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Maha Versaille raha!

Elagu Kommunisüine rewsluisioon!
Kõge ilma töölistele!
K ommunistlikult Internatsionaalilt.
Valitsused, ses wiis aa«tat tagasi röõw
sõda algasid, tahawad seda rööw
rahuoa lõpetada. Inglise, Prantsuse a
Ainerika kodanlus andis Versailles Salsa
kodanlusele nõnda nimetatud rahunngiini
sed. Versaille kujuneb uueks Brcsiiks.
Iga Versaille rahupunkt on s im, mis
ühte ehk teist rahmaft ärakägistada tahab
Imperialistlike kodanluse wiha ja kätte
tasumise himu, kes koalitsiooni ära wõi
tis, ei tea piire. „Rahmaste Liidu" asu
tamist kuulutates, tahab Inglis, Prant
suse ja Amerika kodanlus k ig: rahmustt
soowidega mängida, kes Europas elamad.
Kokku cppe maade kodanlus katsub Saksa
maad sandiks teha. Saksamaa Uil es.
lõigarakse terme rida maid ära, Salsa
maad tahetakse ilma süteta, leiwata
Saksamaa käest wõetakje ta kaubalae
wastik äaa, Saksam ad tahetakse sundide
mõistust pimestamat suuri komributsioon
maksma. Kokkuleppe Maade kodanlus, ta
sõnade järele teiste maademõtmise wasu
südis, toimetab kõige jämedamaid ja toore
maid maadew tmisi. Koonudega, mi
enne Saisamaa omad olid, kaubeldut e
nüüd tui kariloomadega. Kokkuleppe itnpc
ria istid on endid suure noaga warusta
nud ja teemad Saksamaa keha kalla
operatnooni. Kuid rahu rööwtmgimised
mis Saisamaale Bersaill.st dikteeritaksc
on üheks ainukeseks lüliks wüguvalla ke tis, millega kokkuleppe maade imperi listid endid praktikeeriwad. Silmapigu.
kus need imperialis.id Sak>amaad ära
kägistada ja sandiks teha tahawad. pea
wad nad timmalikku woitlustälku k..
nõukogude Ungari wab riigi nastu. Neel
on Prantsuse ja Inglise kodanlased, te-.
Rumenia bojaar.sid waimustamad meie
weudade Ungari tööliste wastu walge
kaardi s jamage wiima. Needsamad on
need harit d Prantsuse ja Jnglije .demo
kraatia" esitajad, kes rüusiajaid maimus
lamad oma metukuid bandesid puna>e
Budapesti paäle miskama. Nemad mai
muetamad Wene mustasajallsi Koltshaikl,
Denikini ja Krasnowi nende meri es wuit
luses Wcne talupoegade ja tööliste klassi
wastu. Nemad, Znglije Prantsuse kodan
lased, ässitasid Satsa watgekaardlasi üles
No>ke, Eberti a Scheidemannlga eesotsas
Baieri Nõukogude wadartlki ära surma
ma. Kokkuleppe imperialistid tegid
Echeidemanni walitsuse ung.
Mlzets: esiteks Nõukogude wusitjust Nmtt
hetsis häwitada. Nemad, Ingsis-Prant
su e pant.irid ja kindralid praegu
Bulgaria rewolmsiooniliste mägede kaest
ära. Nemad lämmastuwad
masjelist rahwa rewolutsiooniltsi liitumisi
Serdias za Slawovnias.
Rahwusmahelised sandarmid waat,
kes on Jnglis-Prantsuse ja Ainerika im
periaUsud, kes endid maailma „demv
kraana" esitajateks nimctawad Kütk UuMlttcd on laiali aetud. Näokatted on
eest ära kistud. Neid, keda ilmlõpmata,
kole imperialistline lõda ei õpetanud, neid

Adressi muutmine 1 ruslö.

