Kõigi maade tiiallzed Lk n?g?l

Venemaa Rammunlsllrae (enamlaste) Partei.

Üksiku nu:abri hind 83 kop. Raudtsei 85 kjp

Toimetusekõnetunnid
on igal töõpäental 2—ö õhtul.
Tel. 24? 2S.

Tellimiste hind:
1 kuu 15 rbl., 2 'u»ld 2) r
S kuud 45 c.

Talitus on awatud
igal tööpäewal Ho nmiku kella
10—4 päne lõunat.
Tclcfo»

Tellimiste adrest:
B KOHTOoy rae. «(fail", lls
rpaA, Coatia.mcrn i y.i.
(õ. U.uiiioJiKa.i) 11.
AdreSft muutoiiot 75 bp.

Eest» Osakondade Peterburi komitee häälekandja.
AS4.

PfIEWiILEHT.

Kõigile „Gdasi" tellijatele.
Et nüüd lehe teünnise hind. aprillist s. 0. 15 paase kõrg?n
datud on, palub lehe talitus, kõiki ;cg uda aprillikuu telli aise raha, wana
hinna järele ära maksnl'd on, nüüd p"uau jääiSa l"'?.n'a, iga päält 4 rubla,
aprillist alates, mõimaafuU ruttu ära maksta.
tallitus

Rewo ulsioüül wõidukäigud.
Rewolutsiooniline proletariaat elab wai
mustawaid silmapilkusi üle: Ungaris on
kokkuwarisenud wana kapitalistline kord
jtk tema asemele N -«kogude wabariik ühes
Proletariaadi diktatuurega asunud. Nemo
lutsiooniline tööwägi ci peata. Ig'st
ilmakaarest tulewad teated rcwolutsmo
nilizest liikumisest. Mis eila
sündis, wöib homme Inglis-, Prantms
j. t. maades sündida. Wccl kord wöin.e
kinnitada, et Wenemaa Nõukogude Waba
riik mitte lihtne proowitcgemine miljonite
tööliste elu kulul ci ole, woid tcr.oe utüis
tuse paratamatu järeldus, ajalooline nõue,
mille poole üleilmline tööwägi pra"gn
teed rajamas. Ln arusaada-v, et Unguri
proletariaadil tema wmt wcelgi kindlusuid
pole, et tapita!ism *a sääl omad küüned
tõülisteclasu wcristus-ks mäl a sirutab,
- kuid lõpulik wõit jääb siisli
dile. Ei ole wöimu, mis peatada suu
daks kord liikuma hakanud rctroltltsiooiti
list töökae hulka, kes teostamas oma
juurt osaloolist ülesannet. Ja kuigi rc
wolutsiooniline proletariaat möneS kohas

kodanluse raske werise snrwe taga'are'
asutiselt kaotama on pidanud, tuleb ometi
tugcwasti allakriipsutava, et see kaotus
ajutine on, et ta ain"lt niikauaks on,
kuni uued rewolutsioonilijed jõud ennast
wõitluswäljale korraldada pole jõudnud.
Lahedal on aga silmapilk, mil rahnud
waheline tööliste wägi 111. Hommunistlil'
Internatsionaali lipu all raudse wvitmata
müürina kodanluse seisab ja wi'.mast armi>ta!t wöidutcett kõrwale heidab.
Ungari nõukogude wabasligi sündimise
ütmapilgvl. mil rahwusmahellne kodanlus
W.ue r».w satsiooni ja nõukogude walit
stlse wülnscid clipiewi ette luges, kinni
tab, kui k ikumata alusele Wenemaa StDu
kogude Wabariik rajatud ou ja kui kiud
lai sammul rahwuslvaheline rcivolutstoou
aina eesmärgile läheneb.
Soo od tcrw.tused meie poolt Ungari
proletariaadile!
Elagu rahnouswaheline remolutsioon!
Eüigu 111. ÜommuuisUiue Jnterumsio
naatj

