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Sisepoliitilised asjad välispoliitilise
kesta sees.
Mecke peatne ifeflie 'wäNslMMMMe näWla Wplil MNe jatlttit belgoum MepoliMVaft wagu ^ l n r i M ,/&. H." .mumlbriVki.
jSeff? küstsilme, mis 'mõju amalOcO isefieT&muiffö ltMNtiWamWe föitirtiftoe pao(,t
pjitfiicaöuife IBpetamnfe ha axmz&tia kWiitViiife peäle? Sttm jtötone wa!s>bUls'M Mba
^NõindiWi iitiefõcii. Maa!liid!n põuimneiheUf*
iuiöic pamlglüherralde, WVs,eWMaÄe, pvokuiftörti&c j,tt AwdlvctMe „Ka>j'a" minab 3.
WoBvimitU' Ws.ti otsekohesed wasmsed te
'NõlllM itiuite ffiorpi (torti 5-c tarwitusale wöt-

KVMMuniOtiM
hWlekainbM ^NMulujbe HlM" iLuMsieb ntrsNWusest <kihu.t>us«
tööst. iMMnMlnitsOisel WewemaW ilwttwad Vom!m'U!N!i,stlis'eö VeHeH, erttr <£c&ti*
lkeobne ,^Göla!si", on ii,Z!N<a kaihw^kt^ H&
tõhnaö MõHwtute Häälega" wõrvdboeA.
Kellel «anmas, wöb MU .llskll!i>a> et Eesti
pualegu! 'fte m>aa ostl, kus kõi!sse õi.guVlich'.t;m
Vomm>u,ni!stlini.e Myt ilmub".
Qta „Ka!ja" loi.ab, e^ „riWl'bo.g.l«i tege<w>uf!e a'l'ga!M!l!sl0Oa M n.'ii>iw bMmlll!N,is«
M-uijle >UAG «jchärk Geschbs MairlO". Nujl«
rusega AlHeöaib see .faudaVNviide l>eht nteeloe
feöia ^Huwiwwa!^ a<ega, MK Wmmjum-csttü
Mes crwullt KOwwal põDan-da all „äWt<»»
»Ml10".

,Mt!k ei pea llaiskma Ones>ega llNäaMöal"
Kltli Pälbsi j,a Soolisi waNtfttH RiMi- — ni,'i lar>en'dab „&ma" oma hil.jutist Ijüüb*
&>m pooU WnetiGe fflWttHÄi, sus oow> föna, et Lõtk amletl^ühisltste kesknõltLoguch
ftnte as,jaba feICe dtnaltt[«u!|.e Yrogrammi- tubewab laiali aja»da,.
feucit. ©ee M äia. Oma l e i g u s e g a ' Nagiu sellest näha, kestab tlalpperjaht
alvaldab fee wVtMus oma lpV0Wam>mil «ühöesoobu 3d!asi tööliste maM% keS o:na
MniludW „Kaia" alga ai mill! ,j>õu!d5u jä* SLasifi e'es'0tsM ahnete kuvwaMe ülewõi»
M>ö...
mu wasibu wõitlebad.
Kas ei Me Vallinma T ö ö l i s t e m a j,a
'. Milles WaV häöa? ,F>a'ja" nroeste
Müa •jieifafc iseillles, et tiMboOW wt. Hom- znba -sellest cpäewast isaaoik, kui iseserswuse
jwuMiffllinic lböölisbe rühm •!> et wäljas-- tunmSWMne WcliiilöisleA chealtaMats, sa-h.
iposl r/riQtiSoaji on twmmmbWtiim. Lchutus- m,a!g!U piivatttid kinbBusl Mäs ei Veelattch
cköö-lkMi^kooVo-lckuiö M „R!õ!huibu!te Hääl".läimmib Mhaipäewal k o n t s e r t lmitte
aimblt sellepärast
Miiyma süüdis'tab fee lamlbaiuaHas wntsert-m i i t i n g l)
hujnitiöe leht pettes, et vichm riigikogM ära, et tööMtemcha aknazst PUwane lip^
Uma ,MOet Mälgnt MMtiab" za ett rlüHma wäGa pcmdil Kas ei keelatwö 2. -weebru"
UrbMed ^waibLUMb M i ilmVoV rlända- .artks kõilk .t ö õ l i s t e Loosol,ekuld — is<e^t
lNgMtööMte um.MtfU!s'e
peakoosolek
Malö" kuchfuldes töölist sweissile $a stvetWmulMMe
fepk
Ja ,Flajj^ nimetaV iwgi 'noonpVo^etaarlastL ühiiNM i.ingt«
Ves<e tooKolek ära! Tö!si küll, et rMapõ<Wa M M y ViDma ^t-cheWlM tööks".
, Merle ajga ntileb JStofof • nWuOltisi 'Iiös>ei!nkn5, weel. hob>usbega GKliKtemaj«
f M l ^ (soe on ü t s tvopp' kõrJemall) poile
BeeWuisi: >'

282

3tSH«tttte

WöNMe feffiawa VaHMMAs W«nuld, cm
VatsapoMfenMM m M M t e l e selles jscta*
>M Gegi MlWoope jMamU^! • Herr«lö
^KMa" M w e w M , bais !fe>e tälhenlöalb, ot
Kebe ,MV «ttt-efeigfa ^mimMa bchck"! Teve^
VMs.aiMbW:C «fwbeVüWM, ei jWa MMeii^
loudlUVMM RmchsePa wiMöabe tä'bu'be iä(ue'Je,
I'ÄäB Müw^U.e!ks &&&$&, et .sel päewal, !ZM GeMK a m e m i i * ^ MuOMix $\ztw£
VBhwa" r!õS«W, GöMbett
n eit .öe ^'lieMenltNLiflem S^ig'tt& —
kolw.tuNa fa ffimt tiwtätifa — w õ e t u b
Mx. Jääb ümV-erNWawata WeM^aks, elt
k'oö!ant!u!fe M ^ n b s t r ^ t e l i§|fiifci&
p>õih:iAl!f!e!i>ö o t i a r w a t a , e t t ö ö liSä>e!k,l,aO!!i
.t,alh,tw^t
ei
ott
k a a ls6 jittatiöiellmö&v 'Sel päewal et
teötmuiö waLilffeV ^LoÄaMlne bwkt Witte
ftfldfiep OSMeklaKsi jfäwroe. ®m päomMZ ipMeti .püliifflck wMas tööMbekwOft
iõiei&% 0i VoZita ei ijiaiaG rõhuckMe Mäll ,
Mffi >ja Gootsi wn-tilts^lse t e oi ö,
üWwerbw!a!ö iMrilHmalhuHÜaiöes VulMMate-,
lkhaslsi unastu. Must Tarilu vcHu acrMpäema jj® ^s>efeiOw!N>se ^u,nni.s>tianOs,e pibu<Wbusst MhiHemOsest sslcnwõtmmseks ,MWch°
nbaA"
VoUMrym.stWte
rWwgoiu' ibrbDobelle M issftMMltleVe solGMSMole päqffetikhti iei lcmöwb ja ühtHasi WöWW fcw#*
itfle£vdl> ara keelalt^, siis er YO meik nnmK,
.4e!ha Mi >NleO ltelgzu-sid MGaMe GeM
3feeE&e OWNa jft NMals mzaicOeeVes MeWa:
hermseb ei ftrM M M 'oma prdulaual
Ä a . J a Meya mi öeKwti& HBflfl On öellhllch, et GeZM urn söMi-öulö, teŽ m pa*
iritiitirtelic l l i f a k s t i r l n u ö tööraihwa f i Ä c l
Ko<öiM'WO ei oie Mitte %ali miaal üHefulguffM M l .
Mebe >ei <mõi, Vm >jNfct on tarVusest,
GeKti 'LMMwssle peaile .uHkeö olla..' Mi,a>
lkloiOUl MummlnfftBue töölMe rühm M
!0tftWMVUjd 2. weeoruaM MMWkW ak°
Ust" MsWomtaA" imflutU ofsa wõttaa.
MazaS AtMimle, lvtt W HelfeirKwlacke Dffia» i & e rWnt PeV^esViMW MftHe beinulö. Nargem VcchMllns >oleks'aveeH otfnlfelõ omia hulwWeH äria Mmlbainuih W sil.maNirHalWeA WÄaLdamWb, et — mmäe^ neeö
'Wetzeb >ei Acha ühes rahwaga ollal Aga
GeAtt to,ulsi'k ^egt MaOtnPõör. T a e r a t baH , e<vc>itaft % ;weeVftt*£.£$ rfe
NAiyWMM ä r a . T>al mr M W wirefajHUsi 'twMk W3 jja — ^a. foalb raGaps"
Wrfei «emÄa in 'wemÄe McheVe, VeNet neW
«MUeMiaiW ^VriW >Mr 'wMOMl >«r oille.
Obsie chasmaiW <mr ^
$»# ^NHa" M,
MWO^ «ch OMtmulnMG AWMjw e^sMfaB
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^MchVtkM M i Hmber lyänHawaö, et Ml-»
^ffi ftw&u*, 'kWO^öa. Ne mlõtObate, ntwa
!floc itiHent'ich, kM wicOMantrbe zja aKtfw»
miiMrGc loht strchg!tzkiihu^iOe wtirtastu-si
ltmetb niMg M>ö ja Wvwa .Mrtab streigi-Muiwise^ wMtUj. M M tm&a -tctöwali?
Mss Ml fee, et Jtibtiffi styeiWWutluse untVaBtuisi nä»eH feal, ^LuZ iGepovleft m5tte
ftVeWi, waüb sell'es aMM PoosWMnib
zpeeti, >et TööMchemMa ei kaioilK laenuPa'Wccherra,öe !<Hnebe ^Wugalde wahebe ta
ltWVsite WkslUfeld • ujuWWe ei wksatakM
J a — Vytm öoröa chaiewaltk mx see, M
^Kcha" einnast onw pookvenm ^vtsialid-e^oibr^Möi" najaile wietiab W ibtbeb, et ilseai
ff/ee iWt 'uLn.ui5 s^mn4ujd llo»hol) häält
Wftma lsireig ! imiwrlöi ate
IkartseLs!
HomjMWüstiöe wiüMu^ kes streiOtmurdj,aZ
Ke^kwõrEloiaM 'fiern&u boikori alla fuittmk^
mth MMaO maiMb tetle, herrad ^,tööUMe" HWlekaMja ^wi.metchaö ^Svffi" ta\Uf\t, fee raswane ifintti&IlitjS Wabrika>ntiöe
lia lMMlbrraÄe
>MoP GveigiUWridmise
Wg eest??? Näeme sjelleft M e , et wist&e! d ole wWe toMMWtuMse punõtisib VoöaMl^feM, kuiiOi naö papist VZõg6M om Dtba NiAM kodanwiso wallitsusWoki roaÄ! ŠtM
riiigtbaiffekVU^jloM
Baujlm MWch^errga, W& streiOmiw^Äie
^talulbu WMrikcmribeOa — D n Ha seal ttv''beb tLLa M e mrWbtkUiW, et ^Gotsi" nalbmGör iefl >ckle Weet Hcchti. ViMtu>5 tema
eana — wimnÄu^e 'Maöacmri WGesst! J a
,F"cha" Vaseb aeG-aMlt oma seapebi.seö
hall'pavu!lri lhuiulleH sellest üle Wia, et see
amibasloicckWas vi VwiwaltZ ja kõbumeks.
Meie wralMe, >st 'kMilmulNiOtwe „äg>e!bM"
.oleneb >eestk.ä!tt Pätsi-Sooffi waliffusest.
J a me t«cchame stur kcchteliN MaolulM
eterltnba, tõsta. — Mii see ^waWtsu^s mna
lMliiaplvQgranmfi 'teoAtaVriisele afiB
ja
mõislanraMelie ,,as!uUM maaMlajate seas
Pakkab, sikkuibe lahuitamist tiatteöest — bchMa>5e sM^taVri.st rikastest 'toimetama, a^«
bes 'Maiö era>oman'ösu!fekS,',An see mMrsus
Vaulbslelhe Mla!Hujö'e ja kögia Vurlnajate ma»
>janlmOpoWMVa ,IäBi M i elu>MMu,st to3*
ckM, Wö^ahwaWWaHe tnrijMle weel ftkw<
reMa 'ücwrma weerotaV mc^ksMe ja imU
'MlVoMaarböe kasmMamlffe suytes- kut
see malk,lfttls N W u M wMwalla maraH,
«lvagul WasecchiM >msi kaiGeseHuikorb, nii*
>wNsi. kooimiMtite Hcrirlt fulnb VoKawkW,
MMbaKwsbe WfeutbaMise fa .lpoMeikW
wägiwalla 'MeniKajmHs ^otl; M>i taMA»
YnW WõWa jwritMMfe D cheswrilMM
Mrriffr .albreM äHwaVZawaM We,WMtnst
.tehakse NõWoOMe Wememaa po^le; ^ k
waEWts seHa oina MMMM arenbab W
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«tOeaA >on sMe poolest waM, -tKhtlis, et fiee on
MenMsiekK, «t ikoMlnAmwOMnH sWncü 'siwu
— !kohapeall bntchainr,Millele koöawluse wäe-..
.sest s«a!l, tm ViwWi RseMaMa pannMe^ wõiiWNwMtsln^ vcmruM-saks piinnab^ Mikfeet olle kolUWMlnchstlid' Vesti Mftie, witmafeiö' paisteks W wGuyaW «n üHtlassi.
Krft nWa-ma !M põMmoesche kbnöralrd,
Selles ör ole tõepoolest miskit waskMoiVltrÄöinö Ha, MM^-wWMwö mitte lauset, bni me ntteMe, et Mtsv-SooO w^alit-^
wiwms>e>d ei >ole neid Mwa !kise«ö,am.a pw- sns, mis ertliselt VoumüunAtrbe õMa- wa?
neutcrs. Selbes mõttes ,as,tu.me teiega llrtsus on> kolNVNliMistlist sigitab W komum^
fetfmmn, lhemMb wWiumllcuw^liilsejadl
Uisttde ägeöiNft baKw'Qtab. Sest — mis TO
„KchaI" M Wilt lflõWtfed, et mete HeW Vommnnismus?
RõHuchntO \\a Vmnatnte
Za konttwmrrAWe «awaltkLuOe esineuMte wõitluseaabe rõtzuchate ja kUVnchatie waOtin!
wMbu! fiantftfint keemröcrda. Ta ju teab, et
Meie mõistame feba fanöarunte „Kajla"
VMWHewVa Pätsi ja kwörall Sootsi nwrtiifc* huikantiist nii, et fee on tfesetslwinfle tnnlnits^
fus Mes nlrr ifcfel&a Ust GaV J** MttMesed tamlise ligem, taMitrg. MiEs tvombaL
weel ttulemas on. Gt töö-pcHwas mjOalMuj „Kaia", et komnrujntftl!i.fe kchntU-s-töõ kasw
lyMtWe r,c-l!!a»se^i,llltö Va-tkMt >alla WeelaVK, Eestis wõiw,at ^isieM wölis^oturtEst sekelselle jllMks on wcrj^a fäjm^nttiMMe kanina- dusi" elule kntifnda? KelleIa? Ometlt mitte
pcalie -astuM. $ a fMr iiüiemie — teiseks, e-t Kntrtittöeg.a- Nendega d „sebeldata" üle-®&batoa& m „Kaja" lootused, et>tfuie$tt neeÄüldse Mitte, maid tehakK, nit, nuM Hellat
^hmmtalwaö" aj>aö tagasi ,tuilewaö, gju£ kom? >azmettiMfuste kongir-esftW teO. Aga „KwirnwÄMitife ,^nut! ,cha>järibu<" 'weel >e.t ointoä |al" on wa!j,a Venemaaga fekelduffi aegsM
$a tööliste klalsstwõttlns W W põZanöch? ette walmtstada. J a Mnde sebeldmis^e teMches elultfemia .pföi MajMWn meeste Oemtse ostmefekes eelttngimifeks on m5i&*
tzweltM 9urf& toabkiNtlt WmMiria-W waOch- tcW fee, et wöltsteLlafs oleks t a l t M s tchiutt on see, et konrmjNnWM Eestil Wene- tnS ja allaheiMk. Nit et wN feesiiWustes!
mm Mftweobamp oln> Alles MUuti weH Hoi ssMwasteJ GHnztzuisbes MütNid naha bni
M M s kmrbVal Sovts riWkoMs koha pecolt jnrj,elorrallist tundemärk^ et Md»a>gi w Ä t f c
ühele tõn,eleMe !nWaA „Wemem;aa refer- lnemas on, mis Mhkeda !õow.b tihes bewaiVist" wahele. Kni ,^KOai" miched^ Mwje^ Mfe wetepUlhkennseg,a. J a mene Wsime tatze,d 'lLebsiö, siis paineksiMe Mate nendele efc nastelt wõlinntka-ndMelt fe,ep'äVaist oltf^eWhe
te, et nad omas» Hohes awalldaks Neti&e po^ ja iüwaliknlt: Kas on Gesti ifeZetswUse
^litiMte waargiide ltOmieLicha., Veöa kommlch, tunnistamisega feotidd mingtfnguseö kohttsn i st l t s e Z k i h <n t >n ^ t!ö ö Z ^füMnstatakfe tnsob jtirjetorlalkse „wckbawtssoja" asjas fo
|& kes „Wenemaa stefernriift* wöetu^d> Meie! — kui nei5 kohNstnsi on, siis — misfuMwaba M tõiMW 'wab^riiW ttotttötes M° fttb ntmett?
wult 2 (loe m NrKnba: D«lVO ^VchlMwiHti."
— end. ^miOaMil" tööliNe HoM W I>ÄVmMs tiapetuK J . Nippo leff — Oe>en!e
T'wpo. Mõlenmd fattfrätii. 10& hullajas mäWl
ja NCö tuiliö wallitfnfelt küsimata. >WWvfi, et
KanaaieGe niuntmtifie j> ÄotcM^e M e l e
teha feöa, «Ms <mch enh»a klHUisieks- ^»tömsW WNM Ges>tt Ockmnlajfeö mm- Jiv Mve"
On weel 1—2, kes SeckenöVlVfr tMebnI põOie- Wnn4stamHe fjuiute Miwa fe >tr>alli!MHsegja
nefw ja kelle uirmeistd nteve m ÄlM KiM wl<Wtn.
Vlchkenr e t o l l e k s ^MMail" M e ^nMbata
Alles WWW ära peetM. valh!wMuÄitHn
Vetö ^efevwts^ >nwe,t!wd VomMljniMisi te? 'Oenfr VojnWlerlentsil^. nagu -teada^ VuK n«o^ebasi, Hes Wenienmalt! M >oOeM tlwbnmö WmaiMate WwrtL?die <ssiöaM WeOtt tnnt i t h n t n s t ö ö H ^esm&l lFw — MA M 1nts!tamtsest, teMagi ,ei chMbnnö M VuB 'Kat!imet, et ^NallMm Neatcha^ WDntr Mmm- Konev jfd WMlich nWn ^PäewaleW" 'waitM,
Hujb Mil pooK^ IsiWrSktS wipeWjef^ ONwla- VoWoileVN ,aj«W DnMrlle M n italha lpaiMlteW w>cikeckatnW Ha Weib lkMbwjf«M GMiZfe ttatt,, WNgeK GeSU Mdankaste •m^e&totött
MoMl>. See MeaK a^a Ml waW E M K NMgeW Ä tmllk. WM5 <aM taM, <be ^WH
Deft — kas M w M M M tülrwiilöies 2 « i 'itMMWwmOne M e N t MtcmMaU
4 VoMchMKM Gt, ,iM WemmulaMt tMM i s WnõW Ws wiälOemaild 'WtValst. MM
WG MnMmfftlM MwicchM Ochta iMeO Mtjlch! PVlWtWaist WrlWale 'LaWninM? M Ä
MlAllweO' MnÄwd D f a M WntmlmMWeö üm mialaHNulal PlMVtrMes oWkoruaK >nW
i i f ^ t t Wu - GesM ,ellaWt!ü! m wöi^ !w^«awaCü mluluWnM? GeMWaluün wawckMO chr, D«ck M M M» NeelM! Seo HMeH MtMM, iwaM oleiN kõik WcmawW
ke^rMWs chr, M — MlstamM sellele
foolö la WnMtssMMe ^ g e A O " kMmamaz