peab see imperialistline rahu õpetama,
millega V.rsaillest inimsugu õnneltkals
icha Walitsused, kes neljapool?
aasta jooksul oma rahwastele ma-etand
nagu peaks nad enesemäära
une", mükeste r hwuste „iseseiswusc",
„wabadu e ja kultuuri" ja ..demokraatia"
eest s da, need malitjused on praegu
päcwamalgeie loodud lui timukad, kui
ganenud cr adeperemehed, kes mingisu
guit halastust ei tunne. Rahwuste Liidu
muinasjutt õit eb juba ära ilma õitseajale
jõu miseta. Paäle Versaille rahutmgi
luste omandamist wüiv ainult mõnda
: ö.ift Rahwuste Li du h nge püüda
Rahwuste Liit, lelle hälli juures lihu M tu
tu seisab, on kõige ilma ees anni
tkuks tehiud, kui rööw l i t e liit,
es mitmemiljoonilisi Europa tööliste
masseid risti lõõmad. Bersaille rahu
angeb kõige oma raskusega k ige esiteks
Zaksa töö.iste llassi pääle. Kui Versaille
rahu pikemat aega kestaks, siis tähendaks
ee, et tööliste klass kahekordse ikke all
igama peaks : oma kodan use ja wäija
naa orjaperemeeste. Sellest ei tulegi
rääkida, et Kommumstlise Internatsionaali
ämpaatia, kõige maailma ausaie tööliste
ämpaatia Saksa töölistellassi pool on.
K igi maide töölised kommunistid wõta
oad Versaille rahutingimisi, tui lööki
rahwuswahelisele proletariaadile, wastu,
ui kallaletungimise katset, mida ainult
õigi maade proletariaadi ühendatud Mi
mgasilüüa woib.
Praegune Saksa walitsns, kes sõnade
ilrcle Versaille rahu wastu protesteerib,
uab aga tõeliselt kokkuleppe impcrialis
bei oma põrgulikku plaani Saksa tööliste
.lassi kallal täide saata.
Saksamaal ei ole timukal Clemenceaul
ttuimaid temrisi, kui Schcidemann ja Ebert.
Scheidemanni ja Eberri parteid tautsiwad
üba Saksamaa rewolutsiooni algmest
aadik koktuleppe imperialistide pilli järele.
Olemenceau tagakihutamisel saatsid ja saa
dawad meel praegugi Schcidemann ja
Ebert walgekaardi mägesid Nõukogude
Wenemaa wastu. Et kokkuleppe imperi listide meele järele olla, tapsid sorsialdemo
kraadid, Scheidemanni ja Eberti
uhitud. Karl Lieblncchti ja Rosa Luxem
burgi ora ja suruwad tule ning piigiga
Saksa tööliste suurt liikumist alla, mis
nõukogude walnsuse müümiseks sihitud.
Londoni ja Pariisi bör>e käs.usid täites,
ei ole Scheidcmauni walitsus mitte ainult
ühe kümne tuhande töölisi kommunislisid
ära häwitannd. Iga kord kui Saksamaal
tööliste liikumise laine möga kõrgele tou
sis ja äraand ate solsiaal-demokraatide
walitsust ära pühkida tahtis, ähmardusid
Schcidemann ja Ebert nälginud töölisi
sellega, et siis kui Saksamaal nõukogude
malnsus luuakse, kokkuleppe ri gid Saksa
rahwale leiba ei anna. Sche demanni
sotsial demokraatlise partei kest omiiee iä
heuvab omas üleskutses, mis Versaille
rahule pühendatud, et Verjaille epemud
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Saksamaa tööl-Teb! Austria töölised?
Nüüd näete teie, et teist ci ole,
kui wiibiinata äraandjcne walitsust kuku
tada, ke§ endid solüa! demokraatideks m
metawad, aga t lõige alatumad
kodanluse agendad on. Teie n ete nüüd
mille juurde Sheideinonnide ja No:-fe
poliitika teid wiis Teie näete et teie
ainukeseks lootus.ks üleilmline proletaar
kallale.
line rewolutsioon on» Kuid seda prole
Uks warastest oli õnnelikum. See rüüs-! taarlist remolutüooni taki tamad t igest
taja ei wiinud mitte ainult selle saagi ära, jõust Sheidemannld ja Ebertid. Kui 5. ei
mida tema kaaswõitleja omale tahtis, demann.d ja llloske teie m»;ei rähmas»
maid ronis weel oma wastase tasku kal mahelise proletariaadi poole pöörawad, ei
ale. Selajal laseb teine oma näol taga leia nad mingisugust w.stukaia pääle
kiusatud süütaust paista, ta rw id uste st hää wihkamise. Need on inime ed, kes ühegi
tegu tehes, pöörab kõige ausa rahwa poole õnaga selle wastn ei ole kui nuisniklude
>a ohkab: teie näete, minu wastase üles wäed nõukogude Ungari ärakägistaks, need
pidamine õigustab lõpulikult minu takti inimesed, kes Lübami all Sa.sa parunite
kat; kas teie ka weel nüüd aru ei saa, et pool Läti tööliste ja talupoegade waStu
meie,. Schmdemannid, Alpi k rgustikkude södimad, need inimesed ei w t rahwus
lumest puhtamad oleme. Versaille rahu wahelise proletariaadi poo t toetust loota.
nugimised näitasid kõikidele aukatele töö Teie niinel ei tohi praegu rääkida n ilte
lisrele midagi teist. Koigi maade arusaajad krahw Brockdors von Rauzau, mitte ära
töölised saamad wäga hästi aru, et siis andsa Landsberg ega umukad Noske jr
ul söjawüit Saksa imperialistidele oleks Sheidemann.
saannd, nad nüsama halastamatad wõide*' Niikaua Uu praegune Saksa walitsus
lute wastu ole sid, kui praegu nende mas wõimu juurde jääb, niikaua jriäb tüli
-ased. Ja siis oleksid Hendersonid ja Re Berlini ja Parist wahel kahe kodanlise
nauöeüid Neidsamu walelaujeid t.rrwita koalitsiooni tüliks. Kõik wöiui teie maal
nud, nagu praegu Scheidemanuid
peab tööliste .Nõukogude lätte minema.
ütoske.
Teie nimel peawad töölised-kommunistid
Versaille rahuting'mised näitasid, et nii rääkima. Siis ja ainult siis mõtte tem
kaua, kui weel ühel maal imperialistid oma maad päästa, wöite kõigi maade
elawad, niikaua elab ka sägiwald ja rii proletaarlaste toetuse pääle loota.
sumine. Versaille rahptingimised näitasid,
Nüüd on teile igalcühele selge, et hal
et igasuguje koalitsiooni imperialism ühte wemak ei tule, et sotsialäraandMe walitsus
ntovdi werejänuline on.
tcid hakatuse äärde on wiinud Saksa
maa ja Austria töölised! Teadke: kõigi
Missugu-te wiigipuu
lehtedega imperialism end ka ei kataks, maade proletaarlased ei usu Saksa kroouu
jääb ta siis-i metsikuse ja werejänulsuse sotstalldemolraatiat, seda sotsiaal-demokraa
kujutuse??. Versaille rahuringimised näita tiat, kes ühtegi protesti sõna ci leidnud
sid, et koigi maade sotsiaal-patriotid lõpu seiajal, kui Wilhelm Hohenzollneri walitsus
lilult ja igasesti kodanlaste kannupoisteks N ukogude Wenemaale Bresti rahu paale
on muutunud, Versaille rahutingimised juudis.'
Saksamaa ja Austria töölised! Teadke,
näitasid, kui haledad on Berni kollase
~Internatsionaali" (osalt Kautsk? ja tema fyi Brcsti rahu, nns J 918 a. Wcnemaale
päälesunniti uil ruttu sai, et see
sõprade) mõttekujutused sõjariistade maha
Wene tööliste sa talupoegade töö on, kes
panemise, kapitalismi maksma
jätmise, ja häätahtlise Nahwuste Liidu kodanluse sa fotfiaaiäraaubjatc wa litsu st
kohta Wilsoni tiiwa all. Versaille rahu kukutates wõimu oma kätte w< tsid. Ainult
tingimised näitasid, et kodanlus ise töö sellega suutsid Wene töölised king: maade
listele ainult ühe tee jättis üleilmlise proletaarlaste sümpaatiat möita. Ainult
resolutsiooni tee, tee üle kapitalismi sel teel suutsid nad kiiresti Bresti silmust
katki kistuoa.
surnukeha. . Üleilmline proletaarline
* Prantsusmaa, töölised! Inglismaa töö
lised ! Ja ia töölised! Teie poole pöörab rewolutsioon ainule lõigi maade
Kommunistlik Internatsionaal. Teist rõhutute klasside pääsetee.
Proletariaadi diktatuur
ripub kõige esiteks kümnete milsoonide
ja Nõukogude mõimu asuta
S. ksa ja Austria tööliste saatus ära. Teie
peate nüüd oma sõna ütlema. Teil on mine k Uidele proletaarlasteks ainuke
tarwis teie walitsuste käest stda röö otsus Bersaille opelu unist.
wlinuga ärakrskuda, mida nad Saksa
Niikaua kai kapitalism elab, ni kaua ci
ja Austria tööliste pää kohal hoiawad. wõi k.ndlat raha olla Knidiat rahu
Teie peate näitama, et need wiieastase kodanlise korra waremetet luua.
tapmise 'petunnid ilina asjata mööda ei
Elagu tööliste ni äss nende
ole läinud. Mitte minutikski ei tohi teie
rõhujate wastu! Muba
unustada, et okkulevpe imperialistide
saille rahu, maha uuf SBrcj t!
sõit Saksa ja Austria tõeliste klassi üle
Maha fot|tal-üraundjuiu wa
tähendab w itu teie üle, sõitu ttgi
zits
used.
maade tööliste üle, sõitu sotsialismi üle
Elagu
Nõukogude m õ i m t e c •
Teie hoiate praegu kõige enam oma käes
rahsussaheUje sotsialismi jaatust. Äõtgi wes ilmas!
maade aruzaojad töölised sa talvad loo
Kommumstlitu Internatsionaali Taide
tusega teie p-äle. Ateie oleme kmdlad ei
saatnia
Komitee esiniees
teie oma tohust Libate Prantsuse Sheide
G. išittowjd».
manutde nõuannete pääle wamantata.
üks „ kõige parematest tõendustest on, mis
Loksa socsiaal demokraatia õiget seisukohta
isamaa faitje küsimuses näitab.„K igi maade sotsialislid, kas olete
lipuks arujaanud meie teguwiisi sõja ajal"
nii toonitab Scheidemann omas üles
kutses. Oh silmateenrid, oh jõledad?
Kaks warast tungisid 1914 a. ühe saagi
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Rahu,,, Rahu,,,
Kui sügawasli meie hing rahu särele
ka ei igatse, ei tohi me siisli pctlikka loo
tusi maad wõtta lasta, waid külrnaweie
lisemalt tui millalgi enne peahie rahu
m tet selgitada. Meie teadüme juba siis,
kui me esimese kuuli oma püssist n>Jp
saatsime, et see teed inimesesoo cestwale
rahule pidi talandama. teadsine, et ai
nukene kes tõsiselt rahu särele igatseb pro
letariaat on. Kuid meie teadsime ka. et
kestew rahu on wõimalik alles siis, kui
me murda oleme suutnud need rüörolhe.
banded, kes omas piirita rikkuse näl as
terwe ilma alaliselt wainulises laagris
hoi wad. Rahule püha iku waärtuse an
des haarasime sõjariistad, et tegelikult
oma suurt ülesannet taita. Ja me oleme
näidanud, ct me sellest mis meile püha,
mis meile kallis on, ei tagane. Ungari
seltsimehed, kelledele ajaloo tarm parata
matuS riigilaewakese sülle heitis, ilma et
tilka werd oleks tarwis olnud walada.

maa äärmist w let'at seisukorda tähele
ranna Sõda on maksnud seitsekümmend»
kaheksa (78) miljoni marka kuus, see on
sumina, millel? ra.awabrik järele ei j >ua.
See sünnitab umbsõlme, mille paale ka
./seieismuse" t nts hammas ei hakka, sest
läätsasi karpides jääwad hambad arene
ma! ks. Rkaa ou eksploateeritud, igaü's
on tulnud, wõtnud ja oma teed läinud.
Ja nüüd lei wad Laidoner Larkaga häkki,
ei seljatagune tühi, ec wäerind kokkuian
gemas, et truud Boloho,
iviishid ja parunid rtetb .mähe- peruud
on. Wiljvni pisi e sõnn wõib kül poliitik
Ust m ju awaidada, kuid waenlase paale
tungimlsele mäb ta mõjutaks. Ja wot,
siin meie ei kohti', et rahu soam ka nende
pool põle o ei oleks. Kuid tuda a mis
lugusid tingimistel, need on ise küsimu
sed. Siin annab end tui
lööisapill kokku ja laia.i wcnitada, tasude

need seltsimehed teemad kotlet ka meid merises

juhtumistel wõime kindlad
olla, et rahulädirtäkiinised inei. paolt sea
tud tingimistel w-imatad on, sest siis peaks
kodanlus ene elc ise surmaotsine alla kir
jutama, luiöa kodanlus juba loomusunni
liselt tegema ei halka. J e lüsimus on
nu'masega. See vaneb juba kujalt sügama.
Kui kodanlus siin rahum tteg' riskeerima
hakkab, siis sugugi initie enese pä
rast", waid ta peaseks wttsakamal teel
h rm-ast allaandmi>est Ta peaks seda kui
uppuja õlekürreiest hädaga tarwitama. La
hcm tulemit näitab igatahes, missugusele
t ele kodanlus lõpulikult asub. Mem oinalt
poo't weni.ust ei koo uale ega eiemale ei
mba. sest ineie siht on kindel. Meie tea ne,
et kuigi rahuläbiräätimised soowitud taga»
järgi annawad, siis ometegi rahu kaugeltki
weel wmdetud . ole. wald wõnlus l ou
liku ees märgi kättesaamiseks cd isi kestab
ja ajutiselt ainult teisel kujul. RaAt loo
jad'oleme meie ise, on üleilmline praleta
riaot. Ja alles sotsiaalse reivolutsioom teel
k -tte rahu on kestew terivele
kurnatud inimsoole. Niikaua leetub lepita
mata wöitlus edasi, wahete mahe. eht tuju

wõitluies wastastega lepitada, Rende ioow
on häätahtltk, sest niisama tui nemod,
wihkame ia põlgame meiegi merd ja
ei tahaks tilkagi enam walada, kui teisi
wõimalusi küsimuse otsustuseks leiduks.
Kuid kahjuks. . . missugused peawad need
teised w.imalused olema. Eesti Tõörahwa
Walitsus awaldas tingimised, mille p.hjal
rahuläbirääkimisi wõiks alata, kuid tas
wõime kahelda, et need n. ö.
lised nõuded" meie walge walitsusele milte
otse eluküsimused ei ole. Mitte põrmugi.
Eesti walitjuse ja kodanluse eluhuwid
saaks nende nõuete läbi nii
äratingitud, et isegi „demokraaliik" asutaw
kogu reaktsiooni pitseri otsale saaks. Juba
sellepoolest ei ole kahtlusel maad. Edasi
peame sitmospibama, et Eestis „ liitisa n
date" läätsateent tarbitakse ja Wilsoni ehk
George pisem näpunäide aupakliku
täitmist pead leidma. Ja walitsuscst plehku
panna mõne panga wöi wabriku dirötto
rikS, on jaanalinltu poliitika, säält wõid
teda liitisanda sandarm kergesti kraet
pidi kinni haarata. Nii ei s-m ka selle
poolest kahelda. Aga kas üleüldse ka
heida saab? Igatahes. Kahelda saab, kui j

kohaielt.

tn uutes.