Punane wäerind.
Teated 25. märtsist.
Eestimaa wäerind.
Narma piirkond. Wastastilune suur
tükilaskinine. Älteie snunükuule läbi on
Narmas raekoja torn ja üle 70 maja
purustud.
Pihkwa piirkond. Vastase soomus
rong omas meie eelzcisutohtade pääle tule,
kuid meie soomusrongi pool aeti wastauc
põgenema. Edela pool Pet crit mmsimc
Podgiblowo küla ära. Punaste Eesti
wägcde pääletungünisci m'cii Lrawa mõisa
üra, mis 12 wcrsta Pett eri st lääne pool,
selle juures saadi l suurtükk, 3 knulipildu
jat ja joomustud weoauto saagiks.
Marienburgi sihis tnlid punased
Läti wäeosad waenlase surumisel 10 wcrsta
tagasi ja asusid uutele seisukohtadele 20
wersta Mõrust lõuna pool. Valgete pää
letungimine pandi Ragosini mõisa juures
ieiSma.
Lätimaa wäer ind.
Miitawi piirkonnas m tsid punased
Lati wäe osad julgel pää!etungi:niscl Tuk
kiuni tagasi, kuid pääle ägedat wöitluft
oli sunnitud oma endistele seisukohtadele
tagasi minema. Poncweshi'sihis lahkusid
Läti wäed ilma woitluseta Poneweshist.
Liida sihis käib wõillus lääne pool Liidat.
Einski sibis wötsid punased Walgcwene»
iedu wäed Logishina ära, 25 wersta
qõhja tool P njkü.

Wäljamaalt.
Proletaariline rewolutsioon
Ungar 5.
Ungarist saadud 'cnbctc järel walitleb
termet mual turd Enaums -.mos suurtes
l nnades, nagu Dcinbrctzenes, EvmbatcIc*, Scntes, Kieguiiselegiases, Bcrcn as es.
on tvõint sotsialistide kaes. les igal pool
dircktoornnlnd on asutanud;
on talupoegade nõukogu asutatud. Tshebhidc
poolt olkupceritttd ttashan liuna walitsu c
lömmis ar telefuticcris L)!isloltze liuna, et
Ka'haus vtl rcmvlutjioouiliue wüim loodud.
Ungari nõukogude loalitjujc foiiMlbii c
on püijapöcina öh ul c dine miuistcrpren
bcnt Aleksander Weckerle arretecrnud sa
uurimine wangimasasse paign
tnd. Budapestis kuulutati sõjascisulotd
maksma.

Tööstuse sotsialiseerimise rahwakommis
sar andis määruse, nnlle järele koit mabr>
kute, tehaste za muude cttcm tctc omanikud
kohustub on tööd Matkama, igasugune
sadoteerimine, nagu töö lõpetamine ehk
töölistele pa ga maksmata jätmine jne.,
waadatakse kui kuritöö) ja süüdlased mas
tutawad selle eest rewolutsioonliscs kohtus.
Edasi awaldati määrasid rewvlutsioomltse
sõjamäe distsipliini asjus, keda nüüd puna
seks sõjamäeks nimetakse. Punase s gamä.'
uharajals on remolutsioonilinc k)!õukogude
walitsus. Punane s jamägi on proletariaadi
klassiline mägi, iga soldat on iohu-.tnb
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prolrtoriaoM -'oMilid sisemiste sa wäliste
wnctllaste mastu kaitstna ja terme ilma
proletariaadi mabaduse eest mõitlemo.
Ui tegi au.ärku ega seijust punazel jõjaroäc:
:t ole.
Pühapäcwal oli Budapestis Ungar
iotsialdemokraatia erakonna esimene awa
lik koosolek, kuhu lugemata armul rahwast
moolas, kes punaseid lippe ja plakatist
päälkirjabega kandi'b: „C'!agu vroletaailine
diktatuur!" .Elagu Ungan n eikogud!"
wabariigi walitsme juhataja
Aleksander Harbei pööras rähma poole t'nega. k s ta seletas, et n ukogude wali»
slt c lvvun on kuldel selle läbi, et ta ennast
kuninga, ega eesöigustub klasside, waid
orolctaarliste hulkade pääle toet b. Selle
järel k nelcs wcilisasjade rahioakommislar
Bela-Cuhn, teatades, et sellel päcmal töige
!uuretn täheudus on miile ainult Ungari
pro etariaadiie, waid terme il:na omale
proletariaat. kelle eesotsas Venemaa nõu
logude wab >r,ik se'sab, on wöit
leia ühendusele. Venemaa
'ommunistlise erakonna kongressi terwituje
pää'e wastates saadab Ungari n ukogude
loabaritk Venemaale oma mennaliku ?er
wituse. Meie seisame —jatkas kõneleja—
üleilmlise prol tariaadi ülestõusmine eel
htul. Meil seisawad rasked päcwid eel,
'»iib proletariaadi, diktatuur kiud usrab
igale töötajale leiba." Bcla-Lihn lõpetas
oma lõue j nadcga: Ungari nõu»
logil mabariit ja rahwusw heline proleta
naadi diktanmr." Selle jä e e astus üles
Nlunecitia soldat Woitar. teatades Rumeenia
tööliste punaselt kaardnväest, kes ta bojaa
.d- sa fuiMigu wüimu kntutami eks töötab.
Töö i-te taadikute nõukogu tunnistas
käik teadrid, cab reed j t. ühiskonna oman
duseks. Laupäewa õhtul kutsus rahmahari
au e kommiszar k ikibe teatrite direktorid
j.l omanikud oma juure ja teatas {cllcfi
määrusest. Dekoratsioonide ladud ja muu
teatrite waraudus w cti selsamal õhtul
walitsllse csilajatc poo t üle. Teatrite reper
toirc seab edaspidi walüfus kokku. Iseäralik
tammisjou töötas järgnema tahenädala
eeskawa wälja rewolmsiooiulstest ja klas
silistes! teostest. Vaheaegadel peetakse kõ
nesid rewolutsiooni tähtsa jest.

