunist saama peab. on küsita:?.?
J.
•

Lisapaiuk töölistele.
Toitluse Komissariaat annab 20. märtsist
„ Seltsimehed soldatid! Talupoegade algades töökaartite pääle leiba. Need,
keskel kuulduvad kaebtuseö punasewäe kes vabrikutes 23. ja 30. märtsil tööta
pääle. Tihti tulevad juhtumised ette. kus wad saavad leiba 34 ja 46 kupongi pääle
mitte küllalt 'distsiplineeritud ja arusaajad kahekordselt.
väeosad talupoegadele ülekohut teevad.
Seda ei tohi olla. Punanevägi peab sellele
Tööta töölised ametiühisusteS.
lõpu tegema, punanervägi peab töölisi
Peterburi ametiühisuste nõukogu leidis
ja talupoegi kaitsema. Talupojad anna tarviliku olevat töötu töölist ameti
vad sõjaväele soldatist, hobuseid ja leiba, ühisustesse üles võtta. Instruktsiooni
töölised annavad sõjaväele soldatist, sõja osakond töötab määruhH wcuja, miS ko
riistu ja riideid. Nende kolme grupi danlisi elementa eemale tõrjub, kes tööta
vahele peab kindel wennaühendus olema. tööliste kujul ametiühisuste tahavad tun
Meie ei alu-tanud sõda, seda sundisid gida.
meile mõisnikud ja kapitalistid pääle, kes
Lõunavaheajad.
meid ära kägistada tahavad. Sõda on
Peterburi ametiühisuste nõukogu määras
väga karm ja raske asi. Sõja all kanna
tavad rahulikud elanikud ja talupojad. kõigidele teenijatele lõunavaheaja, kuna
Seda ei saa kõrvaldada. Talupojad hin laupäevane vaheaeg, mitte rohkem kui
gavad kergemini, kui meie vaenlased psottundi, tööpäeva arvesse loetakse.
puruks lööme ja maale rahu ja puhkuse Pääle selle saamad ühisuste ja nõukogude
anname. Aa praegu ei tohi neid raskusi saadikud waewatasu sellest sasutusest, kus
suurendada, ilma äärmise tarviduseta, nad töötavad.
mis talupoegade õlal lasuvad. Külakur
naja on meie vaenlane, kuid keskmine
Kantsi elu.
talupoeg peab meie sõber olema. Temale
ülekohut tegema on üks andeksandmatu
Kommunistid väeliinilt.
kuritöödest. Iga katse juures röövimise ja
vägivalla otstarbel talupoegade kallale
Partei kubermangu komitee nõudmisel
tungida, mida mustad punasewäe elemen saatis Kolpino kommunistide komitee 20
did toime panna tahavad, peavad ausad inimest wäeliinile. Töötegijate puudus an
ja arusaajad soldatid talupoegade kaitseks dis Kolpino raioonis juba ammugi ennast
ülesastuma ja röövijaid karistama. Ko tunda ja nüüd vidi komitee kõige tarwili
missarid ja komandöörid! lValwage hoo kumad töölised töölt ära võtma, isegi.
lega selle järele, et sõjaväe arusaamatud Täidesaatva Komitee liikmeid. Mobilisee
elemendid talupoegadele liiga ei teeks. ritute hulgas oli ka 2 naisterahvast, kuna
Arge lubage jeadusevastulifi rekwiseerimifi üks nendest vabatahtlikuna läkS. Partei
ega konfiskeerimist toime panna.
ja Täidesaatev Komitee saatis ärasõitjad
Vaadake, et talupoegadele kõige kraami pidulikult minema. Neid saatsid Nõukogu
eest määratud hindade järele makstaks. majast kuni raudtee vaksalini partei seltsi
Kontrrewolutsioonilifi agitatorisi tuleb ära mehed, töölised, punasewäelased ja sõja
hävitada, kes talupoegade vastu üles väe orkester. Peeti lahkumise kõnefid.
kihutavad, talupoegadega peab igakord
Kolpino Kommunistide Komitee
seltsimehelikka vahekordasid alles hoidma,
kirjanduse kolleegium.
neile sõja tähtsust ära seletama ja neid
arusaavale nõukogude tööle kaasa tüm
bama. Mitte mingisugust armuandmist
riisujatele-spekulantidele, kes talupoegadele
Teated.