G. T—er.

1. mai wäerinnal.
N. polk on wäerinnal. Polgu staap ja
tagawara osad asuwad wäennna taga,
kuskil mõisas. Nende r>dade kirjutaja
jõudis eila õhtu, s. o. 3 \ aprillil N. polgu
staapi. Polgu komandör ja komissarid on
energilised kommunistid. Punase armee
lased waimustatud rahwuswahelise töö
liste klassi wabastojad.
Juba täna hommiku wara tehti ülemal
nimetatud polgus rahwuswahelili.e tööliste
püha pühitsemise eeltöid.
Eilastes wõitlustes langenud bataljoni
komandöri matmine oli tänaseks määramd.
Kella 10 ajal läksid k. ik, kui üks mees
leinamarsi kurbade helide saatel matuse
rongis mõisa parki. Parki jõudes pandi
kadunud jeltsimehe kirst walmiskaewatud
hauda. Peeti kõnesid langenud seltsimehe,
kui bataljoni komandöri sa tommunistlise
partei liikme tööst ja seltsimehelikkusest.
Kõikide kõnelejate poolt toonitati lindlalt,
et kaotused meid tagasi ei hirmuta.
Iga kaotus, iffis meie wõitlu>es rahwus
wahetise Löölistekla-si wabastamtse eest
kannamme, wiib meid wöidme läyemale.
Wõit on meie, ju meie oleme malmis neid
ohwrid tooma, mis ta meie käest nõuab.
Orkester mängis wümast mälestust
üle ieltnmehele.
Pääle -,clle, tui põrm pargis ilusale
kohale maha oli paigutatud algus 1. inai
miiriug. Internatsionaale helid kõlasid
üle terme pargi. Park, mis meel eila
õhtul hilja unrtütkide paukude wastu
kajas, harmoneerts nüüd muusikale haa
tahtlikult ta. a. Seltsimehed käsitasid
1. mai, klli rahwuswahetise püha, histoo
rialise püha, arelleuniest selle tähtsusest.
D Kõigist tõnedesl käis tommuuisul, kui
ainukene rahivuswaheliste tööliste tasude
kaitsja ia punane arune, nende ideede
tegelik läbiwüa ja tööliste klassi orjusest
wkbaskaia. pauale nudina läbi.

Punane armee ei ole miskisugune rah
wusline sõjawägi, maid ta on tenre maa
ilma töõlisie klass, söjawägi Orkester
mängis iga kõne järe e mõne rewolutgooni
marsi. Tuju oli tõige parem, ja tuik
läksid Internatsionaali lauldes laiali.
Pääle 1. mai miitingut wäerinna taga,
polguko.! andör, kats komissaari
ja ncnse ridade kir.utaia esimestele seisu
kohtadele. Kohale jõudes oli kell juba
tahe lähedal. Esimene mai sijatcgc
rvuse pääle mingisugust muuda ust ei
awuldanud. Seltsimehed wübisid lake
kraäwides za olid walmis waenlast wastu
w nma ehk jäue pääletor»nama tui jellets
käsk tuleb.'

Kuid meeleolu oli täiesti pidulik. Iga
üks Oli walmis kõike seda prakõiierima
mis 1. mai pühitsemine, rahwuswahetise
proletariadi wabastamiue, meie käest
nõuab.
Ülemal nimetatud polk oli wiimaste
päewade sees liiremalt edasi läinud, kui
paremal ja pahemal pool seiswad wäe
o>ad. Waenlane oli raudtee rewolutsiooni
lise sõjawäe ees taganema pidanud, kohati
ijegi korratuies.
Tänaseks päewaks oli eesmärk külgesi
järele oodata, et siis .iälle täiel hool edasi
tormata, kuid selsamal ajal ka waenlase
seizukoym alaliselt ähwardada, selleks et ta
oma wäeosasid teise koha pääle ülelvüa ei
laaks.

Pahemal ja paremal pool algas tõwa
batarel tuleondmine ,üba kella 2 ajal. N.
polgu datareid huigu,ld ägedalt punkt
kella 4 ajal. Grauaaud ja pommid len»
oasid hulgudcs üle püüde wenelaste seisu
koha püüle. See oli 1. mai termitus
,w bale isamaale". Suudlemise taga
j ijcd !ühkeml,ed olid selgesti näha.
Suured finn ja müüa tükid tousid kargele
ja langesid jälle maha. Mis jääl sündis

T*m t. N"