erakondade juhatus Jnglste ja Prantsuse
ajaministritele protestile cgramni mnde
ooliit ka asjus Saksamaa wastu Tele
grammis öcfbaf«c pääle muu: .K ige
maalma töölised, ltirlaste suurene
wate kapitalistlis»? ja militaristlike nhi>
tuste elussewiimiscst mcelehe tele actltd,
ühinewad otsustamaks w itlu ets ja tee
wad sellele lõppu, miS proletariaati töö
lisele tahule lahenemast takistad."
Sitawad valitsust.
kirjutab, et
teatel Rootsi erakond Soomes f »qe selle
järele, mis sääl wiunasel ajal ündinud,
n'? walusu.e totLujeadmijejt mitte oja ei
mata.

Walge-Coore nõudmine
Soome esita at-le ülcü'discl r'hukonwe
rentsil on kohuseks teh ud selleks mõju
uwaidada, et Reema jõgi rahmuswaheUse
maoakauplemijele amataks.
Daani andis
8 tunnise tõõpäctva seaduse criu"u st se.
3talia lebtcde teatel oli Bo!ogneS
suurepäraline mceleamalduS Wen-maa jot
stalittlise rcwolutsiooni auks. Rongikäigust
tvõ>tis 41l Oo inimest osa. M eieawaloa
ja tel oli üle 3. ou punase lipu rcwolut
sioontlise hüüdlauseiega.
Hollandi lehtede teatel oli Filadel
fias iirlaste koosolek, mis lirimaa iseseis
rvuse hääks wöitlemisele oli pühendud.
Pandi raha'ine kor andus ta ae, mis
suure sumina lokku ti. Uks kohuik rulas
iirlane kirjutas 5 miljoni dollar t.
New Jorgist teatakse, ct Parist fon
wcrenlsi moncs ringlemas küsi nnst haru
takse, Jda-Preisimaast ijejcismat mabaruki
luua.
Inglise raudteelaste konwerents lük
kas walujuse lepituse ettepaneku tagasi,
nii on Jngliscmaal raudteede tödtärge
tulemas.
Inglise lebed t-atawad. et wnmaste
rahlltuste ajal Kairos (Egiptuses) »nala cd
sõjariistuta mcelealvaldazate wasiu
inusautond tarwitanud mille tagajär d
hulk nasterahwaid ja lapsi itirna j.muud.
Pragas e juudis kindral Juss e, liu
ra! Pte saatel, kes tzhehhi ktiidralsiaadt
-übi.s hakkab.