ülekohut teevad, halastamata võitlus
külakurnajatega, kes soldatist talupoegade
vastu üles hässitavad! Elagu punasewäe
ja talupoegade wendluseühendus! Rewolut
Eesti Töörahva Ülikool
fioonilise sõja nõukogu esimees, sõja ja
Eesti Töörahwa Kommuuni
mereasjanduse rahvakomissar.
(Fontanka, 2).
ülikooli õpetuse alguse kohta.
L. Trotski.
Eesti T. K. Ülikooli õpetuse algus on Tunniplaan käesoleva näö»la jaoko:
l-sel aprillil s. a. 1-sest apr. kuni 24 Kes k n äda la, 26. märtsil kella b—7,So—
aprillini on kuulajate teadmiste ja töö
7,40—9 Eesti ajalugu.
Tööranwa waen
suudete katsumine, mida õppimise ja töö Neljapäev, 27. märtsil kella 6—7,30
Eesti ja Soome keeled; 7,40—9
tamise juures toimetatakse.
Matematika.
Need, kes foowiwad Ülikooli sisseastuda,
laste laagris,
annawad oma soowiawalduse kas isiklikult R e e d e, 28. märtsil kella 6—7,30—Keemia.
wüi kirjalikult ühes hariduse tunnistusega
7,40—9 Eesti ai aluga.
Tööliste mahalaskmised.
juhataja nime pääle ära. Adr: Peterburi, Laupäew, 29. märtsil kella 6—7;30
Põllutöö; 7,40—9—Raamatupidamine.
Berdjanski kreisis lasksid walge Wass. <aar, 4 liin, maja nr. õ, kor. 9,
kaartlased umbes tuhat töölist ja talupoega teles. 412-28.
Ülikool asub Peterburis, Wassili saarel,
maha. Mahalaskmist toimetati öösel lagen
W. K. P. Eesti osakonna koosolek on
dikus. On kindlaks tehtud, et Saksa kolo Fr. Adleri (Suurel) prospektil, maja bb laupäewal, kell 5 õhtul, Fontanka nr. 2.
nistid weretööst osa wõtsid. Suur Tok endine Katarina kool).
Ilmumine sunduslik.
Eesti Töörahwa Kommuunid Ülikooli
mak wüeti punasewäelaste poolt 10. märtsil
juhataja A. P o l e s t s ch u k.
ära. Automobiilide töökojad, weewärk ja
Qtsin oma wen d a tatra, keS pöae
depoo jäid terweks. Pääle walgeknartlaste Peterburis, 19. märtsil 1919.
nes Eestimaalt ja wiibis NarwaS
põgenemist andsid Saksa kolonistid waba
Töörahwa Kommuuni karauli komandos.
tahtlikult IK tuhat püssi, 12 kuulipildujat, Eesti Töörahata Kommuuni miõruse põhja!
He«OL. I dCTOHCKa* CTpejIKOBaÄ nitPPtfflf
32 2-he tollist laskeriista ja 12 koormat on kõik Eestimaalt tulnud sõjapõgenejad BarajiLOH CM3H. ABTo-poTa. 0. Cenn.
padrunifid ning kuulisid Wene mägede walgekaardi pääletungimise ajal kohusta
kätte.
tud end registreerima Peterburis E. T. K.
Eesti Töörahva Kommuun tarwitab
esituses. Teatralnaja Nr. J.
mitmesuguste ametite pätile eriteadlasi ja
Prantsuse soldatid enamlaste poole Ae
E. %. K. Sultunra ja Hariduse Matit ametimehi. Teadaandmisi wöetakse wastn
tnkod.
suse Kirjastuse Osakond asub ajutiselt E. T. K. esituses Põhja ringkonna kom,
Erateatede järele, mis läbi Soomemaa Mõika nr. 13, kr. e. Awatud kella 10—4. muumde zuures, Teatralnaja Nr. 3.
saadud, tulid Odessas 3.00) Prantsuse
soldatid enamlaste poole üle.
W. A. p. Eesti osakondade Peterburi
Väljaandja: Wenemaa Som. Partei
komitee on awatud igapäev kella 5 8
Eesti Osak. Peterburi komitee.
õhtul. Fontanka, nr. 2.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse tojteeg* nm.
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