M Mti§ Eestile M \m" iwMmkl
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OVaMi M e HoiolbiHa 'vlmaile saada. Krnörait Müller tnObasbeiga tyimtö AvhanOelskist
pealis. IffemaliHoja iKoHshak .jMwMwlMtega j!a ibHoho^sHawlakiöega blUi su>nre ka>
ria ja mülvaga Siberist tuini WaWaM.
Kmdra! Dnto!w ^nilhiillls <owa EalsakGeOa
>' • WbrtrMNc õie itere minmMMlitne liG- Nvaa'li!st. Denikin j,a 'pärast Wrangel rõ'«
^Ml'..' Pö'Ot tciihe?l!d,a!b MOe PMvt fe<H et huisid peale IGulniast, VeÄa «wäel ibuWw M°<
Qr)t!nMn^oolM rti-Me Sapiwlistrbe Z.ÜM w t e laüwaHlltk wõtias. Kindral AweroMu
M simlwNllb TtiiiTo! amMVnlt buiUltriKtama, rüWoearliasbeOa t.ujnai^s BoKsarabvMsle. ^Potfejt t r c Ä DM^nlantl^ed ^uabanenuid Wene.'- Wilna NWarnia mMHniMlAega 'Opemm^
waa tötalfjtofll
^rM,s!wM!ii'65s
kõikftlgu WiMaiplMll >Kiii'0w>it. MarlssMl Pöls^lWkt
PMbai lWbj,ahtia!Kil LuMwal lilitckÄlöo ,We'tw^.i suivuZ WwlpoiM -pioabe. Gvbtz, Ber.' Oo!nd>oni, j.a Piariisi wiõtmwnzichod ott 'molnlöt-Uwalioiw >lan!bMVH^.IMbeWl j»a Iätr
mihnlals ^vuWlmUM jötilftnütö, et Wtmcr walbOeikiaardl >ban!dc!d r>o-u isid waHa M t u m ^nmx vcvhwBMmMaMe sol<j>a.ta,ga mMe 'M>- maa poGt. VabahoilU^ffll) ohyas PiHmM
pultnrK tatrnimÄa oi !fei's.a^ walib *«we ^tö&a wVllaw ja poos Wene tMlipiaeOi»
WcN'0 va'Was Mia lPuluzres enamlulses:, wii>l- Il'.!öeM'tff) oma bärtölbisibeOa Dllliiws lstllmi
4>aiaiivmaiinil) lspeAz^cvnöG, lmawWöriö, liiMtiart- H?ztvo!gvM Pwile.
'MMid vvitvuaiiiai>a.tiö^?ö >ja endised üNNWntkujd
L^aiHWNNvi anwates 'oli Eesti öo jüüre
,ja wtötfMfrH), kes sulilromalt jaioifct M i a chuüütrisbainmisle tlalkiKhnffokZ .EraÄnajja Gvvka
teiuiüöi WeVeulzaatt au iteWeslse Ndaa.de^fe fa !jic« oli bavmis nbadalWuMZ 'be!h»a Vut
tkoli^tUid ja omU ltiioel soalt p r a ^ u g i „oip- vrnllMt maMVnt. ?l<öiM'rW>ali asoayne. I<ujfi
ian^üb-c." niim alt M M tMwaid, et m\%%it hal;, Wztka ii<he)5 i>Wf'aschelall purMdas
'Nits.UJU!st asMüi^a lieMa, kus lljnra tööta iK'x1onl,rn,nü >ma<j,as!<d ja seadis» netOe zvareHoOsMos ,j.a spoölrboeMes lxchedK^t elalba mot«el!e Eesti l'iW!ll!std „Waba M a a " tu!gejNwi^tHd.
w>al Ha,as»abAl l'elMi<ma. TööliZte 'wereDoilsest fiiljefi liihob lilitrtiÄe Müunjüe tlnc>nti's>e!st 'WMLS W n n ö tttaiMmia 'kaprta*
lf'ei!',u!io'ck> pne^o'pälelv!a,'bt rkka Mbaimmats, tMilöe poolt 'ära oOtoöwd iarimeslchoo j W õseär,a!lliA HwUMlbe slulhdeH.
fod, kes WWst ^ibuta!kaari!est werest nöroNibiild, kus tempe MmelfMannlj^mvlwe tawa Wene 'böbraHwa ipoale ,bu>ng»i'si>d, ni'me«
Ildbw oa^loas eit matft MMbawaüe wõit- talstd.ennast Wencanaa üIcAchttaj,a,teks ja
Hnsele wabnlisbülb, ,e,t >'käpmMe I ^ W M wr- Wene rahwa päWiatoks,.
M'o \'k't oma büvMi: maha Watada,, 'kus
3öar,U!^t!atnd tumi hlMlMlaAboni sMribiilk"
tdrlwo E>Fiyt!u,s käärib, Vujs Armeenias j a - Pidoga, kA!ujA^il!d,ttMte,gll ja tiankiöeya, walPorlstas pltMaiwe lipp lchwiib, küZ groeHa- ssusild nad 'ValtVujMoniü Obe bavallAtle Wenefeö .Wäike^llaisias, iuglasod Mels^Maannas maa osade, kMke >uura «es 'yäwrtaöe^ põ«
Ja lpvanitsbaBd Biivilas oura lompfuifto iliotia!Zles n lpuiuios. Vsda 'kõtk 'ülesWichamise
bvkkltz OoNwttiö M MgeiwenMele «walmi^tawiald, kus HiWaanw kumiMga wõian ttiiot ^a Wene ralhwa ,MästmÄse" lMllinai <M.
P a i s t i s lwaM e-i oleks Wene tööraihwal
V t M rrpich, wü)ü;o 'uin maMlma 'balp^itattstlbõeMi
pääsanrst selle hiraaneöeLacha õest.
ttsdel fööHrbuchsl uinoualhn 'Eotdatwuio. W-M
M
s
i i M loU 0'vemas wee! -nks M O ,
ilvtlvdaw puVMe 'tont ihoWmikupoolt Wenewaa nHol ei 'balo nende silanabe «est ja wiis enne nMema^ta Ka Vnuivmiaita enchesogaMses rMawald nad vmübt wiimast Wl)!mer,dalnMsc!ga Wene rahwa pääsltis. Gele
VarJfowalli wolma riWnmawlte toöanlMo M O M lp ilün a n e w ii<g4,. Wõimsate
piiriniibMe uiälol. Ku.i!d kõrk soe Mi a M l n ho!0lpi>de!Oa MVnslbaS puiwane w M M k >nees
waew. TWlWbe wõimu 'ünbekut nad ta- WchaWub MaVowmOnoald walOod wtöod ja *
VaiprtaliMlae saabcrnkibulö «plaanib.
Valsijtõ'r,ju<da >ei sululöa.
» M M w w a h E e M Volbcm-VM lelyes
Ei M ipallHu ,aeiga tagasi ,1'eÜGst, kust
Võtt nmaiillma 'kolbanlijsod bcheö Vtlkaistd: Ntsltetse wWeul GeM ^e Kume ckummkschaUM
,Mel!i>t>oiWküanmentb xMi, nel^abersMmlnet WMW .oima paVilei wieeMe cheenchets M
fr>o!nM,, MnOiiwad NVuVoOuibe WenemM 'Ooda. M l M lilõelpooleift — fee, VeK V M
Allale Ha PWWaimaid öoöa rMötwWibema, wchunHogja ck, GeKMe He jjMie MrdtK,'V^
niDW o!n wmOtti MmaObe" mäel Wppl" W e n e «p'Ul!N!aW>äel!ai!ne.
J a new !frMikffid >e^ M n M cköeM mWeM:
M M . M r M M e lbalplbtMMÄeV W e n ^
l.:;. MannVvhoM GvmNe 'WunMuidieW .kel- Maa Mumk wesl üks mmm
^söWO
HuH elvnaft WbMWt alla, «t puckaft P«jM- wNMeijä" malOe «midral Mowa^ M mMlJ
M ämirm • jBWtä
peait M k vlchuiltk"
(na IU«n«e oce CIIOKOHHO). Kuliö ibewfemiAiW
pol!iii<ttli!si Km-öiuliusi Mhele Mmros näwtte,
'st miitinitiniitinõ 'on lpckW j«a wOga buinMMabt.
Silt fiiJs La 's'oe 'finitffi pftöre 'kttwtMbe p<o?
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ei rajariMsid tenra kalkM ässitades ja s>u^
Aöes ja fnn,öiöe.s, ei Wene konwewMtitNi!i Ais, Eesti ww&xifawbSfo, papid, pa* swoni iga mü awantuvisti toekaides fMatM
tnt»ri;5; spSkujlandid, maroldõõM Kai r i W - tmHerialism mu,uö katte kui 'hoopffid iseen'llnlchlebl ,Soe Mv pololt pMatub ja MOest >öale ja wma käsikutele, pett!um!lvst terwel
hinMt MihaMd ja ibMWmia^^lchuMch^s, wäermnal. Niisama waHe nwtleb ia> ise
Wene Mnmv'ä!Ällcm>el, WW totoile lpe«tbe kõige raskema ja aiMrfelt raskonewla kviist
lljuznOiiw^abd w a e Ä s t Mirnstajdes j,a taOajsi- tüüntes sipeldes, majauduMise iilewMlnvHMes t-newöc ,fe-as @c#tö wMgetkM^chi), jga Nõuküg^lde waliitsnst ja rewo-butsiooitüi
fwnbi's IMUiMW ka EeMt dc 'jutte torni* Oikumiit mitvda,. SellekoOane kacWrtamine
tinöiorjaöe poobt on am>ul!t Mnkroti tn\\\v=>
Kur wMjgechO kiütioraliite;! loxba wMS Msbus, et isegzi turu MbMnnckle enaltn n^iMlMtlb Wene .tilöwlhwaist ärawiiAAWiba, daIi NeukoMde wastu W^rwade lua-hele
f i t £ 0'l'«e,ksli t e >t>e!ie öe j u r e a s e m e l pritsida ci ole.
lp^danatb lk<ulb«ir<n«r K ' 0 r ' 0 s t V w e ^ Jääb üle weeH üks wõimalus: ära kafi M t ' t t e wiiihlem p i b u f 7 k u . l t w a s - futaöa Nmasõjas purluOtatud was-talstd, wõiHq,. wõitma.
K. W.
detud maade kapi'ta'bis,t!isid, kes walmis o>n
-Nueste miljonist tapala!Mba>i!d tube allia saa!'
ta, Lin selle hmWaga oma knrMlNise si!aiu^
Kus niliM äie aoiub?
sid saaks kindbustada!.
Kuna Austria täieste Mrustanid ja ta
Mõõda! ainud aasta jookM nGtM iil-e* üksikud osad haiua äärele on aetiüd, LuiM
Umtin'e rewolMswon simwe sanyn?u, eöajst TüMtMMl M e wõntlmls, ,/WGaDüe" wastu
DU!de MeNlem!rse5äVku> Mlle iseloomusta» teemas, wõib W mõttel juttu, olla a^inaM