Mispärast spartalaste wastuhattamine
f nurja luks.
Bergini Tcüeb tcataioab, et fpartaklaSte
ühi us lendtchicdes teatab, ct wiimun.
ü cülbiuc tööt rqe scflcpnft ic itu ei
Wenemaalt.
loonud, ct Berlinis, üeipj gis,
maakondades ja Bremenis loot rget mitte
Lätimaalt.
ühel ci alg Uut. Prolcrariaat tv ib
Nimetuid. Nü.kogude Catimac
ainult siis tv na, tui ta üle Saksamaa
tnalerva
rcu>ölutüoomli|c füjumUt ogu .i
üleüldise tööl rle ühel ajal elle tv- ttab.
inckeks ou m elatud julm* D u r
aja jpartakmsle woülujcd lahene»
sche w s! i, atcunluks Karl Pei c i
tvad ig tahes jcllele slhi.e.
wägede uh.itaj.its tpcter 2> a w c i>. i ja
rüv.ctocjii liikmete s A»tS Da . m.« u
Cchndkinannlaste unB m'rlfu?e.tõö.
Roderi Vause.
Verlini ajaeht .Dic Frcibeit' teatab,
Wandelcl st < st.
et iO. märtsil arrclecrul endine
rote Fcihne" toimetaja Jogischew Rein
Nagu „Batro. Sargs" te.it b. ci cd: n
Hardi polgu poolt ja asutati Moabui ivat parunite wandeseltjt uurimise ai
wangimajasie, kus ta selsamal päema. soo vitud nmsiL Teata,va»ti sai a? a u t
ühe Reinhardi polgu soldati poolt kohtu von Strvck ära põgened.. Rüo-.s: iie
teenija juuresolekul maha lasti. Möniuka A>olpln on ka wad t'S a tui) a pu?a
töö kordaiaaljad teatawad et Zogi chen? 3tocfl)o!tm sõimud. Rootsi wai sabade
põgeneda on katsunud. Ajaleht loeb jelle mnustcriutn on Lati u tuiiell -roa itiuieU
tõenduse wahtks ja uskumataks.
järele pärinud, mil p fjju>l üle i lei.ua tl
Edlund ja Dr phil. Htllsiröm on tn n
Hollandi sotsialdemokraatide protest liitriikide gistatud. Ajutise waiusuje felctujei oc
rõöwpoliuika wastu.
wat need tukud wadataht'> ell Lud.toi
„Notterdamsche sõnade järele jäänud, et aidata lugu selgitada.
Hollandi sotj.atdetnokracuide tööliste
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EDASI.
Ajakirjandusest.