Baiti parunite nutulaul.
, Edasi" 103 nr tõime Prawda" üksust, kell' roäärtufl küllalt kõrgelt h "
nata ei wõi. Tema suurtest sösalrstst
a\:*k lühema s nv oi Balti parunite turt
misest, mis .Liban che Zeitung st" wöetud teenustest hooli nata saab ta Ecsn e am oli. (kt see nutulaul aga ucti huwitaw on kude poolt wihatud. RrhwaS ntinktav
ja saölpool R übievni olewaid olusid sel ne d .parunitesalt". Ka walit us on nen e
geste küllalt walgustab, siis ioone sell; vastu mähe s bralik jn alles hiljun awal«
kirjatüki täielikuma t. .Libausche Z.'siung" das ta nõudmiie, et nad Eesti unlwormt
kirjutab oma 93 nr. päaltir.a all: .sciju kandina peawad. Wene P hia ar-nee on
tänap'i"w sõjaliselt t'b!i ja on B'l t ril
kord Eestis:"
.Walimised Eestimaal on senise walit geinendiga hääs sõpruses. Mõlemad mäe
jfah lätsid hil uti N'.72waft üle a m nstd
sule wõimata seisukorda pau
Ondown ära. lepingu järel manud. Kaaluw ena nus walitutest fuiilub
sotsialdenokraatide ji tööerakonda, kes se L.suse ja Pöha armee wahel ei tohi rutt*
nisest kodanlisesi walitsu esi palju radikaal naies üle 4000 mehe olla. Hiljuti pöö
seinad on. Ptaeg:ne walitsus ei wõi, kui eas rrmee staap Tallnnasse jõudnud
ta kolmandalt poolt abi ei saa, enam Inglise kindralkonsuli poole, et jee selle
püsida. Tema lõikab nüüd seda, mis ta nt endn e tao uie paale mõ uks^
leärnlist rahuiuzt sünnitab uue
0 na õnnetu, rahw «hulkade loomusundide e
järeleandmise poliitika läbi kulwunnd on. u e loomine mü sa-e > sjus. Kõik Eesti
J elvonulik seisukorra kohta on. et Ja au era onnad on enaio snurnraapida nise eda
Tõnisson, demokraatliku rahwaera ikest nise wastajeks tunnistanud, suurem
konna tönne juht, ot ustanud 01 maa 1 aia isegi kahjutasu andmise wastu. EraLonnad, kellel selles n 5 os mõõduka nad
lahkuda.Et saksa ringkondades
meeleolu röhutud on, ei tarwitse enam oa it'd, on wa i-ustel alla jäänud. Näh
niinetada. J;al pool ollakse sellel tõearwa tarvani on m isate poliitikas sotsiaalsed
ia sakslaste mihkamine läsiläe-« töo
mis l, et maai, ilearanis tema Slk a
soost elanikkudel, rasked ajad ees on. Juba canud. Saksa eratoirnn n usolet, et üks
kolmandik mõisamaade st riigi
räägitakse sellest, et uus ena uus, niipea
kui ra walitsema saab, ehk kui tal Lord i korraldada antakse, et õnnetust ära hoida
läheks wüimuga end maksma pauna, eht w hemalt p.h nendoda. on libiluktu
und Küll ei ole we.l maad kuskilgi ära
ivöitluse lõpetust enamlaste
was t u läbinuta tahab. Teiselt poolt lv etnd, oga üle 6 > m)ija on ma taini
kuuldub zälle, et endine walitsus ona neu.ie ärajagamises ära lodetuöja wa<
sei ukorra kaitseks ustumaid w eosasid, ie litsu e iuhtiinise alla pandud, see on
omani u Ci! wa.i-seja »ra oleku t ttu eht
äranis Wene-Pöhia soja
jalwa majapida niie nhus el sündinud,
tv äe osasid, Tallinnasse ta
'ta teised mõisad on riigi kontrolli
hab tuua.
See oleks aga tngew nõrgendamine alla p mmib a nra apidami e raa natil)
juba nüüdki hädaohtlikus seisukorras ole pe no d e e räidarn) saam». K i iinuS,
wal l uuamäeliinil. Kui tugeivad Eesli kntdas m .ajagiinist tegeliseit liv wna,
riigi söjaiv.«ed on, on ras e ütelda. Eesti an ras clt lahend w ülesanne. Kiriloo»
nade ur>v on üleü d.sclr n rk sa seemnest
wäeofade meeleolu ei 0 lewai
on puudus. Kr ei ole e tenäha, kust
enam nii hää kui enne. jaolt
olewat loius maad w tnud. U>e Wene .v li emaap.damisels tarwilik mwe», a»r
Põhja armee ratsa iva.' ohvitseri o-juse iiöetakie. Kuld larnascd wüikeieo asjad
järel pidaioat ratjaw igi küll eeskujuli clt ei ree ilm par nrda atele pääwaln^
Eesti ivalusus waatab
töötama, kuid riiete poo esi ole vat pa.)a
lugu, ojalt kannawad soldatid eiieste rli.t. k ige p.iä e, uus onelvhe temast ci o ene.
salapolitsei on T l linnaS
soome wcie 0 sad 0 n koik är 0
läinud, sest et nad palka ei saa õarna elt w lja ujuneilud, et i egi rsaari
nud, ehk li l g w a h e said. SBris õoatilsuse aegne te nast kang >e taha
masel ajal on cesilaSte seisa ord pal u \ ao. Läb o.stinis.d ja arr tecrimued
h ilweinaks läinud. Nende eeskuju i-*u on päeivaiorr l Arreic ritud on pä e
wöitluse salk Ide lahkumisi peab 100 aulise t niru > petaja J r narrn .a praost l>unga.
kihetsema. Balti rügemendi' jeijab k^ige. Äerereertini e rceao ots on j.ist lUalti
70U— Bjo me st ojccst wilunu) ju «akslaste rvastu sihu.d, eht tüü nende
hatusel. See suik ku.utab eeslujulist korrektne olek i- ücf3 wä e p hiust»nn b-.
polnud meil w imalit näha, selt waen
lane seisis inä: tagumise (üle p-äi. Huli
gades lendasid iga B—4 minuli jarclc
granaatib waenlase seisu ohtadde.
>nine v i piltlikult naha Eesti demokraat
tine wabariik seati nüüd ka omalt peolt
lerw.tuse pommiga meie poole, et ära
neetud kõmmu Uiiu .waba- r igist eemale
peletada. Bat reide »v itlus ahmarba
ige ägedaks minna. Kuid meie patareil'
sundisid waenlase batarei tcgciou e jare e
waiknna Ta ii n udu id meie käest üy
tegi ohivert. Meie d nareid j ttand weel
m neuja oma tegewust. granaaiin ii übrus
touba saates. Suits t usiö igakord nagu
mastukajaks batareide paukude pääle ühkn.
Nünd algas püssidest ja aut'maatpüssi
.dest wastasii une laskmine. Kell hdk 6 saama. Jäge ma kis laskmine. See oli
waikus enne lõppulikku luh.ngut.
'p.mkt kella 6 ajal tonnand m ie puna
fcb wäed waenlase kaes olewa mäe pääle.
Äacnl ne taganes oina fci ukohtaden
meil ja järgmise mäe taha seisma jäädes.
Algas uus wastastikluue laskmine taiest
wastastilku seiswalt mäeharjalt. Kuulid
lendasid üle paa ja kõrwade äärest win
gudes mööda. Meie l sksi ne endid pikali
n aa pääle maha, tähelepanelikult lahingu
käi u päält waadaies. Umbes poolctunni
lise wastaslituie laskmise iärde tõmbas
waenlane ennast jälle tagasi ja meie wäed
äiusid uute seisukohtade kindlustamise
kallale, et igaks pääletormamiseks walmis
olla. Terwe w. itluse käik n udis meie
poolt ainult ühe kergelt haawatud. Wuen
lase kaotus oli surnutega ja haawatutega.
Mis batareid korda saatsid, pole weel
teada. Kell oli 8. Polgu komandör
ja operatsiooni tomissaar jäid lahingu
platsile edasi, kuna poliitiline polgu tomis
saar ja nende ridade kir maja sõitsid
tagasi staapi. Staabis wõtsimewahe einet
ja rääkisime nii ühest kui teiseste Telefoni
läbi teatati, et korwal seisivad wäeosad
rida tüiasi ära olid wõtnud. Sei.uloha

ixiraft polnud muret > M eleolu oli t>'ige
pare>n' kõik olime tndlas et
suuremaid sündmusi saab tule -a.
Ainuke m ie, mis t t»i täit s vii edasi,
tuui wõn luicli.u t meie on.
•••

Jubn cila ''htui mõisa jõudes küsisin
ma mõisa töõUslelt, las meil n u ogu oti
wõl ci. Waslus oli ei Kuidas? Ei
ole KUU ogu? Ou olnud, aga nüüd pale.
möi' i on wuh.' pa.il walgete ta s
aln:d. Nõukogu esiuiee.' on wa.gele poolt
maha lastud ja teised nõu ogtt liiimed
saanud igaüks 2")0 hoopi See karistus
on töölisi araks teinud. Ec see aga taue
u>a!s nii ci wümud jääda, siis määrasin
nina isiklikult kcosoletu täuajcks õhtuks
kella 9 aiats.
Kell oli in~ni minut üle P. M i a 6är
beridcst, kus N. pelga staap asu.-, wäsia
ntnnes oom,id jubi m ningao töölistest
koosoieku algust. Umöes pooled puudusid
weel. Kuid mõne minuti pärast ond pea
lõik mch.d ja naescd toos. Õhtu
oli tore ja meie koosveekut
rohuaias pidada. Nende ridade kirjutaja
pidas pikema kõne poliitilise ja ka majan
duse seisukorra üle ja sooivitas tungi,oalt
jällegi nõukogu walida. Tagasi h ndUkkus,
mis enne weel tunda oli, oli nüüd täiest
kadunud ja kõik kinnitasid nagu ühest 'uust
et nõukogu tuleb walida, kes mötsa lo iu
muuni elu orgmiieerits Waliti Z iiifc
rnelinc Nõukogu ja sekretär. Pääle selle
kui üksikud küsimused selgituseks koosoleku
organiseerija poolt ära olid õiendatud, lätsid
koosolejad Internatsionaali lauldes laiali.
Kell oli 11. Rahuldatud tundega lätsin
jälle staapi, et sääl seltsimeestega jumalaga
laita ja mõni sõna weel üksteisega wah>
iada. Umbes poole tunni pärast algas
reis diwissoni staapi. Õhku o.i ilus ja
see maa oli toredaks jalutuskäiguks enne
magamaminemist.

ift. w»W inift ti. !*fr. i«5
Punane wäernd.
Teated 16. mail.
SeStimaa wäer ud
Soome lohes, Kaskolowa küla
piirkonnas, mis 10 wcrsta Luuga
jõesuust id<?poo>, loks waeulasel kcraa
dessanti »eha. Narmast Vw. p hiapco
pomm tos d waenlase lahingulaewad Roos«
ja Shtseniro külasid. Nor \v a viir
konnas löövi woenlose vääleiungim nr
N<?ttD4 maantee sihis »og?si. Säälr liu
napool «ungiS woenlone Pjätnitsk».
Moh Artmka-Shalomo s,h«s edasi, mi-»
lv—25 ner.ta Jandurist lüuna poo.
P s i järwe piirkonnas jätsid
E.sti Oudowa linna
« susid wuenloe paälerndumise
all uu/ele seisukohtadele, mis Oadowast
lõunapool. •
Mer , enbnri sihis võtsid pu
nased mä osad Sali?d'f! kõla ära, mtS
tv versta tounorool
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j ära. 'liisun. Tkw tkowi sh
Kanssbi sõjasõcd CtõriS.
areneme Ve>ose jele. ID ngila 'genud ri.Dail? Telegraf" teatab Ogawast (Ka
' jev! et 'c>*-i«e järel.' r>\ '..'f ntud
naadast):
*!ifiirtrolifl
»>g ne «i e korral kõik jun
jubataja, kindral major
bn
ja
& mah' *ar&.«. gor
Nkveri and:s Kanaada alamaale teada,
evi
treis
'?Ues riirtonna» U
ec Kanaada jöj wägede Stderift äraeioa it» obiitne B "ftarenko.
kueeci:niie ettewalMtStused .juba lõpetatu >
(Ef icrtm l n' on lõpu set Grlgorjekri
ott, ära a tmiieacg aga Inglid walitsuse
ID nji on tr e?u
pattve p.iä>e meel saja aS houaise. Selle MM))s>'!k?.b'st
4ntn eit. Nishne-Dn eprow l on fin mma tüfiinufe kohta tearawad Waidiug f.asri meie toes. litfäla tvc\ j K r:m
:ootti jö a ministeeriumi am-tlitud
;t Kanaada jöjawägede Siberit ärawll t»et ühi uste üloutr matise kö-'gr ssi s a
rniic pärast cl tuti Uta meel Ameerika tt* 6 fjõ attu|i> G igorjeivi kä»te ja tavei
. Ariinmt w.gek ardtas.ü, D lnielkk
tcbi Hooni ära. T hendatake selle pääle, e» ör
m<Ui küli cm läte >.aö<S. tüf SMi
I se retäär Bckr HNjuu teams:
inin eit ara. nsn e i-ulgas hu k n i-t rah
Ameeriklasi jääival siberi se nii
maid. ie w stukalt i i vö
tui ueiD just tarwts on.
n.ö läalt wälj'. Dõbnko 0" Gr gsrje i
w stu w i. etvate wäge.e oma
NZutogade Nngch ist.