wiaks jMneks on «asjaylm, et wõttlWs' Wene- SaksaUta>a!st, s. 0, Saksa
kapitalistildest.
lmlaalt jv Wenemaa ümbert laiali lagunev Põhjatu sisemine krüis, millele nu!N!g!it pa«
•teistesse -nraalbeAfle. Siiamaani o,N NMuko- randu.st ega kergendust naHa H ole, ja selgitide Wenemaa otsekoheselt iikstuda terwe lest järg'N>ew lvahluchusle Äõus ^role-tariaaldi
chlma imperiialisMe wastas, kuina reisite ja iseyi riigi- auing kWüikoinna aimetiMMbe
zmaa.de proletariaadi kaaBwmtlns peajasM«- llaiades ridalbes, millest selget tlnndistust
tibult MMmrfes seisis: käeö Wewemaia annawad: iseseiswate sMstaAKtrde sujure
Wljeft! Läinub a ais ta wiiltuM utnwtuS enamuse iGinemine Halle parteipäewalt
lfoiskord tUntMvalt: wnmlaOte kaUaletun- k0!MM>u.n!Mdeg,a) kommu!nuö,ii'öe ja njeuide
W'ims>cbatsete MMdUMise järel iJõpeiiastd im» pooleholdjatc arwu ja mõju silmanMtaw
perw<brsti!d < w l i | Wa'teOew>uffe Wenemaa kaswamine amretiüWustes ,^ tost se ja ä!hwastu ja hakkaffrö temaga MGanimOM lä- wardawa wõiiluse etteivalistajmine raudteehtkinnrist komlftama; s»amal -ajal aM $ak> laste ühisustes üle terwe Saksaiuaa^ samap
kas klasfiwöiMts kSigM kap^tMstNkiM wktvl laadiliuc liikumine ametiwfkkuöe huHäK
ikka järjestc terawamat kujn wõtma. Rel- jpuk. — kõik see kõneleb kapichajbistidele sebwolutsioonii la>ined wooOaniaH laiemade, M keelt klassiwõitlnse kibedatest saihinOUftohwöel itta kõrgemale lüüeH, Wa äHwar- test, nris kiireste walnriwad, enamluse
Hawaumlt wahutades.
tõusmast hädaohust.
Et maailzma Lodanbus wevifeks lpekstub
Selle hädaohu peäle on Saksanma ajwhaulbaid NõmkoaMe Wenemaa Wljest .flajfjii k-rrjanduses ammu juha näidatud ja iseära<ilastes ja fekskoraks awalikult sö,jawMla!lt nis ayaralt on sealsed Astidc, Hellatide fä
taganedes ei alla mmrdudn e$a wõirlülift Martmade waimuwenuad „llitla!ste.le" seb«
WWwa kommunismi wnDOa lüpetada ei Õeks teha pnüdnmö, kül hädaohtlik fee ilmafmõtle, on arniaadaw, sest miNVist iäädwasii soja wõirjatele endile ou, ei uad Swksa kapii»
tahust nonde kahe -ilma wahel wõib jnttni! taliste ei luba kontrrewolutswoaMikka so-vlla mnult sVtsialpetMe lõuMtustes. KN«- wähesid orgamseerida ja punaseid wereM
simwe seisab ainzult selles, UttKsuMOte j®* uputada. Niitanm kui fee hlidaoht Inglbise
zaplaanidega kapiballiftn järyinewal oMja- ja Prantsuse rööwituid weel tõripidi ei ra^tmmsel esineb.
pu^amtö, jääwad seal Saksamaa Matustele
^Waewalt, e* i a «wiseüd Mkufid kvVracka kurdiks. Iseäranis ei tahtuud Pran^use
tznõtlcv — nende jKHed on tal waMailt mee^ wõrmew wäikekodanlus teadagi Saksamaa
lies^ Pealegi on, NMu biihenHa4ud, nMtlnse wWMMe wWeöe orMrilseerlimliise lnbalst,
«lia uMMlwuid. Et MMechMMeO Nou- mAko wgaft neid alaline kättewsm,mis«
hw«l wvbife<um panH. NenwluchMni Uim
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tõusuM :Bütfcm%aalf millele swMftMM
woog Wweitsis l« Prattts,nsmacrl ÄöPies*
hüWab Sabsa tag.urlast«: -algaltus ikka süg<awcnmtt MZju cwnlbama, seda etwrat, B
senise eVlttckglckffe asemel nüüd M a poolKmMkult sANÜMllstö astutakse, et Saksa
,kt>ntrr»eW!olu,tsiomdtKsi foeri; enamlusei&nri
kallale lahti lasta. Kuulus Bresit kangel<anÄ ktubtali Hoffmann tegi sellega j<uba,
jõuta ^el algust — awalikult. kMta malitsus scnual ajal salaja liitrnWele ettepaneku,ga esines, Saksamaale te>atuö sõjabist jõu•bu Mitauaks Mes WtG kmck ddaPo^lne* liisimlts lahenenud.
Esimest torta teewad GMvl MjlwMl ial
waruWörid iiifyui -ilNMwMMWeHe ÄiMetlt"
kult ctteplmekN, et roäft sMMnVuZsie! waMnj
wmtleMe ridadesse wtiMpi iMeMse. SeVe
•eest on nad watmw Mk-chnza> M^gMiisieeMlUb!
Dubu selle iHe&oatdie HmLN nmÄMlt. Nech
wt wailuns endid wGatM nmemValsbele
miiü tarna, et Dga MM oteMaisVHeknt, «omm
tnvnmnise "wõiMtHnft ,eM>ml!Uisy fofatfe was-^
tu kmtMa,
Ia'PT!lmHiHo rVöMLuidA WwA sell^
kni N k minuid loMMtAlffe kMsMnnse M «
seb Wemema» kaVwl w t < t WwO,-iWr Ujch
tuMrailawa VlÄfe p f i l l cckmVt mG petltn!Nvus osaW W,,Hj!'W .blMnye svissiMsMb
lpcrrM TlyirW Wane^naKcha Mpul kMM
meGM.Mn WMega vHnZ!taK Vomnmnstisiide Ljenüolnäsioomt wõttl,nst oimaks wVwcy,
selle jävele «i j-ää Pariisi paMiHäurafte
kõ-nvad SaSsa ettepanekule 1 0 0 Ä issmuvitawaste mitte snaim PÜViS MröiM Meeb
aBöwikuö teawaib, el Balsa kindralid lihu'N-ituVM meistrild on,chõenduifion nab enant
nnmä* M tarwis M M mitte seba vti\#
mastki avÄiöu kintsuga, M M imtte korft
H^sfmmnn i, LuHendoiss^i Ah es wend e wasun-räkate salkadega enmnHusie VaNa5e.lnMi &#*
ta?
PöWiZMWdeltfelt wn tWmW wististi
Jnirn z.aat.aiVa!lt 0rsM!ttrtnd, ja ftd Mebchafft
waswst weel ei tu$e, sitO s>ellepärM, et Pwiräisi MVnObVs Meet vtsnselie £j jofe Dutuid',
nriVsuMst-i.'!^ 'timMMieH TMsa w®tf$ZTi
Setist lahti 1®3H j;a kuidas lenNd n?mbe we-tefsxvbt HaWuraste maVtn VinNustaiöal.
Neeb on igWblches knsimuseH>,, miba ühe Wgn
ei sM üra otsnstMa) aZn soe ei taHen,^,
** neift ü^rpela nntöe nit -m f»ft. OovPis selVe wastu: Mh«z köVeMall-e enamllnse M n e
oma n^sr <eD Wuffe^, ma.® euH» SaMMch»
Molewinrlise VeW'MM-oVUi,M bni Mertfe
WNMiagn ^MLcm.^Mft tuleb, M a roa&fe
Wale MainB kõik, A S i . P-rmrtstHe MöWsWfertcrja M i b M M a mmmt VoMt^ WMVM
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ta trngtmiseb. W nwi jn teMW 'emosele sw>
lata, et SakMraa wVidUiMka proletaarkise
VeWowffiooni pichul koöanNse witmmre
tnmlnÄe Guwoolpas 'oHuOchanMIt Wõnno on.
Maailma innpeuml^sm ei Kmitnnd lUljnvöa
Wenemaa eniamWt) soe >a®a ühes SaksamaH
»enaml!use!g!a! mnnrH iga ^uIxerilaltstlUn
GWLoniNU ^EWMpaV.
Kõike seba silsmaKptdaHes ott enam VM
M>näol!lk, ,e>t remollntswont lMu>mise liOLMad, snu^enUch M^mtl sco kba^siwAtluse
wanal pwMtl, SckksanmaL, walnnad, VuD
ühest kMjest mmtirKna^ wMrlms weel korZ
onm wägestö prolewrtaaöt inlchafurn-miseksl
VojgnöO DatslnO, teisest kiUHest -töbraHwa hutl! M ,i>Ml sUiNVemakalrwul> tkka kinölanM
sammul konmi:u!nMnt ltzm ümber otsns'tawaw wmtlnseHe Vttawab. I M päew när-.
wb tööliisieUaKsile, Vt MMlö weö peäle
otsnAtawa wõitHwse vlemas ei ole. Kõtt
wZCttmVuM WUlemnfft Schetöe!mm«ri° ita
HllserHllNOwt m lW« Vatsntub, weriselt
läbt ekatnö^ tMaiärg on üks ja seesaum:
keH xm panHuö orjamla^ see ori,aVn tzeameelega! Wõi — wõtöelgu w a l e niaibaöuO
Mte.
M oHewtwb^ juHtMlMlisel ka Eesti kanMsw
te,Oa ja SannnMeba kiMr<lM õlhwnal tapw,
talMe, Mwmaö lalnöeswehviga kaelastiku
!en,autl,isi nmteröMW, on VäljaOpook kaiht>lust. Deamad ju nemaöki wägia HäKri, et
S^bsaanala! enaMlAjse wötöu MHnl awult
päewalde kWmns on, Mill«l tböbistekwsK ka
nende TMaVumlsaö wälAteoö ühes kõlGuwa
VtpptW^usega koliikamOui Mskabl. Pmiewus, Wis Mlba mVnlda aeM kesk GurovM
polilikachaenmls ptksepülwi au^b,, mäs rn»ai
päewagia .ikka iWelöaiUtwks! lä>h,eb, PUndiltM
fe^ga eOnlifekt ka meche tMvaihwa Hmvisiö.