llngaDi wmnaste ssnbmuste puhul kirju
lad pealin»a L>ni leht .Komuni s t s":
Aga toad»uilitku retvolutsionääri täidab
rSSinutnnne, kui ta sõnumit Ungari töö
vah»« u» idu üle loeb. Ungarlased paku
mk Ns« agude Weuemaale ühenduseks
ja mittM&u toetuseks kätt, sest kindel on,
ot iuoperialiotid mitte ütsi raadiosenumeid
« UfUto, Wtiik Idifi jõudu tarivitaivao
uute uõuf»ja.fc wennasriitide ntuhufuru
misasS. Geda tunneb ta noor Ung ri
wabariif i«tges»i, tuS nõukogude toimu
•lai tarwi- kindlustada on. Tal
rastie selleg" ük nda tonne saada. Selle
pOürabki ta oma wanetna juhi sa
õpetaja Nõukogude Wcnemaa poole
Mtgari temmuliistide eesotsas seilab sm.
OoötaKun, tee Wenemaal söjawangis on
olavd ja siin mitu aastat elanud, nagu
oalju teisigi t ma seltsimehi. Nemad juhi
md Uugari rervolutsiooni sama teed, mis
Oeve pralotariaat on täinud. Selle poo
sist su Ungari seltsimeestel kergem kui
lleih sest nui! on elaw eeskuju silmade
•IL mis neid hoiab meie wigu kordamast,
seifilt poolt seuowad neil aga rasked siie
mlsod ja wälimiied wkulused ees ja selle»
pärast nad meie' poole pöörawadki. et
ah AtOOs ja «astamisi toetades rewolutsiooni
wõüusid kaitseda ja kindlustada.
Gee sündmus kinnitab uuesti meie 100
tust. annab meile uut sõudu ja hääd ees
tgjitc maade töölistele. Sest mida
warem la teiste maade proletaariat meiega
ichined, et tugewat ühendust, luua lääne
riikide imperialistide wattu, seda rutem
Eginemt lõpulikule wöidule. Meie usume
kmdtesti, et Ungari eeskujule ta Austria
ja Saksamaa töölised õige warsti järgneWad. Samuti ei wöi aeg kaugel olla,
mil la Parist nõukogude walitsus asuta
takse jafiis ei takwra keegi enain tööliste
«wolutsiooni juhte raadio laudu läöirää
kimifi pidamast.
r letariaadi rewolutsiooni jud kaSMeie ei ole mitte üksi, meil on
palju f pru kõigil mail, kes meiega kaasa
trnmewad, )a nende arw stturencb alatasa.
Meie teame seda ja aleme kindlad, et
vab ama poolehoidmist ja sõprust ta tegu
dega näitawad ja igal pool impcrtaliit ti
tad walitsused tukuiawad ning tööliste
WöivUt maksma panemad. Seda nad teeMd ja sellets saadame neile oma jüdam
lkst tervitust.
H«»me leht .W tähendab:
Rngari proletariaat on wüimu enese
Ätte wdttes tohe üige tee watinud. fui ta
Venemaaga liitu astub, selle üleilmlise
sotsiaalse resolutsiooni esiwüitleiaga. Sest
«mhwuswahelisest imperialismist on muidu
raske jagu,aaba. Ühinenud kapitali wastu
tuled panna proletariaadi rahivuswaheline
raudne woitluSliit.
Venemaa awaS sotsiaalse resolutsiooni
ajajärgu maailma ajaloos vtüüd näeme
Ungaris lelle jätkamist. Kuid lii umine e>
jää Ungarisse seisma. Temale järgne,vad
«Suise järele teised maad, sest fotfiaa sel
vno»l«tsi»onil on poolehmdj id igal imaAarel ja nende arw kas,vab kiirelt. Ko ,»>
muniSmi aated on sügawule rahwaste
pShzakchtidesse tunginud. Sellepärast on
proletariaadi lõpulik wcstt iilidel.
Ungarist tulnud teated finnitaroat sm.
Jeninl wäidet kolmanda Internatsionaali
asutamste puhul, et peagi azutakie üüilm ine
nõukogude üiduwabarnk. Sest Ungari
solisiuieestega ühmeb wõitlujes warsti ka
teiste moode proletariaat.
LätimaaltGesti Siirofjfta kommuuni terwitus Ungari
nõukogu walitville.
" Eesti Tüörahwa kommuuni Nahwakom
ruiSi äride n ukogu w- ttis teate Ungari
proletaarliiest rewolrusioonist sunre wai
«ustusega wastu ja saatis järgmise tcr
wituS>telegrammi noorele nõukogude wa
hariigite Eesti proletariaadi nimel:
gMojla, Kremel. Wenemaa KommunistUje or«'onna kongress. Slm. RndnjansMe. A.ou Adörahwa kommuuni Rahwa.
stsmissar de nõukogu saadab Eesti prole
Monaadi nimel terwituse teie isikus uuele
Ungari n ukogude wobariigile ja Ungari
kes Ungarit nõukcgnde
adatlikide ühisesse peresse ühendaoes.
Õlgu jee samm eeskujuks nendele maa de-e,