M'ned Wicni a aleheo teat sid, nagu
veals Ung'rj n utogude tvaitiuS on.a
kiilil vjunikiude ta udu lubirääkimi i
wõilnu munele teisele tuaittfitscle ü eano
iiiiie a* us Nüüd anu »b Ungari walit
ius teaoa, ff N.utogude Mul Ujus selles
Põhja wõerind.
asjas mingi: lädtraäkimist pidanud
Meie wöed wõtnd võideldes
ega pea, a sarnastel aj'lehtede teadeul
linna ja noa kütusio ä»a, mis O.ouetsift e. o.e mingit p hja tU. .)ga uks. te.'
en last u gari ttöutogude u.antsuse aie
10 WP«tn nõhjüpool.
.uituls jamastet t duäa.nnisiet uued oie
üfnno 0-õ'Hwb.
ma, on lt.,»ja t petis.
kinnastel paeivadel tegid Ungari
Taganrogi sihis wätsid meie
ivastt.reivo utsioon.tt ed Badapeo.ts
, wäed edasitungides riba iülafib är ja maatondaaea kaljeid wä za astuda,
Cugor» t f i hiirt annas wo-sid
-meie wäed ägeas wötinstes Lugaus t Uid jee et uuuud neU tusti g; loroa.
era. Siho retsi sihi» 1 id ?nei;
Tööl rg-te laene Prantsusmaal.
wäed ttacnlasc M n tshi i*e 1 'imopool
Pranijusrnaal roalit;cb tööstuslik kaos.
felc falbn!rf kusjuures 60 - wang, 34
suur
hulk tüut r.eid, mtõj elataaidas
kuuiipild» s.u a nüu koormat putruniD
eiilc
utjunud,
tes.a vao unel hool eDa|i.
s'jasaagl's sa di. ) wninski j i h i >*,
Gc f| uja-Xorgoina a jao kõnnus, lesta suun r ou.fi juumiaiuaj ra jepoao.,
pag..rue ju ; e uo.uv.e u.e tvöt ateo. Man)
wad äaeDad w itlu cd ebaii.
. ige rasle.nalt paugaauieiatLuDe
toigc jcft J.Uc tuu tn ktttNt ju
"3di wõer nd.
ujupaciu.au tuhju ra;tenöutje mUjüiiuega.
piirkannas, l'univook rind
teed, eel uni ca Ila De luuramiekäiguD. O cn
burgi juures on w illuseD kannas,
Wenemar.lt,
mi e tagajärgedest wcel teada ei ol>'.
75 irer-ta Orcnb irift firbcroot w tsid
meie wäed Nawo %Jlitiiino ära, tas uures
Nasd.o Prantsuse wclitsusele.
250 wan.ji saadi. Be!c b e i Bug>» l sek.'S
. t a ict ju dil k e pt r.lfu e
minski sibis ecluäesa kude u
»ra
sn
i
i
t
eriu i täheiep rutu e e paa e
p r ed. T b stopoa riir unnas j- udud
.t
U)
ne
lod.inikl
ning pan secis.t ,
meie wäcos d waenlast taga'jad's soi
fond
,
te,
p>
nt
u e len al „Oamsnl
ifeni, mis 83 w. T histvrolist idapoo
0 rvtüö" soome jawaai s e
Wjätta jõe jihis, Kalmõ h>ft 0
d.tus, et nao s.ätt kuSuma te weiks
wersta v hja pool, on meie p.a e:ung >
lalla
h ngo- .rrra aw sti . rete.?.mne kä mas. Sa rapu!» pii t
tuna
raigu, h.it t,e. te tt fi
konnas, 20 w. W ätunst idapoot wät
tub meie pää.ctunginnne edukalt. Permi r dios, et leiuste raa lok.as.te äi,el.p:irto n n a S , 8.l i j e sihis teetao pan. nt ta j 11 iie pär U prant use w
a e pooli e- a-ja-. on Nõukoguse wala
tagauewa waenlaie t gaajaniue «'dair'
ui pr nisa'.« iu#a| uu luk »..d. e
e..i
oa lä. ane w d.dus, kos s.' re.»
Mecle.lu tõus.
Ui p — j', it a sel juhtum |ei,
Trotski andis 10-ig de reli\ ru'o'tafce tui U)en fodv.ni ua Loome»! lu;;e
Srrapuli s his raij v. rikastel miitingutel
-n.il väi® tl kuaumaa.e ei ilm.,
4 punast 1 ippu ID it utele
® istu oma t html,! on mnnilu) nii
Punaste mägede eas 'va itfcb c»ii;cuägc
-1 ti d i .iUmae w-stu juur.muu
mut» meelealu tous. Teistel waer ud.n el uru?.. bi..ö-si) t.ruilama.
olema edu ra.tu jasuiwad punases näed
eo..si tungisa Kaaiant töölised, mee de
NauVio seo ue wulitjuse!?.
tuletades, kudas ma ged neid sadude ,viisi
lvene väli iomrni-sur on Sssne wa»
iiu.tja laskud, ü l ivad, cl varem jõ a
is
v.iiust eriamue rudis jätnud. £aä
mäl al si rea kui Kult huktl lastu
ei e. et zl.tervur j urnuS U) n
juurde iuUa.
ui -r õ teaiute ärele t.s Saksu,na-u
0 uim t U pögen.nus, v n uõ neis ljugl- itad ufcs|e, • iuU ne.d ij gi j lutus
.uigulc rv b »»e õ tu ei lastud, tun lat
"Waljamialt.
suna an s uutuüfi, *5O gt maa
tttag mäd neuuS k p at^.
Rllhl.ltiiiugu asjus.
U7S n t h e r dies, et ko uj'u e ü cülDine fcfc
nud id aio l.gt e le.lus l on pr egu Sioea
oma liikmeteks miljoni töölist laeb vuti kindla es meel itü ae ö.a t>. ng .
awallas üleskutse, milles ta liitlaste poolt
j. amalS.l kse prs.esit SJO ew •
eucoandud rahulepingu mastil protestee id. iitjuje a?äguvu dse leg lwttjt ning e
Saksamaa saidikute püüe. suuiünaltN
läbir äkimisi lepingu asjus pidada, on matega.
liitrit ide poolt tagasi lükatud. Niis ima on ka
teine Saksa saaotlute nõud me tagasi
Kokkuleppe Soome valitsusega.
lükatud, et nende saatkonda Auitria omaga
Vokkul ppe järele wöiwa) tõik isikud,
ühenda kse ja üdiselt läbirääkimisi peetakse. kes soonte alamad, lähema kahe na ala
Austria saadikud jõudsid kolinaoäewal
.00 sul Soomemaale sõtta. Al alandades
Saint«G.'rmaint. Rahntingimiseo A .stria eUtvatele pitsnd.te seoa tahtagi ühe
tarivis on nelja nõutogu ige ruttu tokkil kuu paäl'. Aiis ma wviwaõ ka elle uja
> seadnud a ar.va akse, et t ik lüsimuzed
jooksul kõ.k loawijad Seo.) esi Venen a ie
rahuloldaivatr otsuStakse, paale Finme talla. Soonte w litsu, w ba-tad ti.
küsimuse, mis ikka meel raskusi teeb. Kuid rrteeritua Nõukogu e Venemaa .la»u
mõnelt poolt loadetalse, et ka sellest ras
ku>est liheinal ajal üle saadakse, sest Ira i > ja la ed Vene >oldat)o lubi, kes prunt
iu maalt ja st koja peõe
saadikud on walinjs uuesti läbimatuni, i
3ialta*}«
on kuut 12 0 inimesi toguuud.
alga na elles küsimu es.
Konmis.on, kcS Poolamaa piirid wäl'a
Wöitlused T. gor evi sitUadega.
töötab, kutsus oina rede-cle istumisele ida
pan sed mä d wõtäd T'heria;st Zrc.
piiri lüstmuses Sasouo oi a Maklakom..
Asmali la B lti komnusjon, kes S3JU Srtgorjetvi ia g d tag new 0 ka.r tue
raudtee liini notfou* tila mutt smo.
mere raiuiatuaaOc C&,i.uu|t harutab.

kätte tootnud.