TmGoaiNete ^hiMöaöe aMnemiNe", mil*
lkst mZU-i aeg iMasi m<äär«tu!t kõndu .tchti
W AjieN pWveMM tmti tehakse, mx praeUnse
NbetlwHe majamldUZlise titstkuse ikrAsi) üks
lMVü,Nus Dl is^lloVMÄsl^W tundemärk, iMlaeOU HM ka abiitwn, millega bapi.talisA^
'krM HcchenHMl .za Mha 4lro,Mü — k^h»
chaalikasn — lkimldlustada püü^waH.
Hmn^aIalNld«S allOas Mnnö kewgHel<
Ameerikas, kus ^csialignt üSstkuh ,flu<ure>ö
GauNaNMjaö anHtmesluguMe kaiupaöe, nniiellt
Mü ^itete 'w VMnõinlbe MtW tNörksM,
iseO llNNneN^Mne protfenbi wvVö, wMen^Md, Mitz M seVe n M M e pMnK^k '
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waid t a t!ööipalOa,d liamgema?", M^
ta>w j,o'oLM olbd tööliste. Mlgcch küll tun- letab majbrikanchvde ühä-sulse «örrebtor Abbott,
,bawa!l>t berklwulö, kuid ttWM nimeliselt,- ja en>ne wool^ k>ui ^üunaa!!»^^^" auaM'tõePVVbest iai OMwe olmta sitimioma palga siniibost uWitsiKlje oli UlatamuldR, wõttis
õest nüüö wäH>em tarbeaweilö oMa kui wabri'ViNÄüde iiMsus (5400 litgot) oltsusle
wavemM umöabama pa%a eest, s,est h i n - waHtu, ü ll eü lö i st p a llkaH e a l a n ö u , s t
naib olid swUVVMKl mõIöul kerkiwuö kui l ä b i w i t a , , urillets likmeid wastamisi
palgaö. Waörubam>dbö olbd Wa lõppemise MZteist tõdetama koHivsMilt. Nab cheawad,
züvel fuuwt ämtSu^su 'ooldlcmvid,, Biiiesti w- ot chootrO ckarwis t u l M
gmaaraftö wajlmistcmich, Va'u!bamaj,'a>ö v M
„Mei»e toame wäga häs,tt — seletab
need übes Vstuud ja — feiijtid nüüd korra- AWott odasi i,Mmer,. Imbaustries", $mli
ya t,äis>tuuMu!ö ladivbe CCÄ, mis mähenoda 1920) — ot tööliseid nMatallMkuU maöaei whtwuld, s,est oftj.ar5 ei olnuö: palgaö WnmlO MVkasiid w>aM,u ei iwõta. Kutid naö
VuHulsiö peaasjaliöulit tochbu>ai!uote peäle, õpiwad lsolleM, Vuti... n ä liga s a a w a d .
Wille Hiwlmd misanM olbö Berlimtid j,a Miia Metd paMsid e,i määra siis igawhes mitte
Ma elwlvue eestkätt ostma peab.
enam tööliste unio.nw"
Klapitalisbid ise tmmistasrh seda totfo > Soe on sebsse k«el. W-abrtku uVfeld kiu(„Nmer. Irchustvies", jpuit&fä, 1MY. Aga W&, OMs-ole näljarustkas katlasse, siis MM
wähe tlUlnnelh kalpjcklllWtöe h>u>lw,ihombai5, cha walmis <Tema seda uäljapalika wastu
£e§ avwalb, naOu olekstd need sibutapil- '«wõ^ma, mw täibmiata röölmik taRe eckte
M k M lnõbelluuö hi««lMabaudust, millega 'kirjutab. Soe om ^iwöade alanemise" .lia-»
kMsist üle pääse.da taheti, oma [mirte ka- aaiMW. Soe »ei o«be aga Valuae'ltki weel
Wulmmäiöe emvelio wõtta, nö®m oleks sel- kõik, mMega kapital oma saaki kindlustegu OeW MwWche hlUkaöe vstmvõimot iiaöa. tahab. WabMu! uOte stMumisest
tõsta Law^otub. Ei,' hiMmalcmdus pihi nlhsi ei a-bwi,' tanvis on .nOttjasZe sumlbe
kalprtali stlikkudele roomikutele ainult wõi- huNa wabriku wärawate t,a!ga wvimalikuN
malufle andma oma rööwtõöö ebafi lai*. sulurenidalda. Katpvtalisttde laewaö nwafmba, wõimalikult wooll suuremal w t M 'wad saldaide iAHaMote wiisi ^uusi Döorjie
tui senati. $vwm&lcmbii& weerelati teist ja palMtahtjaiid jivure — s e l alal, -ea ole
toed tagasi barwi,t.Gacke Hulkade, tööliste ja kWtch sissernuldamise se,a!ditlse,d malkswad.
'põllumeeste kaela
Nii kaswab tvötaWl^kische hrKk ka selbest
Esiteks oli suur osa HwwMla.u.ü'lse,st ki'l'l>ijest, <^t 'kaip!tMs!'!d,ebe wlõimawst luua
Ölcfliöfe uilmulU: Wmu>. Weel siigifel, sep- tööturul fjfywbatK abemdiamisoks" sel müa•tooris, ktrjutas Iouömri „Timcs'i" kir- - M , buchdas %± ndfe artmas on. Gee on
ja,s,aatj,a, e;t laialised hu-Lgad Anderikas et AmoerHba boiKüiHwabt sMirenewa ta,. n.ag«
kiOotuö „sõjlaõmnZ<t,!l<sest" cga iilcspuhu- nagimie, <oMt WibinH^rVt WWniwtM Oõtuö hnduaalamöuseft öieii miöagi ei tun- pmch^f,e 'VftZtarlb balpichaAschi^deDe.
ne, nende foffusorö on endiselt Hänniselt
A>ga MsröaÄe HamOemGe" poliichika <ularas'?e. Selle asioMicC Ma wRösiö vt&b wN-lu- Wb ka!UMma lckW^ raHnmNwaHMsie «Wõistf^ilit mt-tsa -teist õtsa. „3Zew-York Gall" lnsV aGale. N a M öoaÄa, Np^es hilMi
(24. now.) toob kirjebtmfe Okl<aho»ma >osa- InaKsnmal! Vaewa^Mus^tWliste VonffAEt
rirgist, kus pe^aeftu kõiki nwnksdd põll'-!-- faewaudujseiommurMm^e ja »wa!ltbsus«ga, lõp«meeste pamikasib pam$&M iihwaröab — far- pes jlellciga, e't ^töölisbelle pisut järele auti,
merid oi M m l-aenuiftd tagast imf&kob. turd selle tbnjgimisM!^,, ot toomi l>ja kius iõuPõhjus: farmerttot läheb pimwilbiMaela M s , % o>. et tSvlim • r^kern jõufeu PiNOu<basmatamine ja kog'umiue 20 cenA mats- 'tofs. PallganiüÄuch seaii kwidlaks 'sellema, •jaaioad ag>a turul, s. o. wabrikanti- kordne sWclhiinua ju!u>ries. NacheaM^l on
delt, Oes puuwilla ustaioad, ainult 13-16 ^uglM söeMruniö Ameerika <MM<doga
cen,kt 7dll,eVast. Sõjaajal salb nad 40 « n i i . HIobasse wõi'tM<esse DttM<M — hilwbaKe
Tähendab — wabrikani maksab woresa-i- aÜa^kkuHnOoga. PraNssiulsUMa 'wmnis°
nest ainult! 40% sellest, mis ta sõjaajal HcMi oma liw-MüsoUt «öoUaMHe Mbechellimaksis; soe on iOatahes jpaljU Zunrem nröjje NmeriNO M M k s , fyst e^t ^nylGe
chinnaalswnöuZ, bni fcaipkr&tes zoalniissa-a- -bl»WMn^eM!rmtid Wna saaduste htnda
4&u$te juurest KaWnakaja j« OMn^saUja märksalt atandastd.
on paukroWääw ?-inrtec.
Kas mm i,as!õuii»e Suvul?
MuMugi
— 3StvM kapitalist, ei püga mMe aiMtbt n M e . >3odmoõV0, Vuiiöas tmOeaDneG Dn«
Ntzbe lamba WtOe. Ta keerab ohwri tei- nab laugowad, peawad >ka «pMWch tefte»
sele Mljebe ja mitöab eldasi. ,MeöaMWda, ma? — M on Va IiUigMe baBwlMM # •
Mlrdaschaibeachnetelhtmraö ^MlWwad, p e a - men« ja Mem. Muffõna> M mis Wm>oeVi«
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£ft$ chalt jutoa- slimbönlch, >rf\®li süMlUMs,
Hoc ei iaijc emmst la IargliMMal Saata
>VoHaM. T-öbWDöuO 'tas»oab t,a Im<gl«isma>ail alU'lldase HlooW, ja ' M 'layi^aliNiö
>töö>p,u>uHN!st lwb M w A l wnsill Oasuita-waid,
KlHUOelmaiU Jtttii:tm#e tomrwe oibebs # ?
j Ä ; maailma, 'NmjMlld^nslHe ellu- ja, lai&i*
WrnMe c e M t W sMljmuiwaö kaks M r r Mli kl lächeüv^b oma ,Him^a!öc,aWn,öam>i!s'e"
-enmi on, VWWal kõ.iOst fririiftfreft
*cfic
•ruie ektMWa wa lia 'tnlarulö, &t liawemal
aitefd! !eda,si tWHMa, Soöa mäniW .tarja?
w«d M b ka täles^olewaH trtrfis fiwnGttto.
Nü!d jätalraö sellOmweZ aga
sitmapaari
Mfchsbe ühe ckfuHtmua .teguri, mis niuib
enöMe kr-riswega nGrVeGes p H M W l t on
>lwilll^zmu!d. See ow elaw •ldöpu/i), toigo
Wh^sam LZiOist nm!s!tNiKt,a!w>a^e!st ,jõu!5>uö>c^t.
Msbi Ntssja!nÄlsl>w!e fäiKicicim, ü M i iHis£anöOni&j t<ovö ei rntfi <0Mi seiKba, fiifi fee
M O boda ei liMlta^ Miwa reelris!l!u>seB oi
fei»ja. Senini o n ijiee jõulo liigas ftttfÜ
tapliMli iföaia^iHUJICf.if»iifI;
cbasi MaMlld,
ifc^ga 'hapi'talMMu bovda Olewaa iljoitöwuft.
MoABow kriis Wa W e b stsMfellt just
^eU>cP0iol,est kõWst enKMest lMõu,, et siin
wa!'MiMan!a!t!e Ou>öU'öe ailiu^OpM, W i l M o ,klü!fs, otsU!VtMual!t 'k a <p t >t a l i s m i w a. s 4 u pöörab. J a km kalpi^aal, wan,Mel >teeöel lailbat^K, M W nä-ljaga arwab wSkoat
lwoel smiabu!nk'lilöu!niialt titl mct^ntixii oma
ffkZeUe fnrluba, tiöbLiAW MWnaimilfe wbrTcinMii NRM%T fnuret^hicAcr, fn.s M sel poWaikal n n ü b wWsuWlne taWMA: raHnKiWMff-e >j,a «r.jas.tamlis!e aijiernid 'filijiiiiiufi
lfee nMilö tWiMGOWsild i't'ka silglawlMiliiNl,
itfn tiiMmini rc,w<ol!lOsi>oo!M toele.. Selle
wmnWeZl IA<5awaö fa:p#aXt#mli röilDtluH
Wpjp>Ujde Hpuks oma ^ w d a ö s ^ c h ^ m H e "
Pol-iitika Wunn wilja.
„ ^"
4>.
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btangu
/2
6 nisu jahu
'/«
7 wõid
8 kartulid
6—
2 toopi
9 piim
^10 kala
V.
11 kaalikad
l 2 kapsad
>h
13 sibulad
— 3
14 suhkur
15 sool
32
16 kohwi ja sigur
12
!7thee
2
18 laun-wili
62
19 würts ja pippar
2
20 paberossid
30 tükkt
21 tikkud
1% toosi
K oUu