kus proletariaat oma wõimv weel kind
uStanud ei ole. Meie usume, et see tund
kaugel ei ole, kus proletaarlise rewolut
siooni laene terme Europa üle ujutab ja
sellega ühtlasi terwe ilma.
EestiiAgg Rahwakommissaride nõukogu
A n w e l d*.
Orjastatud Eestist.
Oberst Kalmi mäed.
so»m* »aiged lehed jutustowad, et oberst
Aalmt mägedes teeninad loomlaled nutte
kaik ei oe Ees st ära lõi nud, maid muist
nendes! )sdor»ki j* petferi juures wõitle
w d. tai.funui on Eestit kapten Eknrömi
salk, kuld see läh.b pära,! täiendamist Soo
moo, jälle Eestimaale tagust.
Soeme esitaja Settis.
N'gu lValge'aare k udu stinse Soome
leh le HViy us* teatatakse, on Soom.
walltsus enese esit jaks Eestisse k«uls >
Bobrikvwi aegse jenatori Kair a m o
ntmet-nud.
Naisterahvad mobiliseeritud.
Eesli «juttne malibus on kõik vaiale»
rakw b 17 50 aasta w n öu<o,
ieermnd. Nei) tarxr c fojalöö-tuje
jaota vähemat 2 tundi päemus.
Wiljawahctut
Koomo tehteöe teatel Vahetab Eeatim
Rovtsimaagp wilja. Ecs ist .nt tse uim
ja selle «astu fuadetotie Rootsist ru.tid.
SZjakulud.
Eesti amtlse walits se sõmtulud »n
w bru rikuu! 14 miljoni rubla olnud,
nagu Koome lehed teotow d. A.utin
walitsus olla raha poolest suures kitsi
kuses ja et luuda mu;alt palgatud
Vägedele tasu ära mateta.
Must kaaren.
Hhisriikide wolinik toiduainete asjus
Kr mtz on Eestimaalt sõitnud ja
lubanud Amcrikast EestiSe wilja saata
!a wiib P rtifi rahu kongressile Eesti ja
soome rvalitsuse poolt luitmesuguseid do
kumenta kaasa, mille abil muu ieas enam
laste metsikusi Eestis püütakse tõendada.
Tallinnas on Krantzi aras idu puhul tema
auks suurepärUine pidusöök toime andud,
nagu .Vapaus" Soome lehtede järele
teatab.

rvaen

Capfrst, kes Petarfravtt j» teistest psthj ttn
n stest Hartovi st, äävast ent.ks
jaotuspunkti, kuHu st 0 inimest mahub.
SWI pestakse ntst pst e f ilu ära. pan
nakse riistese i« siis kolonn e-se
laia!». Jaotuspunkti iuurste ehit t kse l ete
haigemaja. Lapse üleval; ist»mine, ftV#
arvatust inventagr, pesu. teenijate palk,
küte, valgust»» js Eit muu tulest umbes
S&G rubla m-tsttMK. UE.ks tul st pa ja vä
hem, bai as»t»s, kes lapsi saastast, neile
riistast ja voostisesu t.aw <nn ist
Aiire eeltSA otstarbeks waliti Clistesaa
tew Büroo, toitluse, tcrvie, hiristuie ja
abianstmse tomnussariaatiste esitajatest, kes
viibi i ata p tersturiga sm. Lilina, Pcr
wuhini ja Lunatsharsti taustu Khenstu.esje
astub.
Ro»giste liikumie kautenistalal.
Igapäev lsthast Moskvas « n??tirong
B, kell 1S; U)j tka4ie -- & 3 (o.mja»
rong Ell 15,55 in., esm?späew.t.
kesknästülul ja laupäeval: pe tisse
Nt 11 (püh arong) teisipäeva!, n.lj»
päeval jj l »;äeval; Nomgarosti T hu
üowos ümber stumine 27, Ell 23,30
min. esmasp., kesknädalal ja reedel.
Toitlus.
To d»kr«ami si»se»ed«.
24. märtsi jooksul tui Peterburi jSrz
mine toidukraam kohale: 8 wag. rukijahu,
3 wag. nisujahu, 1 wagnn leiwasuh arisi
5 wag. rukkid, 1 wagun tatrüu tange, 10
wag herneid, 8 wag. kaeru, i wag. lül
metatud liha, l wag. lindusid, 1 wag.
hobuseliha ja worStisid, 6 w g. Cartulaib,
2 wag. hapukapsaid, 1 wag. aiawilja, 2
wag. wärsket kala, V wag soolatud kala,
l wag. neinungifi. Sl wag. heerin
gaid, 1 wag. tükisuhkrut, 8 wag. marme
la di, 2 wag. õunte püreed, S wag. päelva
lille oli, 1 wag. kohwi, 3 wag. clgi ja
30 wag. pressitud heinu. Kubermangu
Tvitluskomiteele tuli 4 wag. seemlteka.ru,
1 wag. rukkid, 2 wag. taimeõli.
Teistele asutustele tuli: 8 wag. leiwaL w g. llhaproduktisid, 31 wag
kartulmd ja aiawilja, 13 wag. kalu, 4
wag. suhkrut, 8 wag. taime li, 4 wag.
igasugu produktisid ja £3 waguuit heinu.
Petro awodsktsse saadeti läoi Peterburt
SS waguuit tvldukraauti.
Asundused.
Koloshitss «Siiast.
Aoloshitsz mõis ei ole mitmest teisest
kuigi ka gele läinud, Ntisama kui mit
metes teistes mõiiates niis mi ka Hin e