ttaberma»su nöulognde kawdtlus
MNjaNoUclitUl al l.
p terburi kub rm nza nüutrgude trn>
g.-i»« kes pr gu istun.isi pe >, otsust t
ttk abinõud t rwi:u te wütt, et Sodis
o eirad p Uud w im. ilult t<mf* kütt ud,
n.ll ks tal b k sut öa utua lcas w
: S iste abi; tul.rs väNs seiswaid io
hä.»da ja kult a ka kog t ..mbruskonnu
-.lani kude kuustuö» Wasla»t.lkuste lep.ngate

p reksnn 'lo tuh. inim.st. K ft
ööiv?, kes !ü ai's as.» »a> ia ;õll löSst
,t. ?i vö: l " iljon inim. i. üt> s
vcr-kcnöaöeai 2.5 "i jo ') 'alupoegi
i t s kubennanguö s 1.2 'n lzoui.
Linn el ni k- (;pälja rw t 5 p:.l'nnai ja
£ » kat 90: x -n ttraiub) —?» 6 nil
zoni. Ks t s öa; gen.j 15 .m.
riigi fuiul üleicdl pe.talje 2iU tu«
h I inim st.
G.en 2 0 ew test normidest wäljl
läheb «l nikkvSe ül »piba-,.i»eks igai !-ul
>mij» I vtr.s:
P ! rikute ja tehaste töö i'ed 65) tuh. p.
liütieavutc muret emise löö
likö 121 , ,
«Ehituste löö icd . . . . 150 ,
p äÜnmö (kõik elaniku ) . 750 # »
rÕ.aio nq b j pügencj te
all nd ise f jtt.mitee . 9* 0 a
100) „ ,
tirtiia.-lamfuo (;*äa'e pääiin
n öt) . 1503 . ,
t luxsjao nälg w ,:es kub r«
'N lnguöes . . . . 12 >') . ,
löölij\b 1' Oo „ 0
e:Sö tus 2 0 ,
za . . KOO „ „

Actiu . . t h. p.
Auni uue trÜ afa aini on wec! 3 4
alusel.
kuub
, s U.'g; läheb tSör h ü! Sptd jl är«?ni? luTeb kohi ikkuöel fui n ufo mi elseg
umbes 2i 30 11.i140.11 puuda
guae pun - errä l *tc perekondi eest muret teil a taritu.
eoa j » lelle eest hoo.iuco, *t nnoe vü.»
!uo haritud ning su k-.
Tähel.'panrku's raudte.l s itjaile.
10. mait hakkas maksma määrus käki
bigmshi tobu öid r.ngides. fcJ« mao
ni e jare e w, b iga too nik encsezl Vat. j' wõtt: käpvaga >hi mitte
a.z lo.me kshi z kokku mi.te üle khe
u> õ iv lta fä bag i shi mitte ü e kh.
k.ha nng uh.' i.uuO . B.'g ibi piik.s
ui'-g l ms ei tobi olla ü e i arshina j
t :gii üle 12 wer hoki. lu<6 »><.ürued
i t-i üfti h rilufuOe { te, w. i*> ka
k agi notfogu »suluste t eiiijote kohta
k s t i«i;a (Eotrandiroaf st}, j id wa\
g, ta föigi iom»ai« org n.j-lstsou de
n.ng . futu-.s kohu..
Wilja kokkukegumine U!rötn«:<.
22. 23. ja 24. mai! l? k t fie Hfrii
na koht öe vööl etb j teisi prcdifte;
rob'em nälja ell ( nnataw te nüutogud
ii dca?. te m i. osade tartris toita kogu tui.
K k u kogu inise tarwis on cllcfot? ne su»
nServ ichmline avarat korr Idatud'
katkukcgu; ine sünnib talapoeg öe ko ro i
all. L.im. rongid facir õ taiupo gdc
a Situte j-at.l de paale toiinetatua.
nõukogude Venemaa töörahvas ja wilja»
tarwi)u..
Nsnk aud? IV.nemaa tööliste a?V oli
kie olew I a $t ! i. n ätfii, 3' k berman
g >s, rralj' rtr tud Eestima.i, L tina: a
.lk-aina 1 11)8 UCX) töö nt. Sellest artruft
•li l ige to.ten töö! si kiu.öös ue :
"S2l IS2 inimeit. Tei e keh' sm nda ra
teli »e), mis 'öja,a .'rjall «almistawad,—
118.560 ööl:st. riis tu ew d teh e:
i)oma 56.258 tö liit; kl an —44 l 67
l. K j l nöuae 4 .I.l' fubtru
.9.572; V bert 27.122; p Untüö naft
: re 25.1-4; tub ta 225 6. t t.te*
jeturu e? on alla i 0 lur>. tööl te.
2Utn wikug» rrvrrei)<» on töö iste urtr
ligi vool? w rra £.O nenao: 1208. . oi?
2Õ~2 tch t töö H', 31 u?us..l 918. a
a i k ng'it 14(J0 tabat töölist ja 1. n a ist
1919. cli tö.li-te aru? 1.00 tuh t. $ m i ai. I jagun sid t öised walmist w te
;a ttxiujD~i<s tui et i.ung des ärzmiseO:
UOaln ist. kub £ rwit. tub..
1S0? a. . 418 tuh. 1712 tuh.
1918. j. . 300 „ 11 0 .
19x9. a. . 255 , 926 „
A wub näit wid tjdüstt k h nem st
» mi, i.eene

,est . rus:-õaiü on.
T iroitaroj.e tuber mangute töölist* cr.r
>n 9jü tuh t inimest. ä.i inn des cn
.Ui) tuh. m m.-ft. U) s p»re!onöu eg ,ig
:öo!i e pääte 2 iu.m t «.rw tes, on 21 U
t tui > est. Eh tu tööd xää on LUU
np. töölist, üb s pe:e o .öaö ga 4UU t. .
;lle |V ja tu b toö-tu es 24Ü tup. töo
R uöteeiö.s uies USU tud. töö.ist
.nn uk - eid ILi>U .uhat mi uep). n-nö»h.
2U ps.!s.n i w l.i.i-tuwate;
iCwUip.uu, 2.U iud. tüü.ut.

Töörahwa waen
laste laagris.
NadutuSte kaitvawiu?.
niejoofff te tealete :cnrefe iröt*® b v
hutued r bHs ikka en m ja era n la eMalt tindo. B. gou?e Lfhensli r ioen s on
t s seö Võitlused k imas. Ao l kkude
huNste metf iiumstcft v õ anud 3,a*
p ni irõcof b oli. IV ufoaubc traeb tuju
t o>us eiuf.Mt j: uvt jibu, iuiutüfia Üe
rarustufe kai k - tehniliste tartu te rahul
duse pso cst. (inn b At hin k, K inff ja
Ar sn j rft oa ül.stvus' vb :öö!i-te za
t l pog ie roo t tcõ. tu.\ Atmo iu £1 nibu
tonnus tr» iget art a le poolt auti.j kuulu
! t b n 0 iiif t osn utibis neile rea-elui
üoont poole hoidwu clea endi. 7. m il di
uis ooni j mobiliMruub nuteb lak
ud juuiem agu tel laiali, tei ed üle.aä
aud jõuC>;iw po.lu j i tulid n ee poole u.e.

Eestimaalt
Eest! Töör;.hwa Kommuuni amst
l.hud teated.
E.sti Töõrthwa Ko nmunni wilitsuZ af«luste esialgu.' lorraldas.
1. Eesti Tõõrahwa Kommuuni Kesk
waiusus seisab laos seitsme st malif
suskonnast, niinelt: si e, l sawäe. majm
dn e (iiltuurt ja harid» e. iihisfouö ife
kindln-tu e. rahwnswabrli e ühenduse sa
koniroll-walitsusVst. Nende-Zralitjuote suba»
tajat st kettu jiuimb E T. ft. Nõu ogitJg« w lii use juhataja wastutab oma
maütsuskonua tegupu e eeft
2 Walit used j. gunewad
millede luhatazad lo .lit use uh naza ;mo!t
uimeiatlk e ja selle ees ifi£ii|Clt wasiu
talvad oti.
M ärtud: E T. 5?. N'nk'gn liik
meteks ja tes iralit uje o?atunöuöc juha
tajatefs lv lirad ainult kotnuil.ni-.ni) olla.
3. on w. lit usiv iinu esi
tajuks niaanõukogn (n. «aa, Jir
'va maa jae. nõittogu), mis kuue il lii.ml.st
oos seisab niinelt: nõukogu ctiuuheft,
'nakonna sie-, . sõjawae, majandu e, tii
tuuri ja hariduse a iihiskoiu-Uje kitidlus
tine iralitnife juhatas 'st. Maakonna n u
oga esimehe ja immed nimetab E T K.
Nõu ogu. Makonna n utvgu esi a ees ta.d
oina (i. T. S)Lulogu
alla
4. Wähe naks kohaliseks wa!it'u?esi ircts
on kihe.konna nõukogu, tuis iv i i c sl tilk
iicft loos icisaö, muicli: fife, söjmväe,
iiirtianbusc, kultuuri ja liar.Duic ja ühisEuniuje tin&iUMuie luulujujc juhatajast.
Märkus: Kilzeltomia nuifcgu liit
meo nimetuta fc maaii utogu |UO t, tes
ta ühe Eihel:0:111a lutmctcsif
nimetab.
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5. Kihelkond jaguneb kogukondade;
( onujcb). kogukonna töölisiekog':
walib enda seast csitajo bhe-konna töö
nchwa konwenti Konwcnt jääb nua!o asutuseks kihelkonnc» nõukogu juure
V-« u tlost 'ideweks nõukogu, kui walitsuse
•< a fogiiionni: töörahwo wahel. Kon
wcnt .au '- os iarroibuft mööba.
(!. K- n vant tuled iga kolme kuu järele
unchei walida.
r*u s : Kogukonna töörahwo
üleüldueid koosolekuid tuleb wähemalt
kuus lord, tiheilounu toörohwa üleüldi
seid koosolekuid wähemalt kord kolme
kuu jvobul ära pidada. '
7. Walimiseõigus koosolekutel on ainult
neil Eesu Töörahwa Kommuuni liikmetel,
'eile pä lespidamisa hallilaks senini palga
töö on olnud, tin naid kogukonna töö'
rahwaiogu mitte E. T. K. wastaseks e
tunnista.
8' Wahemaks majandusliseks üksuseks
maal on põllumajandusliscd (mõisa- ja
külakommuunid) kommuunid. Nende ees
otsas seisab walitsuse (kihelkonnanöukogai
poolt nimetatud wastn
taw juhataja, kellele kommuuni liikmete
hulgast, nende üleüldisel koosolekul ;; liik
meline nõuandew komitee abiks walitakse.
Märkus: Külakommuunides wüi
wad ncndessi komiteedesse walida ja
walitud saada ka endised peremehed ja
nende perekonna liikmed, kui nad waba
tahtliselt kommuuni liiknieks on astunud
ja mitte nõukogu walitsuse wasm ei
tööta.