7*

i

7,

22
60
60
150
20
8
4
6
18
40

11
30
15
9
40
4
2
3

330
900
450
270
1200

120
60
90

— 56

10

16 80

300
21

70
97 50
325
96
1
30
18
6
180
150
45
1350
150 45
180 270
31
2 10

27071. 8121 30

Märkus: Ülewal toodud norm 011 arwatud wälja palju tarwitab 3-me liikmeline pereloud toiduaineid päewas, palju maksawad nced
toiduained turultostes ja lõpuks on kuu kokku?
wõtte tehtud.
Majapidamise kulud aastas.
1 korter 60 mar. kuus
720 —
2 puud 3 sülda
7.500 —
3 petroliumi 90 naela
2.070 —
4 pesu 3 paari iga perek. liikmele ä 7Va cns. ä 35 mar.
2.362 50
5 saapaid i'/ 2 paari iga perek.
liik. meester. k 1500 mar.
1V2 paari
2.250 —
naeter. ä 1500 mar. I V, paari
2.250 —
lapsele ä 1200 „ „
„
1.800 —
6 saapa parandamise materjal
7'/« n. nahka ä 200
1.500 —
7 sutkasi 3, kindaid 1 paar iga
perek. liik.
1.350 —
8 pealinised riided meester 3
arf. ä 1800 m.
5.400
pealmised riided naester 3
arf. a 1600 m.
5.400
pealnnfed riided lapsele 2
ars. ä 1000 m.
2.000
*£ tööraha, wooder, niit, nööbid
^L» jn^. meester3 500
tööraha, wooder^ niit, nööbid
me. naister.
3.500
Allpool awaldame need pnlga normid, mis
Tall. ametinhifuste wolinikude poolt walitud . ,toMaha, wooder, niit, nööbid
1.000
komitee wälja oa töötannd ja mida Tallinna . [m lapsele.
ametiüh. KeftnõuloPl on kinnitannd ja ameti- (8 ori arwatud 4a.peale) tolku 20,800:4*5.200 - »
ühisustele läbiwantamiseks saatnud.
. 9 üHfenltuo; meester. 12.000
Kui palju m\u')t Kokk, Kottu
naistU. 3A.0OO, laps. 5.000 m.
27.000 —
Toiduointtr nwlclus. tar. pöem
hind. päewas, luuö. •j 10 Koõn-raya ja raamatud
4.000 —
M, sul. mrt. p. mrk. p, ,nrl. p.
^ 1 1 Deakatted; mees. 450 m.
1 leib tshekiga i'/^
10
15
450
nais.. 450 laps. 200 m.
1.1VV,-—
2 leib turult
1^/»
U
21
630
x
Kokku
(aastas)
"59^102
b0
, 3 looma liha l /a
20
80
900,

W

A r n e Ä Kesknõukogu poolt was^
towoetud palpanortnid

4 sea liba

V*

40

20

600-

(kuus)

4.925 2R
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Mitmeftlgused wäljanänekud kuus;
1 habeme ja juukse löikamiue
85
2 ajalehed ja teatus. kirjand.
200
3 seepi 4 naela
160
4 saun kaks korda
125
5 ettenägemata kulud
388 50 953 50
Toiduaineid kuus
8.121 40
Kokku kuus 14.000 00
14.000 m. 00'P. :25 (töö päewa)—560 ur, Päew.
Eelpooli awaldatud pülgaummidest niis niini*
maalselt wälja on töötatud, wõib selgesti näha
et leegi kolmeliikmeline perekond praeguste turuhindade ja elukalliduse juures kuidaga wähema
kuupalgaga ära elada ei wõi 14.000 Emk. kuus.
Kui palju saab aga Eesti tööline käesolewal
csjaf, ri oma perekonnal hinge fees hoida?
Töölistel tuleb eeltnlewatel palgauöudmiscl
mid palganonuisid silmaspidada ja nende läbiwiinlist rõhutada.

UUS wale füiogudi

lemaa wastu.

Wiimasel ajal jällegi ,!>»iab terwe ilma todanline ajakirjandus kõiksugu wale teateid Noulogude Wenemaa sõja käigust tema naabririikide
wastu wälja.
3töukogude Wenemaad simdistakse, et temal
plaan olla oma naabririikide nagu: Läti, Eesti,
Poola, Rumenia jne. wastu sõda alata ja neid
oma alla wõtta. Ta ei olla mitte üksi wiimastega
ial)»!, waid walmistada ette ligemas tulewikus
5^sl-Enropasse sisse tungima ja seal kommunismi
tippu lehwnna panna. Nende ja teiste sarnaste
waledaga katsutakse nõukogude Wenemaa naabrinitisi hirnlutada ja tema wastu wihale äritada.
Kes on nende wale teadete wälja laotaja ja
kus ou fee Hallik kust need wale teated wälja
woolawad.?
Ei pruugi kahtlust olla, et see wale lahing
Wene- wäljamaal asuwate imperalistide ja sotside äraaudjate wili on, kes nõukogude Wenemaa
üles ehitamise tööd uue sõja läbi takistada tahawad. Esimist wiiulid aga kõigis selles lärmis
mängib Prantsuse walitsus oma agentidega. O l gugi et Prantsuse walitsizs wiimasel ajal nõulogude Wenemaa kohta teise seisukoha näib wütnud olema, on see siiski pealiskaudne tegewus,
jclja taga aga õhutakse sõja tuld weel täie auruga edasi.
Sellest tuuuistust annab see, et Prantsuse
Ristleja mõni aeg tagasi, nõukogude Walitsuse
laewa Mustal merel Batumist tulekul kinni wõt?
Us. Niisama, organiseeritakse Prantsusemaa eestWõttel Wratlgeli wäe riismetest uut sõjawäge
nõukogude Wenemaa wastu.
Maailma kodanlus, otsib uusi põhjusi ja
wõimalüsi et jällegi oma musta plaanidega
Wene tööliste wastu wälja astuda, $ a ei pruu-
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gi tähelda, et Balti riikide ra hwasteliitu wõimine, üks osa maailma imperialismi kawatsustest Wene tööliste wastu on. Ninietatud riigikesed wõeti rahwasteliitu, et hiljem nende maade
töölisi Wene tööliste wastu suurtüki söödaks
tamitada.
Terwe maailma kodanlus näeb oina närust
õtsa, mis praeguse raske kriisise tõttu weel iga
päewaga kiiremalt ligineb. Igapäew kuuleme uusi
masselisi wälja astumist, uusi kokku põrkamist
rõhutute ja rõhujate wahel. See on waua madanenud kapitalistlise korra kunni juurteni warisema pannud. Ta on ta wiimasesse surma krampidcsse surnud. Oina hirmsas wihas katsub wiimane uut pääsemise teed wälja leida. Nagn uppuja õle kõrrest kiuni haarates, nii püüab maailma suur kapital oma olemas olemiseks uut
wõimalust otsida. <•
Selleks uaeb ta ainult üht wõimalust, see on
oma wihasemat waenlast Wene tööliste walitsust
ära häwitada. Ta tahab uut sõda uut were
walamist, ta tahab tööliste weres oma hirmsat
wiha kustutada, et weel pilguks kautfiku ja
piitsa abil oma wõimu maksma panna.
Selle wastu peab nmailma prvletariaat
walwel olema, ta peab Wene töölistega ühise
waeriuua looma ia lõppu tegema were töö tawatfustele.
Iseäranis meie piirirahwad, keda meie walitsewad klassid ja sutsid-äraaudjad oma de jure
luuuislamise nõutamisega kui kuradile on müünud. Meie peame teadma et need wale ja laimu
jutud nõukogude Wenemaa tungimisest oma naadriie peale, auutu wale ja pettus ou mille warju
all maailma todaulus Põhjusi otsib, oma niit
tawatsetud wägistanlise tööd Wene tööliste juares alata.
Ilma wäsimata peame meie oma jõudu fellets koondama, et tähtsal silmapilgul oma wagistajatega kes meid uuele were walamistcle tihutawad, lõppu arwet teha wõiksin:?.
Wene tööliste wõit on ka meie wõit! Elagu
tööliste ühistunne!
J . Käljit.