w iki «eed Wp«-öt« W
Wd.«.ie keskel. S-11-s kl," -i sle
m ngu pSllu maj ndu e oakonns »"»
müäc.uö konis r ka mid gi ?«•
nad. Mis puudub põllutööst,. snd »ühe
on toctuftd sellks. et t?d. suudab ke.g»
torrald. da; mõi a püiluiöS on t «»te »u
s l j,rj l! M> »; «» «»»•»"*
(l)ool.tuf« ja juh.tajafe ««kamalust p« W
ja nende üles tünömi.e pääle te» set on
fj »äga mähe lootust, sest estcl;s«i?»b
ied nii kõhnad j. j uetud, et loti 4» f
fab ffiftrau*, kuidas t-lwifed töö) ww
taad ?" k
Mis puutub mõisa juhatusse» f»!s P***
ki Hn suur õhkamise märk pnoma (l).
Asrr lagedus on suur: Esue?» vM
aisas on umbermöftmlte, «ii 4 tntngt'
sugust kontrolli ttfj ei fo«. Mõis s rav
gitokie, et on olemas tööl sed. kes keldawaO
õlut (nuiöugi k?s aidale ligemal •*!).
Sune Porr tus on endise p tunl «*•*
miza, s st lindal nimeklrs, tööliste komi
tee poolt tebtud ei cle, aga kraam wäh,'
nev film näh! rwalt.
Loomade pidi mine on päris
sest puudub ne kirjapidaj'.
Koh llse jäududeg' ei suuda snn
äri teh, sest tuurem jagu :SSlii ei tunno
pr eguiele waltusele sugugi las» j'
l h '§ fj mid gi ette Vötlu.ka see » iki»,
karies et must, wast -srinn, Ülewüimn
all' langeb. Kui mitte hoopis
walj: ei .et,, siis wähemalt wälja k
tamot, elu tingimisi wõib oodata.
Töö'iste komitee ei fwifj mitte kattub*
li el tõrgu el. ja i ole mingisvga eid som«
musid s. lleks astanö et, roh.em aru aamiD
töö istes tõsta.
luh Uu est ehk nõnda ütelda ülemusest
ei ole siin puudu».
1. Kubermangust määratud ? missa».
2 Kohaline mötfa tehnik ins Mhatajü
-3 Tööliste komitee esi.ue^S.
4 R a> at lpidaja.
b. sekretär.
PSäle selle on nüüd ametimehi ka eoh»
kelt ja lõpuks p tu mustal pöUuiõöl wöi»
näba mag > wäh.' tdöhu.
T este äci tüüt-b s lle imesta'# jt
mg de h-ruta i ine, j äd .'är.le . inuke
soo iv j i mõte puhastust ette iv vt ta.
Kui walitsus ei xüär: oiiij tähelepanee
r.ift Kl* « difj raale mis on tõeste tul»
uurm s, siis j£äa> d aasta väe u ainult
w:remed türsle. A sta tugusi oli mõtü
hoopis teis l jär ei, nüüd »gu on j Ü 4
t»sa tü.u ja lödo r.p till.
<SH*, kus o!.ks puh skuse tööd olema!
sa. tte agitaatorilt ja rewid crige t gewust.
mis teewad koh.li.ed !auiis;a_Cid ja išM
ltste fviuiU.d?
SL K

laste laagris.
Seisukord Gakus.
Kankasiaft lutnud seltsimehe jutustusel
on Balu tööliste seisukord wäga raSke.
Inglise politsei agendid panemad igapäew
labiot»»misi tolme iu wötawad töölisi wangi.
Iga.pool otsituk«e rewo utsionäärisid. Kuid
tä tesaadakse, poodakse ü es. Br «iloivi wan
gikotta pannakse k ik sotsialistlike parteide
tegelased, kes Valust näija ei jõudnud
I na. Kommunistide partei liikmetest vu
mahalastud: Kabatadse, Btrjukow, Mata
roiv, ttomarow ja teijed. Dajhnaktsu,üki
p ricist on ln, näuujel maha
lasmd *0 inimest.
Terror OdeZlaS.
Watze'aart!aste kriitilise seisukorra ta
gajäriel on kole terror maki ma pandud.
Prantsuse komando paneb tööliste kallal
wägnvalda toime. Odessa proletariaadi
seisukord on tragUaalrk, wõitlus lestad
edasi.