9. Vähemad alewid korraldatakse kogu
trubade, suuremad kihelkondade kama
järele.

Eelolewad määrused on üleüldisteks
juhtnöörideks ainult kodusõja wäitusel kuni
E. T. K. põhjusseaduse wäljatöötamiseni
E. T. K. cntuskogus (ülemaalisel tööliste
saadikute kongressil).

Eesti Töörahwa Kommuuni Nõukogu:
J Anne l t, H. Pöögel m a n n,
J. Kä spe r t, Nt. Trakm a n n. O.
Rästas, A. Wall ner, K. Müh l
b e r g.
Assaaja a P. Lepp.
Sekretär H. S o n b e r g:
ouugas, 9. mail 1919. a.

Orjastatud Eestist.
Uuemad teated Eestist.
Tallinnas, 12. mail. 11. mail
arreteeris uus walitsus Nmetiühisuse Kesk
toimekonna liikmed. Walitsus oletab, et
Kesktoimekond on enamlastega ühenduses
olnud, neilt raha saanud. Walitus on
awaldanud teadaande, milles köit töötürke
katsed ära keelab. Ka sõjawägede
juhatajaun üleskutses teatanud, et kõil
riigi sa sõsaasutustes tegewuses olewad
isikud, kes törguwad, sõjaseaduste põhjal
tvastuft pcawad andma.
Wa l kesa are st, 16. mail.— 12. mail
jätkusid Tallinnas wcel tööterked Töötõr
gete põhjuseks on protest, ametiühisustc
Kesktoimekonna lnkmete wangistnse wastu.
Trükitööliste tööt rge kesto.b edasi.
Tallinnas, 13. mail. Lahti
pääsenud streikide tõttu teemad kommunise
tide sala organisatsioonid salatrükikojas
trükitud lendlehtede abil lihutustööd.
Nendes arwustak'e mit walir ust ja
Asut Kogu walimist. Kommunistid on
awaldanud uusi üleskutseid: „Töörahwa
poegadele Eest! waiges wacs." Üleskutse
tele on alla kirjutanud Eesti Kommunist
lise Panei Kesk-konnt.e ja Eesti walge
armee kommunistlik organisatsioon.
W a ! k e s a a r e st, 10. mail. Eesti
uus wclitstis lükkab kuulujutud ümber
rahust Nõukogude Wenemaaga.
Seisukord Eeestis.
Walkesaarest, 15. mait. Tal
linnas panid 10. mail 300 töölist meele
awalduse toime. Kohale tulid 4 soomus
autod, kes rahwa pääle latksiv Siiski e:
saanud leegi haawata. Laskmise tittu
tuulutasid trüiltööktsed tvölörke wälja, mm
meel praegu edasi wältab. Walitsus on
abinõusid tarwitusele wötnud selleks juh
kumiseks, kui raudteel iöötörge peaks al
gama. Üleüldine amnestia on kuulutud
tõlkidele poliitilistele mangidele ja soja
wä.st jooksikutele.

cs rr seltete . ?obnle
'uh. cl rcrrruf' eest > -aksu
talse sa niudest wäikemaid tükeldakse.
Sõjaline stisukord sm rmlet# kõigil wäe
limibel.
Eesli sots.-dem. püüaw-rd lähemasse
koostöötamisse Soome sots.-demokraatiaga,
j Soome walitsus ei lubanud Eesti sots.j dem. reisida Soome. SeLeoärast on Soome
iots.-dem. juhataja W. Jan n e r Eestis'
käinud ja räägib reisist m. s : Rahu kõne
EcsHsl on suur. S jawögcde pääelement—
! - ilupvjad wbamad rahu. Nad tahawod
kcwcdisele tööle asuda. Ungori välisminis
ter ongi wobcmebeks pakkunud rahu läbi
rääkimistele. Siiski on kõmasti rahu läb»r-äkimlste wnstu liitlased ja Soome..
Liitriigid on lnbanud igasuguse abiandmise
! Eestile ära jätta, tui Eesti Nõukogu
! Wenemaaga peaks rahu üle läbiräalimisi
ulguma. Soome walitsus on ohwardanud
Eesti walitjusega diplomaatilisi wahetordi
lõpetada. Seda on Soome saadik Eestis,
Dr. O. Kallas kindlal keelel teatanud.
Niimoodi ei usu Eesti walitsus rahu läbi
rääkimistele asuda, sest selkorral wöiksid
Soome ja liitlased seljatagant paale tuit*
; gida.

Ceinc kriitiline küsimus on maa-küsi
mus. ehk õigem svk a parunite suur
maade sunni möörandamine. Aobanlus
n u.b nenhele tasumaksmist. kuid sots.dem. maksuta ärawõtmist. tiitlased sell
tawad, et nemad nöuawaö maksu eest
mötmist. Niisama on Loome walitsus
nõudnud, et tõesti rahwas Loksa poru
nitele wõõrandud mac.de eest maksma
pead. Üleüldse on Eesli söjawäeline sei-J
sukord raske \ \ sellepärast nad
mõisamaa sü.jariistade abi päõle. Ise
äranis suuri lootusi panewad nad soom
laste pääle. Nad on katsunud ka mõjuda,
et Bernis kokkuseatud kvenemaa Komis
noni katsuks ühes sellega ka kvenemaaga
rahu läbi wüa.
Kuidas walges Eestis töölised elawad.
Nagu walgete ~Sotsialdemokraat" kir
jutab. olnud 30. märtsil TaÜinnas Põh
m-Eesti maatameeste nüupidamime, tuhu
osawõtjaid üle 5o wallast oli ilmunud.
Muu seas wõetud järgmised otsused
mastu:
Põllutööliste kohta tuleb täielikka töö
kaitse seadusi wälja anda.
Moonameeste moon tuleb lepingute
särele täielikult wÄlja anda, kuid soowida
on, et leiwamilja puuduse korral ka
naliste ülenormi ulataw wili puudustkan
natajatele maatameestele wälja antaks.
Tööpäewa pikkuse keskmiseks
aasta normiks olgu L tundi, kuid suwel
on lubatud kolme puhkeajaga pikemat, umi -tunmiist tööpäewa, muidu ei saa
lühikest suweaega pollumajandusliselt tar
wilikult ära talutada; selle ase>nel oleks
aga talwine tööaeg wastawalt lühem.
Ületunnitöö eest antakse lisatasu
sama normi järele, kui seda ametiühisused
linnatööliste kohta on läbi toimub (j. o.
praegu 50 prors. lisatasu).
Põllutööliste rahapalga asjus oli
sellekohase erikomisjoni arwamine: Mõisa
moona niehe aastapalk peaks olema / ühes
lnoonaga (taksi järele arwates) niudes 2700
marka, rahapalka tuleks anda sellega wähe
malt 900 marka. Talusulaste.e tuleks
anda aastas umbes 17u0 marka, suwilis
tclc umbes 1300 marka, päewikistele 14
marka, kes oga peremehe öögi pääl, '-1
marka päewas. Nteeetega ühestöötajad
naistöölijed jaagu me.stega ühe.ugust
palka.