Kiassiwahede pehmendamine.
Kui Päts'i walitsus Pukki astus, siis leidsid
aset ka K. Päts'i kuulsad põhilaused, mis Toompea lossi müüridele üles löödi, „klassi wahede
pehmendamine". — Mis fee segane ettekuulutus
pidi tähendama, selle kohta ei olnud töölistel
mitte põrmugi arusaamist, nimelt: kui Tõnisson
oma koodiga hoone \\\\ paremale kui pahemale
poole lubas jagada, siis Päts „khidlad kät ainult pahemale poole hakab tarwitama, fest asuwad ju seal, ainult seal need neetud kommunis»
tid, kes alati klasside u-ahelifest waenust räägi»
»ad; kuna kõik Lääne Euroopa kultuuriga õn»
nistud ajakirjandus „Kaia'st" iwüm „Sotsialo««
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Ses sihis edasi, iga samm mis kodanlus
mokraadim" ikka kogu rahwast ja üksikust seisullasstwahede „pehmendamiseks" aswb, muudab
kohast juttu teeb.
Wiimane ütleb ka küll erakorralistel paraa- klassiwahed terawamaks; muudab nad mõõgM
bibel (II Internatsionaali kongressi kokku astu- millega kodanlus kord lõpulikult „pehmenduft"
A.
miscl, ehk mõne tuntud sotsialisti surma puhul) saab.
mõne sõna klassi tulude wastoludest, kmd lisab
alati „puht — maiestectiliselt" kõrguselt juurde
et see kaugeltki meil, Eestis ei maffa, meil on
ikka üks kari ja üks karjane. —
Päts on mees kes mitte üksi M a — kolkse
Kommunistliku Noorsoo Internatsionaal on
ei tee, waid neid ka - tegudeks muudab, seda kommunistllkwde noorte organisatsioonide rahpeame weel kord arwustama.
wuswaheline ühendus, mis töötawat noortsugu
Esimene samm nende wahede pehmendainiftLz oma lipu alla koondab ja nende poliitilist wõitastuti 30. jaanuaril, kui kontsert (mitte kontsert lust juhib. Olgugi, et noorte liikumine juba
— miiting) tööliste majas ära lõpetati, punane Waremalt alganud oli, sai ta tugewa tõuke Wene
lipp „soomufena" kaasa wiidi, ja töölistemaja 1905 a. rewolutsiooni puhul.
uksele asetati politseinikud, kes siis rahwale (ei
1907. a. astus Stuttgardis esimene rahwustea kas ülemuse käsul, wõi oma hoolsusest) sele- waheline sotsialistlikkude noorte kongress kokku,
tasid, et nemad olla siin „sekretäärid ja esime- kus ta tegewuse kawa kindlaks määrati. Kuid
hea^" nii et töölised endid nende ametitega wäe- fee jäi ainult paberile. Nagu igal pool, nii oli
Wata ei pruugi.
ka siin fotsialäraandjaid, kes uoortsugu oma
Järgmine jcmun oli kesknädalal, 2 weeb. kus ^ideoloogia" solgimülgastesse uputada püüdsid.
Nõelatöüliste nmetiiihisuse ^koosolek ära keelati, Nende poolt seletati, et noorsugu ei tohtiwat
ja liuna komandandi luba, Ü.-E. Noorproletaar- poliitilistest wõitlustest osa wõtta; see halwada
laste ühiugu muusikalise ja uäitelise ringi koos- Waimlisi tööd. Nagu kassid hiiri, nii jälgisid
oleku pidamiseks aunuleeriti.
ja hiilisid ka Politseinikud noorte rewolutsioouiPange tähele seltsimehed! — ka muusika ja lisemaid samme. Paljud noortest langesid wenäitekunst on kodanlise monopol, ka nende aren- rise wägiwalla ohwriks, kaastegewad olid selles
bamifeks ei tohi kokku tulla, ka fee on riigi alus- weretöös, iseäranis Saksamaal ja Helweetsias,
tugede õõnestamine."
^fotfial-äraandlikub noored"!
Internatsionaal
Kuid fee kõik on wähe, et töölistele asjata sai rewolutsiooniliste noorte weristamife kestmajas käimist, koosoleku-luba mitte saamise jä- punktiks ja sotstaljuudastele fõbralife läbikäimise
relwaatamiseks ära hoida, jäeti uksele.politseinik, sümbooM.
kes lahkeste teatas, et „maja on kmni". LiiguKesk mürisewat ilmasõja koledust, tui sotsiataw pilt klussiwahede pehmendamisest. Eks?
listlikud"
organisatsioonid sõjajumalale „t)o\U
Kuid herrade süda ei jäänud siiski rahule,
olgugi et teade oli et mingisugust koosolekut ei anna" hüüdsid ja tapakirwest rewolutsiooniliste
ole, ja keegi majasse sisse ei pääse; õhtu kella noorte peadel keerutasid, kutfuü 1915. a. uus
7 paiku \oüiš weel üts auto täis mundris her- kougress Bernis kokku. Siin kaotati paeudlus
rasid töölistemaja ette, tuhnis kõik nurgad läbi, ja asuti awalikule w^itlusele maailma kapitali
ja wiis salga noori seltsilisi; kel isikutunnistust rööwsõja wasta. Siin kindlustati fundament
kaasas ei juhtunud olema, politsei jaoskonda 1919 a. kokkukutsutud Noorte Internatsionaali
„isiku kindlakstegemiseks. Küllab wist nende seast kongressile.
Nimetatud kongress peeti ära nowembri kuul
Kingiseppa Wõi Wnckmann^i otsiti.
Kes kardab see muutub närwiliseks, ja neid 1919. a. Berlinis, kuna politseinikud kodanlaste
Wiimaseid tormijoolse töölistemaja peale ei saa näpunäidetel Zürichis ja Amsterdamis ringi
seletada muu, kui äärmise narwilikkufega, siin ei kobasid.
ole enam rindel Asi. Nit peksab waimuhaige
Berlini kongressil oli esitatud järgmised 13
rusikaga hallntsinatsiooni enesest eemale. M s maa noorsoo organisatsiooni: Wenemaa, SaksaWõib terwe mõistusega inimene mõne ametiühi- maa, Italia, Hispania, Norra, Rootsimaa,
sufe wõi kunstilise ringi koosolekut riigi kulutao otamaa, Daanimaa, Helwetsia, Rumeenia,
miseks tembeldada? Ou kindel et kodanlus wiiustr^a. Ungari, Lõuna-Slawi ja mõned teised.
rastusi näeb nagu surija haige woolil.
Nimetatud kongressil wastu wõetud resoSee oy kommunismi tont, mis kodanlusel lutsioonid ei jäänud mitte enam paljaks sõnaunerahu ei anna, mis neid ka de jure pühitse- kolksuks, waid said raudseks sõjariistaks. Otsusmise päewal, bankettidelt ära snunib jooksma, et tati - ühineda täiesti III. kommunistlife Intersisemist waenlast tagaotsima hakata.
natsionaaliga. Tunnistati omaks kommunistllse
Töölistel on aga tähtsaks se-/, et herrad õi- Internatsionaali I kongressi otsused ja töötati
get joont mööda Ni ad ja oma wärwi paremi .wälja kommunistliku Noorsoo Internatsionaali
:
ne tunda annawad.
'
vrogramm. (Waata Komm. Inter. Nr. l3>" ;
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Praegu on Kommunistliku Noorsoo Internatsionaali lipu alla koondunud üle 700,000
noorprolctaarlase.
Koik Berlini kongressi otsused kõnelewad, et
Kommunistliku Noorsoo Internatsionaal rewolutsioonilises liiknnüfes hiigla osa edendanud on
ja wõitlema saab kunni kommunismi täieliku
Wöiduni.
Noored teawad ja saawad aru, et kõmmunistlises ilmakorras täieline wõimalus on end
Waimliselt ja kehaliselt täiendada, kuid selle
kättesaamiseks on noorel kui wanal tarwis oma
orjastajate wastu awalikule wöitlusewäljale
asuda.
Elagu wõitlew noorsugu!
A. N.

Noorte-internatsionaali kongrss.
25. aprillil 1921 tuleb r a h w u s w a h e line kommunistlise
Noorte-int e r n a t s i o n a a l i k o n g r e s s millest
peale poliitiliste noorte-ühingute osa wõwwad
ka need rowolutsiooullised majanduslised noorteorganisatsioonid, pühapäewakoolid ja lastegruped,
kes iommunistlise Noorte-internatsionaali programmi omaks tunnistawad.
Selle rewalutsioonilise proletaarlase noorsoo
üleilnilise kongressi p ä e w a k o r d on N . - I .
täidesaatwa
komitee poolt järgmiselt kokku
seatud:
1. Täidesaatwa komitee aruamle.
2. Maailma poliitiline seisukord.
3. Proletaarlase nooresoo majandusime
wõitlliZ:
a) Majandusime programm proletariaadi
klassiwõitluse wiimases järgus enne wõimu
ülewõtmift;
b) Selle wõitluse kandjad (komm. noorteorganisatsioonid, ametiühisused gruped, õpipoiste
ühisused, nende omawaheline seisukord ja wahekorrad).
4. Komnlunisiline nooresoo kaswatus:
a) Kaswatuse küsimuse peale wõimu ülewõtmist koolides, wabrikutes jne.
b) Kommunistline kaswatustöö kommunistlistes noone-organisatsioonidcs enne wõimu üleWõtmist;
c) Kommunistline kaswatustöö lastegrupedes ja pühapäewakoolides;
d) Lastegrupede rahwuswatzeline liitumine
ja nende organisatsiooniline wahekord kõmmunistliste noorsoo organisatsioonidega.
5. Kommunistliste noorte-organifatsioonide
ilgitatsiooui metoodid:
H) Wstufe tööliste noorsoo hulgas;
d) talupoegade noorsoo hulgas)
c) tooliöpilaste ja ülikooli noorsoo hulgas:
d) asumaade rahwaste hulgas.
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o. Kommunistliste noorte- organisatsioonide
antinlilitaristline taktika.
7. Kommunistline Noorte- Internatsionaal
ja rewolutsioonilised rahwuslised uooresoo-ühingud (Juudi, Iiri).
8. Kommunistliste noorte-ühingute wahekord kommunistliste parteidega ja Kommuuistlise
Internatsionaaliga.
9. Põhikiri (statuutide) muutmise ettepaneku».
10. Organisüatorlikud küsimused:
a) Abisekretariaatide ja nende wahekorra
küsimus täidesaatwa komitee suhtes ühelt poolt
jaerimaade organisatsioonide suhtes teiselt.
h) Noorte-Internatsionaali häälekandja, selle
Wäljaandmine ja laialilaotamine kõigil maadel
ja keeltel;
c) Nahwuswaheliue kirjastus.
d) Rahwuswaheline wäljaannete laialilaotamine jne.
11. Walimised.
12. Mitmesugused asjad.
T. T.

Tööliste elust.
Transporti

ühing.

Sadamas on asutamisel trantsporti ühing,
et töölistel arusaadaw oleks, mikspärast säherdune
ühing tarwilik, kirjeldan lühidalt seda olukorda
mis sadanms walitseb.
Sadama töö seisab peaasjalikult laewadest
wälja-sisse laadinnsest, hobusetrantsportist ja
t ollia itadesse mahutamisest koos. Seda tööd
katsuwad mittu kaubakontori oma wöimkonda
saada, üksikud suuremad neist kaubajuutidest
oleksid: Galnbäck, Pitka ja pojad, Stude,
Tranknmnn — peäle nende eramarodööride
lunsiwad seal wabarngi laewasöiduameü etspetiitorid.
Kui neil kontoritel läheb korda ühe laewa,
laadimist oma luite kiskuda, siis saadawad nad
jalamaid oma emissarid, täiturule, kes neil*
sealt odawad tööjõudu kauplewad, kellega nad
oma wäljalaadimife operatsiooni toimetawad.
Laewasõidu ametil kui riiklise! asutusel töinab
seal ligi 200 töölist,' köit enamiste juhuslised
sadamatöölised, näituseks optandid tööpuudusel
wabrikust wälja p,usatud tüöllsed ja palju, wargapoissa kes sellepärast seal töötawad, et warastada, seda kiunitawad wiimased suuremad
wargused ja kinniwötmifed laewasõidu ameti
tööliste keskel. Need töölifcb teewad selle töö,
mis kroonu sisse ja wäljaweoks nimetakse .
Mainitud asutusega wõistleb sadamatööliste,
llmetiühisus^ oma 500 liikmelise perega. Naa*
kõigil teäda seisab sadama töö suuremalt ,jaolt
Wenenõukogude transit-kauba Väljalaadimises ja
trantsporteerbnises, sest 9 5 % sisseweetawast
Tallinna kaubast saadetakse nõukogude weuesse.
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Ei mitte cranlorodöönfi lasta wenetööliste
kuiwi taskuid täita, nn wenenõukogude kaubanduslise esitaja poolt wäljalaadimise töö Sadama
tööliste llmetiühifufe kui ainukese tööliste orgauifatsioom katte usaldatud, kes sadamas fumtsionccrib. Töötingimifed on ameünhifufe liigetel
parcniad fui teistel seal töötajatel, juba wiimast
augusti kuu streigi järele pandi wenenõukogude
esitaja poolt palgaunuimum 296 marka 88 p.
Adamas maksma. Tükitööga teeniwad. sadamasoolised palju rohkem.
Kai uüüd sadnuiatööliste ametiühisufe liigetel on kõrgemad Päewapalgad, sest neil puudub
haikala isuliscd Pitkat ja pojad, Stude jne. siis
peaw kõigil arusaadaw, olema, mäherdune wiha
asub herraste rinnus sadamatööliste ametiühisufe
kui tööliste orgamsatsiooni wastu. Sadamas
töötab weel tolli artell, kelle ülesanne seisab
selles el wäljasaadetud kaup tolliaita ametlikult
jõuaks. Tolliariellis töötab ligi 100 töölist,
arwan et nad selle üle ei pahanda, tui neid
töölisteks uimeta», harilikult tuntakse neid „upBe" unne all. Nemad on seadnud endid
eesõigustatud seisukohale sellepärast et nende
liikmed 7000 marka kautsjoni sisse maksnuD,
mis lleid wastutawaks teeb tolliaitas kraami
ladumise puhul. Wiimasel ajal on nad tööst
loobunud, eksploatecriwad wähemaid wendast
f. p. pallawad omale töölisi 100 mrk. päewas,
kes lieude iöö teed, kuna nemad 30.000 m.
luus puhast kasu tasku pistawad.

Uue Sadamatööliste Am.-Nh. põhjuskiri on
kinnitamisel.
Mis sunnib meid uut Sadamatööliste %m.t,
Üh. looma? Nimelt on praktika äranäidanud
et selle kaakide bandega on wõimata tööd teha,
mille eest tööliste organisatsioon ise peab wastutämä. Sõnadega ei jõua seal keegi warguse
taudi wastu wõidelda, wõimetu on ka politsei,
kes nendega ses warguse suhtes alati ühineb.
Rikkalik saak tasub ühinemise kõigiti ära. Arnult
sellega kui meie selle pande sadamast wälja tõrjume, töö juurest kõrwaldame läheb meil korda
Wargustele piiri panna. Oletame, et mõni ütleb: miks ei hääletada neid ühisusest wälja?
Kuidas on fee wõimalik, kui ühisuses 500-st
liikmest 350 elukutselised wargad on, kes alati
oma poiste an eest seisawad. Tahetakse kedagit
Wälja heita, öeldakse: kes julgeb Jüri wastu
kae ülesse tõsta, kuradi pihta, waatame järele
kes tahab tera ribide wahele saada? Keegi er*
tõsta kätt üles, teawad, et koosoleku saalist
Wäljaminnes kukkub 10-tollise pussi õtsa. Nüüd
aga kui ühisus asutatud, kes tolliartelli ja woorimeeste ühisusega liitub ja leping tehakse, nõukogude kaubauduslife esitajaga, sureb endine
sadamatööliste am. üh. automaatlifelt wälja üks
osa ausaid töölisi läheb üle, teine osa — pussikaugelased s peawad suuretee äärde teekäijate
kõrist läbilöikama minema, sest sadamas M D
tööd enam ei saa.
J a selles ei ole keegi muu strndi, kui nad

Kõigil on teäda et sadamas paljll wargust
«tte tuleb, muidugi sellest, et seal terwe rida
asutust tõstawad. Nüüd on Wene kaubandusliue saadik ettepaneku teinud transporti tööd
ühe organisatsiooni kätte anda, kellega ta leprngu
teeb ja kes kõige eest wastutaw oleks. Seda
«ttepauelud läbi arukates sadamatööliste, ameünhifils, tolliartcl, sadama wcowoorimeeste ühisus
otsusele, moodustada neist kolmest organisatsiooiust transporti ühing.

ise!