Peterburi teated.

Teated.

EeSti Töörahva Ülikool
(Fontanka, 2).
Ettclugemiste ka w a:
Esn, a s p.: 6-7"0 E »ti .'a Soome
kee cl; 7.40—9 Salsa rd.
Te lj lp : 6 - 7.3 » Pollutö.; 7.40—9
Raa • atup daniine.
Kesknädal: 6—7,30 -Keemia; 7,40—0
Eestl a alugu.
Neljapäew: 6 -7,30 (Sciti ja Soome
keel; 7 40—9—Sofja teel.
Reede: 6 7,30 Keem.a; 7,40—9 —*
Ec.'ti a aluga.
Laupäew: 6—7,30 Põllutöile
7,4 >—9 Raamatupidamine '
Ri ärf u s; See, tunniplaan on
kutti Lihatvntte piil) ibcni maksew. Ai»
nut m nel möjuwal pöljüzel wötb
ettelugeja ilmumata jääd»; niisugusel
kvreat antnkse sellest watzemaU lautol
Wiiburi poole Eesti tööliste klubi Eest
pae»val Ühes Uaöa.
seüus annab sellega teada, et l-'"ei aprilli,
klubi ruumides omatakse raamatu
Hinnata tramw alpiletite j*
kogu ja lugemile tuba
õ I) i u j õ ö t i b c n u&tni|cf* palutalse töiti
Raamatuid antakse makjuta liikmetele, ülikooli fuulaiaU tella 7—» bmticicii
tui ka wöetaslele.
r.tjistrcerida.
Raamatukogu on awatud Sripäemadel
Ulifooll Juhatus.
kella S—S Shiu ja pühapäewadel t. l—3
P. l. EesizeituS.

Eesti Töör hwa Kommuuni
Ülikooli õpetuse alguse kohti*.
Eesti T. K Ülikooli õpetuse algus on
l-sel vprilil s. a. l-scst apr. kuni 24.
! aprillini on kuulajate teadmiste ja töö
(uutate katsumine, mida 6ppuut|e .a tuü
tamise uures toimetatakie.
Need, kes soowiwad U ifoolt sisseastuda.
annawad oma soowiaivalduie kas isiklltult
w i kirjalikult ühes har duie tun listuseg t
uhataja niine pääte ära. Adr: Peterburi,
Wass. saar, 4 liin, maia nr. u, lor. a,
tclef. 412-28.
Ul kool asub Peterburis/ Wassili saarel.
Fr. Adleri (Suurel) p.ospcttil, 65
endine Katarina kool).
EcSti Töörahwa Kommuuni Nlikooli
juhataja A. P o l e s t j ch u t.
Peterburis. 19. märtsil 1919

Põhjamaakouua lastele.
t) rkowis organiseeriti komis joon, kelle
& esandeks on põhjama ifonn i näi .istele
I stele ippi tulli. (Dma üles nde tü tmi
ks tabad komis oon t) rkowi fubettancu
piirfonnu ko.listd - funjemaiufid awt-d .
selleks ost rdets andis Uüain , põllut ö
komissariaat 30 endiste Maina magnatid.
ehitust. Eriteadlased» tehnikud-onit rid sõi
W. K. P. Eesti osakonna koosolek on
Wäljaandfa: Wenemaa Äom. Partei
ÖJtüJÖ kohale, et neid eritust kiitma, sani laupäewal, kell 6 olnul, Fontaula nr. ..
(žesti Cjat. Peterburi fomitee.
tari ja totilu'6 pooli küljest järele uurida. Ilmumine sunduslik.
Wastutawtoimetaja: Toimetuse ts2ee»i»«
14-$ fetJffcapCT». TMnOrpKtjlHP flft-rprp-j