Koosolek otsustas kommis oni arwamift
mitte kui kindlat normi, wa d ainult kui
juhtnööri tähelepanemisele w tra ja
püüda kohtadel palgakõrgendust ametiühi
luste kaudu läbi wiia, silmaspidadcs sääl
juures, et kewadine p. llutöö mitte
jeisma ei jääks.
(.Waba Maa", 17. apr. 1919 a.l
Ei ole palk töö järele.
./Tallinna Teataja" kirjutab tanu 14.
apr. numbris Wiljandimaa kooliõpetajate
kohta :

„Wäl'apääsemata seisukorras on siin
kooliepetajad. Ä)linisteer um kir utab e te,
iui kaua tuleb kooli pidada, hariduse osa
kond aga teatab, et palka ei laa. Häü
meelega oleme tööd teinud ja teeme ka
ddasi. Ei maata põrmugi selle pääle, et
kahenädalise pühade puhkeaja asemele
ainult üks nädal antakse, kui meile kind
lad eeskirjad antakse, kuidas kooli tueb
pidada, siis awaldame ka omaltpoolt

BNsavsew-,1. 18. m*U WS- a. Rr.

žPeierij&sri teai^cl*
kindl z nõudmise: tasu olgu oigel a'al
n?nk?<,?d. On j>' naimata elada, kvi seda
oi n-öikeft kuupalka 20tt mk. õigel
Trükikodade defitsiit.
aial kätte ei soo. Kui nõutakse meie käest
19. natsionaliseeritud Lrüktloda F "
siis nõuame omalt poolt ka.
butts on lämuo c*csta jooksul 13
Nagu näha tobrtakse meile tän"wu siiski
liiga teha, kuni 34. juunini pe?b kooli rubla defitsiiti toonud.
pidama, 15. juunist kuni 31. augustini
tuleb kursusel ella pärast seda algad mui
dugi jälle kool. Kui tarwilikuks meie ka
Kirjandus.
kursused ja täiendamist ei pea, siiski soo
wiks natuke puhkeaega. Nüüd aga tööta
Eesti Töörahma Kommuuna Killtuura
ning oota pikksilmi, kuna häi!ks arwa
ja Hariduse Kirjaotnse
taks? sulle ta,u maksta —palga k rgenda konna toimetuse! rd ibci Uusttio
msiest ära aga kõssagi "
kommunistlik kuu ir> assimött
Aa seda siis, fin Eesti musi kodanlus lus" nr. 3—4. (Kalsi^nuuuner).
höistab, tuidas . . . muu seos ka kooli
Sisu: Eesti Tõörahwa
õpetajate löögipotaljonid Eesti punaste
kuradite küüsist nii ennastsatgawalt „pääsi* muuna teostamise lühikene üle
waade Ar. W.,
nud"!
wägi, Jaan Sihm e r, Ar. W. Oõ
vaesed kooliõpetajad, lakkuge w eel Eesti
ja koit W. Buk, Suured ch m
kodanluse saapataldu, ta tõmbab teile
rid M Lissovsü järele. Seltsi
kontsaga küljetontide wahele.
!istele Ungari fominuunnnti
dele J. Murvn, Meie püha
Walgekaardlaste mundrikandmise kohta
J. L., Tööliste kinnitamine We
on Eesti walgete „ü!emjuhutaja" Laido
nemaal O. Rästas, P h aring
ner ärgmise kä u awaldanud: Eesti
konna rahwuS asjade komis
madariigi ohwitserisid käjen kanda Eesti
sariaadi Eesti osakonna tege
pagunid ja Eesti mütsimärka. Eesti sõja
wus e s t P. P., Uheüiguslus
mäe arstid ja cmemikud w iwad kanda
F. Sologub, Ke w a d e w an g i s
Eesti ohwitstri mormi ainult ilmo pagu
tomine Kurt Eisneri sotsiaalne
niteta ja kraemarlideta. Wornüriiete kand
mõistujutt, Kaswandik Sucien
mine s jawäc arstidel ja ametnikkudel ei
Descawes, Messias P. Tuuli,
ole sunduslik.
Uhe elukäigust
Endised Wene pagunid ja tuütsimär E. Lv mi. Meie sõjawäelaste ki roid jaamad ainult Puhja korpuse (8010
adsa mälestused Juhan Hurt,
bownjhi „T." t.) ohmitjeridele ja ametnik
R.
Brik,
Juhan Tomsvn, Aletsaitder
kudele, kes pääleselle pahema waruka päu
Älkarünjon.
pcamad kandma A>cne rahwuslistest liiiti
Paäle selle hulk piita ja Tshehonini joo*
d-st paela ja walget ristt. Pääie Pd.ja
korpu>e ohwltseride ei ole kellegil luva nistus.
endisid Wen. ohmitjeripagunid ja mütsi
Kaksiknumbri hind 4 rubla. Postiga
märka kanda.
saatinine I<l kop. Kinnitatult 3b kop.
2r>älMnaa mabatahtlistel on luha kanda Adre s: IleTporpaA, 4»oiiTaTiKa, 53. IlaÄaTeJiir
soowi järele Eesti eht oma pagunid.
ckiiü Hap. Kom. lipOvß. Bctü. TpyUus kord hakkab matsma tst), aprillist Aüb. Kümmyhu.
1919. ö." ' >

Teated.

sektsioonigakorraldab
korraldab
Kroonlinna Eesti Tööliste ühisus ühes W. K. P. Eesti sektsiooniga
pühapõemal, 18. mail s. ci. Rahmumajas
SLoam-tseart-ancuäi-tl^^-a-Eeskawa: 1) Riigi orkestri solisti Sometkomski wiiuli-soolo, A) Nügi orkestri
solisti Klotskowi korneti- 010. 3) Peterburi Eesti Prolettulti laulukoor sm. Muda
juhatusel, 4) Laul sln. Helmi Muda, 5) Jluluzemine sm. Teder, 6) Ämed. K.ne
lema saamad Peterburi seltsimehed. Algus kell pool 5 päcmal.
Teadaanne.
26. aprillil 1919 kadus nr 1 ja 2
karamani kollektüwi sekretär Gustaw
S-a ue r ühes temale antud toitluse
rahaga, 20.000 rubla ligi, ära. Märgid:
kaunad prlllisid, takistab kõnelemises, 31
aastat wana, rahwuse ppolest lätlane.
Kes tema kohta mingisuguseid teateid wmb
anda, palun järgm adressi! seda teha:
ryiyeßCKiul ocrp., 3eMjeqepenaieJbH. Kapa-

Eesti diiwisi ofabe
kellele äraoleku ajal .irjasid polku saadeti,
wöiwad need tagaü tulekul poliitika
osakonnast kätte saada.

Polutita osakonna juhataja P. P e t e r s o n.

WaSsili Saare Tööliste Klubi eestseisus
annab teada, et laupäewal, 24 mail
k"ll 7 õhtu üleüldine koosolek
on. Sus wõetak e ka uusi liikmeid wastu.
Klubi lollektiiw annab teada, et küik sääl
BaH, napaxofl «KQHKOPAHH». ÜPEACEAAIEJNO,
raioonis elawad kommunislid kohustatud
i;oJijieKiMßa A. PyTMauy.
on klubi liikmeteks astuma, ka s jamae
lased. Klubi eestseisus loodab, et kõik
Moskwa rai oom Eeati Proletkulti jaos
ltsimehed klubi tegewusest elawalt. osa
kond paneb pühapäewal 18 mail 1919. a. s wõtma
saamad. Organisaator.
pidu - öhtu toime. Eeskawas: Näite
mäng ja muud harilikud lõbustused
Rahrvuskooliöe lkexti sektsioon palub lapsi,
Hakatus kell 6 <'.htd. yeaqyHapoAHNfi kcs int-rnaati (ühiselumaj se)
SaoajiKaHCKMÄ) np. 124.
. suöa, registreerida sek sioonis TeUral
naa uul.. nr. 3, igapaea? kella 2—4 p. l.
E. %. K. Kultuuri ja Hariduse Walitsuse
kirjastusosakonna raamatu laduft
W. S. E. Tööliste klubi kawatseb
muusika
õpetust korraldada. Selleks kut
on järgmised uudised saada:
suta iie üles t iki neid slm., keda asi huu»
G. Sinoipjem. Töölistepüha i-ne mai, witab, kes muusika tooris kaasa mängida
eht muusikat õppida soowiwad osa wouna!
Hind 80 kop.
L. Trotski. Nõukogudewalitsus ja rah Muusika harjutused on igal esniaspäewal
wuswaheiine imperia'.ismus, hind 120 k. ja neljapäewal kella 7 kuni kella JO õ.
R. Wakman. Imvenalismus, hind klubi ruumides (B. 0. CpeaHHü np. Jfe 34)'
3 rbl.
Õpetust antakse flubi muusikariistade pääl'
A. Wallner. Kaswatus ja haridus
tövrahwa riigi sa majandusteaduse
Se'tsiline Pauliine Weerwald as
seisukohalt, hind 9 rbl.
tuge enne 20 mat skp. Edasi- talitusse
Eesti kommuni st l i s e sõjamäe raha (tuhat rubla) kätte saamiseks.
kirjandus nr. 9. Marssismise
L. Karin.
juhatused, hind 35 kop.
l a s s i w ü i t l u s«. Piltidega kuukiri
Väljaandja: Wenemaa Kom. partei
nr. I—21—2 ja 3- 4, hind ä 4 rbl.
Eesli Osak. Peterburi komitee.
Tellimise adress: ÜeTepõyprb, töomHKa
õ3, kb. 9.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse tolleegium.
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