Wiimased sünduiused, mis fadaiuatöõliste
ameti ühisustes ette tulid, kus sadamatöölised
endid oma koosolekul kui sulidebandc ülewal
Pidasid, nugadega Am.-Üh. kestnõukogu esitaja
tallale tahtsid tormata, sellepärast, et see neile
meelde tuletas, endid töölistemajas wiisakamalt
ülewal pidada. Et nad alati töölistemajas
riidlcwad, otsustas Kesknõukogu neid ühel häälel
Kesknõukogust wälja heita. Pracgmlc sadamatööliste ametiühifils seisab > peaasjalikult wargapoistest ja luidifaclleft koos, kes töölisteklassi
«rganisatfioorn Naösiwbitlust takistab.
Neid
häbistawaid tegusid arwesse wõttes, on otsustatud
Mt Sadamatööliste cimetmhisilst orgauifeerida.
Sinna rcgistrscriialse eestkätt cudistid ausaid
ladaznatöölisi, selle speisiaalsils vu iöö ja wõitlus,
<zga mitte ronrnuiV Peält? ncubc wõetakse siuna
Miatöölisi teiste ameti ühisuste soowitusel wastu.

Transporti ühingu põhjuskiri on wäljatöötatud ja walitsufele kinnitanüseks ettepandud.
Transpordi ühing saab esialgul midagi artelli
taolist olema, sest temal tuleb kaotsjoni sisse
maksta, mis, garanteerib kaupast kadumise puhul. Selle summa peab ta oma liigete käest sisse
kasseerima, kuid põhjuskirias on säherdune punkt
mis kaots- joni summa puhtast-kasust ära tasub
ja lõpuks kujuneb temast puhta proletaarline organisatsioon.
Uue organisatsioonil saab esialgul wisa
wõitlus igasuguste kaubajuutidega ja laagide palidega olema, kes endid sadama perenieesteks pea?
Wad. See et nõukogude transitkauba transporteerimine saab Tallinnas suurenema, hõlbustab
seda wõitlust, ming loota on et need kaubakonlorid ja kaagid iseenesest wälja surewad'
Edaspidi kni transporti ühingu põhjuskiri
rumitatud, peatan weel selle Afimuse juures
pikemalt.
M.
A l l a m e i e ei w a n n u *
I g a sadamatchaste streikiwate tööliste kooSolet wõtab otsuse wastu: streik, streik- ja streik.
I g a päewaga muutnb tööliste Meeleolu lõbusa»
maks, fest kõige arusaamatum tööline -tcaZ, ei
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walitsus warsti on [iiuuüub järele andma. See
otsus on kõigile töölistele arusaadaw, sest streiki
lõpetada, tähendab eneste seljast meelega nahkasi
nülgida lasta.
Praegusel momendil saame meie kurnajate
häbematuse peäle ainult nälgimisega wastata.
Seltsimehed, pange tähele, kuidas kodanlus
wiimasel ajal pidustab, priiskab ja prassib. Kõik
kohwinwjad, restoraanid on täidetud igat luL
tõusikutega mitmesuguses suuruses. I g a kaetud
laud waksab kümneid tuhandeid, selle kalliduse
peale 'waatamata on lauad kaetud. Neil, kes
seda lõbu omale pakkuda wöboad, on tuhandeid.
Walitsus paneb kõiki sorti juubelist toime, wõetakse wahuwiinaga liidunikide pealikuid wastu.
Üts jooming, jooming alati, ei tarka päewa
iialgi. Tõuseb. Msimus, kust kodanlus selle
rikwse pärinud? See on meie tööwili, meie
higi ja waew! Tüölisteklassi kanda jääwad
nende „ballide" heaks wäljaantud miljonid.
Selle eest saawad ,,kohtupriistawid" hoolt
kandma, et tulumaksud täpipealt maksetud oleks.
Ei siin jäeta pennigi alla, sest herrade poolt
Wäljamaksetud miljonid peawad teist teed mööda
tagasi tulenia. Sadamatehaste nälginud tööliste
nõudmisi täita, jumal hoidku, kriiskamad rahaWürstid, see on kuritegu kapitali wastu. Kodawlifed ajakirjanikud krooksuwad kui konnad kusagil
haisewas rabas, — oma ajalehtede weergudel.
Koik on selleks sihitud, et tööliste solidaarsust
lõhkuda, et neid waos hoida kui künnihärgi.
,,'Waba Maas" kirjutab keegi —son—: ametnikku ei mõeldagi lahtilasta! Kust pagan neid
weel peab lahtilastama, kas sellest ei ole küllalt
kui nad wärawast wälja puffeeriti. Teine asi
on fee, kui wabriku ülem diktator Johanson oma
naist ei mõtle wärawa taha heita.
Töölised kihelewad, tööd ei ole, aga boikotti
all olewate laewade «monteerimine arwatakse
heaks Saksamaal teha. - See fakt näitab seda, et
walitsus Eesti riigi töölisi ei tunne, roõi seisab
see raha kursiga "ühenduses, wist on Sakfamark
odawam kui Eestintark? Loodame et walitsus
^„Wafaga" kaugele ei jõua sõita, sest ka Saksamaal on töölisi, kes Eesti tööliste eest näljapennisid äratiskulna ei hakka. Seltsimehed!
Meie nõuame tööd, et endi hingesid näljapennidega fees hoida.
Meie rakus kätel on õigus tööd saada, sellepärast hüüame.' maha lokout! Mitte üksi sadamatehastes ei tee walitsus lokouti, waid ka autokuuris. Maha lokout ei tähenda seda, et meie
herrade ees lommitama peaksime. Meie nõuame
tööd, kuid mitte ennem, kui u»ie ülesseatud
nõudmised - täidetud. Streikijate toetuseks on
M2,'206 mk. 49 p; lokku korjatud. Abifummad
ei ole füüred, kuid furmatõbe .jaame sellega
«eülale tõrjuda. Wabriku walitsus andis omalt
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poolt la streigi toetamiseks — saamata M u u d
riidewarustuse raha 1500—2000 mk. kätte.

Nagu näha, ei taha walitsus tööliste uöudmistele enne wasw tulla, kui remonti tarwita*
Wad laewad saksamaa wõi Soome lõbusõidutt
tagasi jõuawad. Streikijad seltsimehed I ajage
näljast tokkukuiwanud rind wälja, tõstke longus
pea ülesse. Julgelt edasi, alla meie ei wa mm,
M.
Kiri t r e l l i d e t a g a n t .
Läinud aasta nowembns ilmus kirjatükk
„3t. H." „Appi hüüe elawate haua kambrist"
mis meie ^demokraatlise" wabariigi Vangimajade
Wägiwallllst püti pakkus. Tagajärg oli 'ikka fee.
et kanna nurifemaw wägistajate wägiwalda.
Nowembri kuus wiidi meid Wene uulitsa
„haua kambrist" Batarei „elajatemajasse" üle.
Olgugi et wõimata on seda häda ja wiletsust
kirjeldada inida meie siin läbi peame elama ja
kui põlastamise wäärilifelt Meiega ümber käiakse^
toome siin siiski vaar näitust meie „elajatemaja"

sisenlisest elust.

Toitlus on siin ära rääkimata wilets nii el
pea Wõimata on pikemad aega elu sees hoida.
Mõnikord tuuakse toit mis täieste söögiks kolbmata. Kartulid mis täiesti mädanenud ehl
külma wõetud on.
Kui sellest wangimaja ülemale ehk tema
abile teatame, käsib see sõnikud, sest muuks ei
wõi teda nimetada, ennem ära süüa siis saawat
paremat.
Kui keegi julgeb tähendada et see sõnnik
söögiks täieste kõlbmata on, karjutakse ja sõimatakse siud kõige alatumate sõnadega. Iseäranes
elajalik on wanem tunnimees Roode, wana
tsaari aegne timukas, see kisendab käsi wehkides:
„Mis sa kurat norid, see sõnik on teile kuraditele hea Nllalt. Kas sa kurat tahad kartsa
minna? Neid ja selle sarnaseid terwitust tuuled'
sa alati, ja wähema asja pärast.
Niisama puudub igasugused ltõud ehk pani'
paik kus sedagi toidu natukest mis wäljast sisse
tuuakse mädanemise eest wõiks hoida. Ennem oli
wõimalus seda aknale panna, nüüd on aga to
fee keelatud ja ^wangimaja kõrgus" lubab wälja
'wisata.
, ••., ',%.
'.,'., ^ >
Niisama püütakse iga asja ehk juhtumist kas
akna ruudu katki minekut ehk muud sellesarnast
poliiüka wangide süüks ajada-ja sagedasti o«
ld karistus enne käes kui asi selgub, et karistuse
alune \ täiesti ilma süüta oli.
- S u l . wõetakse riided ehk jalanõud ära ja
antakse wanad närud asemele. Kui selle üle oma
nurinad «waldad, siis sõimatakse ehk peksetaks»
sind läbi, ja saadetakse weel lõpuks kartja.

294

Rõhutute

Hääl.

Nr. 17

Hoiu Pangale tagasi anda, ja sellega töölisteorganisatsioonid ilma Peawarjuta jätta. Koosolek wõtab järgmise resolutsiooni wastu;
Tall. Kiutööliste ametiüh. järjekorraline
Were pisarad kipuwad silmi, selle wõinietu
seisukorra ja alatu wägistamise juures, mis meie koosolek 31. jaan. 1921 awaldab W. Walitsufele kõigewaljumat protesti. Töö- ja Hoolekande
poliitika wangide juures korda saadetakse.
luinisleeriumi otsuse wastu, ja nõuab et W.
B a la vt i w a n g i m aja w a n g iwalitsus
d.
Töö- ja Hoolekande ministeeriumi
ulsuse Töölistemaja retwisitsiooni suhtes tühjaks
Tsellulose wabriku tööliste üleüldine tunnistaks.
koosolek 28. jaan. s. a.
Sellega näitab walitsus terwete ilmale, et
Tähtsaniaks päewakorra pmutiks olid palga, Eesti on wabariik, kes esimeseks oma ülesandeks
küsimus ületunni töö eest ja warustuse küsimus^ tööliste orgauisatsionide allasurumine on wali*
nud. Seda tunnistab winnane Töö- ja HooleWabriku wanemate aruannet kuuldes, kus ni- kande nlillisteeriumi otsus Töölistemaja afas.
metatud wabriku tööliste ületunni töö eest millest
Koosoleku juhataja J . Jakobson.
lukuseppad jua saadik 100"/» lisa rahas olid
nõudnud nüüd aga wabriku Walitsuse poolt
töükaitsekonnnissaan kaudu ettepanek tehtud seda
Kontiast.
Varustuse näol wälja wõtta. Peäle selle otsustati põhipalga warustns mis raha palga kõrwa
Kohalise mõisa maa jagamisele oli Peäle halk
iulcb, wälja nõuda.
Parunite ja maatameeste ka trobikond sõdurid
Varustuse küsimuses nimelt puude asjus ilmunud.
mille hinda wabriku walitsus 100 ni. pealt 1000
Sõdurid, keda kokku 28 kohale oli tulnud
mr. süld oli tõstnud otsustati nõuda 6 mr. tegid lühikese otsuse, nimelt et nemad mõisa terpäewa peale lisa, 1 jaanuarist peale alates. weni oma katte harida wõtawad ja sellega kaaLõpuks arutati Töölistemaja küsimust ja wõeti sas käiwad kasud ja kahjud enda wahel ära
järgmised protesti resolutsioonid wastu:
ja otawad
Ainuke abinõu Mt nälja streik, mis aga
igasuguse ühenduse wälise ilmaga ära leikab ja
feega sind täiesti elawalt hauda matab.

Tsellulose wabriku üleüldine kousolek protesteerib waljuste Töö- ja Hoolekanderninisteeriumi otsuse wastu, kuna see otsus tööliste
organisatsioonid asukohast ilma jättab ja niiwiisi
tööliste uhinemise wõimataks teeb.
2) Koosolek nõuab et Töölistemaja tema
fees^asnwate organisatsioonide tarwitada edasi
jääks.
3) Koosolek wolitab ja kohustab Tall.
ametiüh. Kesknõukogu juhatust ses suhtes walitsufe ees kõiki tarwilikka samme astuma.
Peäle selle kohutab koosolek Riigikogu
Kommunistüst tööliste rühma ja Iseseiswa Sots.
partei Riigikogu rühma, riigikogule rutulist
seaduse eelnõu ettepanema, et Töölistemaja
Laenu-pangalt wõõrandataks.
Kirjatoimetaja: Lauristein,

Sellega ei olnud kohased hallparunid 'rahul
ja hakkasid Maatahtjaid' klassidesse jagama, mille
järge siis hallparurnd esimise ja sõdurid teise
õiguslisteks maasaajateks said nimetatud.

Arusaades et fee maajagamine, nagu kunagi
ainult kommeti mäng on, millega töörahwast
ninapidi weetakse, astns üks sõduritest sütitawa
kõnega, üles, seda tegewust paljastama. T a
näitas ära et sellesarnasest kommeti mängust
ainult üks tee wälja on, fee on wene tööliste
eeskujul tallitada. Ta soowitas mõisad rahwa
omanduseks, ja ist oma töö eest täielist palka
Wälja wõtta. T a lõpetas oma kõnet oma täielife rewolutsionilises waimustuses teades et
tähendatud lugu mõuegi sügawamale järele
mõtlemisele ja õigele arusaamisele saab tooma.
Wolli.
Narwast.

Wäljawõtte Tall. Kiutööliste attietiuliiso.se järjekorralise koosoleku
protokollist 31. jaan. 1921.

Kriisis on ka siin tööstuse asutuste uksed
peaaegu täiesti .kinni sulunud, töötawad weel
ainult wabritute üksikud jaoskonnad, ja ka mitto
iga nädal.

Eeltnlewa linnawalimise Msimnst harutates
soowitas koosolek selleks kihutuse tööd teba, et
ametiühisused linnawalimistest osa wõtakfio.

Peäle Kiutööliste ametiühisufe puuduwad
siin igasugused teised ameüührsused. Olgug) et
mõned ärksamad töölised nimetatud ametülhisuft
üle-Narwalifels ametiühisuseks tahtsiwad muuta,
on ta kunni käesolewa ajani ikkagi ainult rääkimifels M n u d .
.

Haruwfe alla tuleb ka Töölistemaja ja küsimus Kesknõukogu saadiku aruande järele on
Tööministeerium Töölistemaja otsustanud Lamn-
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AmeWhisus wõttis oma nimekirjaga ka linna
wolikogu Walimistest ofa ja walimiste tagajärgedest wõime järeldada et ta Narwa töölised
teadwad kelle waekausile nad omad hääled
paigutawad.
Narwa tööline waatamata selle peäle, et tal
weel liig ftlged pildid kodanluse were tööst
silma ees, ei jää oma klassi wendadest maha.
Waid koondab oma jõudu uuele wõitlufele oma
Wabaduse eest. Ta teab ja mäletab neid wereWsi Kreenholmi turba rabas, kus inimeje kehad
puruks pekfeti ja ära lõhuti.
Ta on kuulnud hommikul tuule sala shhinah
et timukad on oma ohwrite ühe uue juure lisanud kellest timukate kattel rippuwad riided ja
saapad tunnistust annawad.
Tööline — ohwer puhkab mullas ja tema
timukas rõõmustab omandatud saagi — ohwri
riiete üle. Seltsimehed Narwa töölised seda ei
tohi enam lasta sündida, et sinu ärksamaid
klassiwmdi timukate läbi tappalawale weetakse.
Minewiku mälestused ja olewiku tzirmutused
peawad sind kahekordse jõuga tegewusele kutsuma.
. Ärka üles oma Mest! Wabasta fest ofawõtmatusest; koonda oma jõudu ikka enam oma
llmeüührfustesse, fee on: oma wõitluse liinile
sinu orjastajate wastu! Tunne oma kohustust
oma langenut! wendade wastu, kes ilma kartmata sinu ja kõige töölisteklassi kasude eest
Wõideldes timukate ohwriks langesid.
Ainult wõideldes wõime meie wõidule jõuda,
sellepärast seltsimehed Narwalased sirutage oma
kaaswõitlejatele — töölistele kätte ja astuge
llmetiühifufe liikmeks et koonduda oma jõudu
orjastajate wastu wõitlemifeks.
Wolli.
Riidaku mõisa

>

jagamine.

Möödaläinud kewadel jagati Harjumaal
Riidaku mõis ara. Suurem osa mõisa maast
anti rikka taluomanikudele, kellel enne juba suured
kohad mõisa piiride kõrwal olid. Suure sekellmste järgi said ka paar maatameest ^kroonu
armust" nagu kohaline kroonumaade jagaja
Meindok armastas ütelda, omale kodu kolde.
Nimetatud asunikudele anti kroonu poolt lehm
ja hobune ilma maksuta tarwitada, kuid juba
umbes kuu aega hiljem anti wali käsk, nimetatud
loomade hind wälja maksta, wastase! korral
ootab asuniku wali karistus. Mitme kortse
nõudmise ja ähwartuste peäle, olid asunikud
sunnitud sugulaste ja tutawate abi peale toetades loomade hinna ära maksma.
Sellepeale waatamata, et hommikust lchtuni
kõigest jõust sai tüötawd, et aga sissetuleku
hallikat kuskil ei olnud, langesid asunikud, äärmiselt kriitikalifesse seisukorda.
Kuid asi ei lõppenud weel sellega, mKödaläinud sügisel teatati asunikutele, et mõisamaa
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jaab uueste jagatud ja esimife oiguslisteks maa
saajateks, saawad sõdurid nimetatud.
Käes
olewa aasta jaanuaris anti kuulutuste läbi
teäda, et nimelt fee maa mis maatameestea oli
annetatud, uuesti jagamise teel sõduritele saab
antud, kuna hallparunid kellel ennem maad olid,
«ma juurde tulnud saaki rahuga edasi pidada
Wõiwad.
N i i on siis maatameeste! kõige ta waewa
ja töö peale waatamata ja waadates selle peale
kuidas wiimased majandusliselt nimetatud maa
läbi weel raskemasse, seisukorda langesid ainult
üks tee üle jäänud fee on hallparunite orjatÄ
hakkata.
See lugu on jälle terawaks näituseks kuidas
Eestis kroonu maajagamist tallitakfe ja missugust pime sikku mängu sellega mängitakse.
Seltsimehed! maatamehed kes teie kroonu
maajagamisest paljn ootate teadke, et see ainult
trik on mille abii teid weel wiimase üdini wälja
kurnatakse.
Kõige selle triiüsüks jääb meil ainult üks
tee, see on endid hästi korraldatud maatööliste
ameüühifustesse organiseerida ja ühise organiseeritud jõuga, nende kommeti mängude wastu
Wäljaastuda.
Iorte.

Sõnake wabariigi

nuuskuridele.

Mitmel korral olen ma seltsiineestelt kuulnud
taebdust nende söödikute — Walitsuse auliikmete,
— nuuskuride truualamliste teenistuse üle: kuid
ikka ja jälle ei lase ueed hagijad meid waikida.
Alles hiljuti lugesime «Rõhutute Häälest kellegi
seltsimehe kirja, kuda M nimetatud „aumeestest"
temalt meie häälekandja „Rõhutute Hääle" nrd.
ära wiinud, hoolimata seltsimehe selletusest: et
nimetatud leht walitsust poolt täiesti lubatud on.
Eelmine juhtumine oli maal, ja sellepärast
Wõib ehk politseiniku kirjaoskamatus tarwesse
Wõtta: kuid nüüd juhtus seesama lugu Pealinnas — Tallinnas. Kusagil, (koha jättan praegust awaldamata) andis keegi lapsukene „Nõhutute Häält" oma tutawale lugeda, mis nuusturile silma paistis. Sõnalausumata libises fee
fee leht paatri taskust ilma et tasust juttu oleks
tehtud.
Kahjatsen et omast ilma jäin, fest iga meie
häälekandja muretsemine maffab tükk orja waewa;
luua aga nendel jesuiitide! seda raha pahna iga
palgatööorja piinamisel ning nende todukolbe
läbiotsimistele kamaluga mõõdetakse — na were
hinnaks. Kahjatsen, ja foowitan nendele „R3hw>
tute Hääle" tallituse poole pöörata ehk stltjtmehed annawad mõne wana numbri hinna alandusega, siis wõikside ka seda willjaleiba, kas
leht lubatud, ehk mitte. Kuid ärge riisuge lubamata waeste inimeste, käest, nende rahaga ostetud kirjandust.
Ü k s t ö õ o r j a l a PH.
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Tartust.

Wks just nii, kmd tösi on, et Tartu ametiühisuste kesknõukogu kumajate poolt risttule alla
wõeti. Kas see' peab seda tahendama, et tööliste organisatsioonide rüüstamine peab Tartust
alguse saama ja sealt terwe maa ära lagastama,
wõi walmistawad Tartu mustad kaantad Tallinnlastele pinda — rüüstazniseks?! Ootame.
Kuid kodanluse wale peale wõime wastata, et
Tartu töölised weel tundi ega päewa pole kiudlaks määranud, millal kurnajate wägiwallale
tööliste üle lõppu teha, see päew läheneb muidugi. Sotsid, kui truid koerad, juba rahustawad teid, herrad kurnajad, et Tartu töölised
ikka seda otsust pole teinud, mis teie luuletasite,
seal olla (kesknõukogus) tüll mõned ^poolearuga
töölised"/ kuid pruugib neid siis karta.-Ja
tõeste kodanlus enam ei karda, patrullid, mis
paar päewa uulitsatel hulkusid, on nüüd ära
wõetud. „Häd>'0)t" jõudis mööda.
Nüüd aga paar sõna sellest^,kuidas Tartu
töölised kesknõukogust „lahku" lööwad.
Telefoni wabriku tööliste juures käib üks
kirjutaja herra jubn ammugi ngarat kihutustööd
tegemas, kus la soowilad: lööge kesknõukogust
lahti, siis pannakse teile palka juure, whkem
weel kui kesknõukogu teile seda nõuab. Tööliste
auks pean ütlema, ei ole fee herra oinale weel
kuigi palju poolehoidjaid leidnud. Kuid siis
wõeti teised abinõud tarwitusele. Kurnajal on
nüüd endise wanasõnu asemele kus häda kõige
suurem, seal sots kõige lühem. Nii ka meil
Tartus.
Telefoni wabrikus waliti endine tööliste waneiu sm. Tallmeister teist karda wanema iii, aga

Tallinna Ametiähisuste Kesknõukogu
Pühapäewal, 6. weebruari! f. «*

ridu-ontii
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tbökaitse komissar (sots muidugi) „feletas" roa*
limifed mitte seaduslikuks. Walimistest olla ofa
wõtnud nimelt kolul alaealist töölist, mis põhikirja järele ei olewat lubatud.
Ümberwalimlstel määrati kontori poolt kan«
didaatiks keegi Käärik (sots) ja selle saapawiksija
walimiseks ilmusid kõik kirjutaja herrad ja wabrikuomanikud (aktsionäärid). Muidugi jääb fee
töökaitse komissari teada, kas fee põhikirja järele
lubatud on, et aktsivnäärid ühes töölistega tööliste õiguste ja kasude kaitsjaid waliwad. Peab
tõesti imestama, et Käärik, kes siiamaale ameti*
ühisuse liigegi ei olnud ja üleüldse anietiühisust
eitas, seletades, et need ei anna midagi, ainult
peame herrade käest kõike paluma.
Kuidas see sabarakk tööliste kasust wõib
kaitsta, wõi tahab ta ainult „paluda" ? Õieti
teeb kesknõukogu, kui niisuguseid tallalakkujaid
tööliste peresse wastu ei wõta. Seda kuulda
saades ähwardas see wärske tööliste „wauem",
et mina lähen ühes „oma" töölistega kesknöu»
kogust ära. Kodanlisea lehed puhusid sellest
teatest elewandi, et Tartu töölised lööwad kestnõukogust „lahku" ja ühiuewad sotside iuternat»
siouaaliga, oleks pidanud nad juure lisama.
Kuidas wõib sots Käärik kesknõukogust „lah«
ku" lüüa, kui ta sinna ei kuulugi ja kust toõtab
sots häbematuse tööliste nimel rääkida?
Meie tööliste kohus on aegsasti nende herradele suukorw pähe panna ja kodanlise prowo»
latsiooni peale wastata tugewama ühistundega.
Kui kaukamehed' tahawad töölistele uut aadrilaskmist walmistada, siis ärgu nad pärast ise
kahetsegu, kui töölised neile kupujarwe kõhu
peäle panewad ja wiimse raswa raasukese
sealt wälja kupatawad.
—lk

Eeifeade,
Tall. Puutööliste ametiüh. paneb pühapäewal 13. weebr. s. a. „Walwajas" W. Pärnu
mnantel nr. 31. Pidu-õhtu puudust kannatawate ühisuse liikmete toetamiseks toime. Palume kõiki kaastundliku, nimetatud pidu-õhtutt
mitte puududa.
Pidntoimekond.

„Walwaja" ruumides. W. Pärnu ml. 31,
Ee s l a w a ;

-

1. Muusika.
2. Näitemäng „ J E A N - R O U L . "
3. Deklamatsiooti.
Märkide müük.

Vlgus kell 6 Vhw, lõpp kell R öösel.
3 a l l . a m e t i ü h . Kesknõuk.' j u h a t u s .
Wastutaw toimetaja:

J ü r i Liiwas.

Teadaanne
Müüriwahe tan. Nr. 20a asuwa tööliste
trükikoja osaühisuse osanikude peakoosolek
peetakse ära reedel, t l . Weebruaril kell 6 õhtul,
S. Karja tän. 18.
- Kõikide liigete ilmumine tingimata tarwilik.
•~
Korraldaja komisjoon'. :
Wäljaanöia:
T M i n n a Nmettiihisnste Kestnöntvs».

Tilltnna fiesti tyri.4 t. trükikoda, Pikk tiin. 2.

