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H ida wäejooksikuils! Sest silmapilgust mis Luganskist 20 wersta launapool.
hakkab üle kogu Vtüukogude Wenemaa Doni jõe orus tulewahetus ja eelmäe
Kas on selleks põhjust?
nende armuta ning kare püüdmine, tfõif salkade luuramiskäigud. Teistel sihtidel
nõukogude asutused, kutseühisuse liidud mältawad lahingud waheldawa õnnega.
ning partei organisatsioonid peawad woit
Nagu üle kogu nõukogude Wenemaa gusele jõuda missugune see hädaoht õieti luseft wäejooksikutega k tge energilisemalt
Zda wäerind.
nii on ka meie punases Piiteris terwe on, mis Piiterit käesolewal silmapilgul osa wõtma. Sest silmapilgust wõetak.e
Kõ'gil sihtidel meie mägede pääletungi
rida sarnaseid enam ehk wähem kõmmu ähwardab, ning kui suurel määral.
fötf majakomiteede, küla» ning wallanõu mised, mis kohati õige häid tagajärgi
nistisid ning «poolehoidjaid", nõukogude
Kui just otsekohene ja awalik olla, siis kogude esimehed, kes kas kaudselt ehk otse» annud.
tegelasi, kes ühetsakümnendikku oma töö peab küll ütlema, et enam kui Piiteri koheselt wäeiooksikuile abiks on, kõige
waijumale waStutusele.
Üleüldine wäerlnna
jõust ja mõttemõimust elleks ära tarwi saatuse pärast tuleb küll karta nende „te
Wäejookfikute paotajaid hakatakse karis
tawe.d, et alatasa plaanisid wälja töötada gelaste" naha eest, kes nii hoolega «kind tama samali, kui riigiäraandnusest osa seisukord, pääle ida-frondi, kus meie mäge
del kaunis hääd edu olnud, jääb ikkagi
ning eeskawasid kokku seada, mille järele laste kaitstud kohta"' ruttawad: pöörases wütjaid.
Lõpku wäejookfikute sallimine! * Tulnud meel tõsiseks, kuigi abin usid on tarwitu
sarnasel korral Web toimetada kui waft jooksus ida poole wöiwad wäga kergesti
sele wõetud seisukorra parandamiseks. Kuid
õnn meie s jariistadele selga pöörab. Ja Koltshaki sülle tormata; sest lui sarnane on wiimne tund. Wäejookftkud ei leia tulcb meel tublisti jõudu pingutada ning
enam kuskil ei pääwarzu ega paota
kui siis t esti wähe krutilisem silmapilk tegelane" teätawa tõuke läbi liitele läheb, mist. Tööliste talupoegi wõim paneb nende igasugust organiseerimise tööd jõjawäe.iselt
kätte jõuab ss jas on taganemine ja muud siis waewalt küll iseenesest seisma jääb. pääle ränga rewolutsioonilise nuhtluse käe. teha, et waenlast murda. Et algatud
Häda wäejootsikuite! Häda töürabwa walgekaardlaste operatsioonid meie mägede
sarnaied lootuste nurjaminekud alati wõi
Kõige päält peame alla rõhutama sebi
wastu wiimased nende jõupingutused on,
äraandjailel L. Trotsil.
malikud) sarnasel juhtumisel pühendawad asjaolu, et Piiteri poole l.iguwad paar
peab igalühel küllalt selge olema. Meie
need «tegelased" ja «poolehoidjad" jne. salka, milledes köigerohkem 5030—6c00
waenlased tahawad meel kord liitriikide
otsekohesel abil näidata, ka wõiwad
selle wiimse kümnendiku oma energiast inimest on. See on arw, millele lgeie
"punsuv wäerind.
omi lootusi mis sihitud tüörahma kur
weel selleks ära, et ääreta kiirusega reisi mittu korda suurema wastu wõime saclla.
namise poole teostada, wsi peawad
korwi kätte kahmata ja esimese leiduma Arwamine et samase salgaga Peterburi
Operatiiw-staabiteadaan ded
nad lõpulikult alla andma. Ja nüüd siis
rongiga minema kihutada, iluna selgusele tõeste ära wõtta wõib on tüll uskumata lapsik.
23. mail.
on meie proletaarlijel sõjamäel kõige suu
jõudmata, kas ähwgrdaw hädaoht Kessi
remaks kohustuseks lüüa waenlast nii, et.
Ka tehniliselt ei ole nimetud salk pare
Põhja wüeriud.
nii hirmuärataw on.
ta
enam pääd ei suuda tõsta, et ta kaoks
mine waruslatud, kui meie punane wügi>
PLhj a»D ü k n a sihis löödi toocntefc jäädawalt.
J eäranis wüib seda praegusel silma A)cel mü.tetamaks muutub Peterburi
Faffeb Schenkurskist 60 wersta loodepool
Loodame, et see meie wapral punase
pilgul, kus salkkond walgekaardlasi, kes— wõtmise plaan siis, kui me teda strateegi
dessanti maale saata, meie suurtükitulega wäel nüüd korda lahed.
nagu seda nende tegewus näitab kõik lisest küljest waatame. £}n ainult tarwis tagasi.
mängu pääle on Pannud, Piiternle lähe kord silmi kaardi, pääle hcsta ning meil
Är hangeli piirkonnas eel
neda katsuwad, inärgata. Ma jõudsin on korraga selge, et samast sõjakäiku wbib wäesaltade toktupõrked.
Waljamaalt,
wähese äraoleku järele eile siia ja pean ette wõtta ainult see, kes enam nutte
Lääne wäerind.
tahes ehk tahtmata tunnistama, et
nullegiga ei rehkenda. Mitte kellegi pääs,
Üleskutse kõige maailma proletariaadile.
Mulsmanni sihis jätsid meie
niipalju kui mina kcllegiga olen rääkinud kes sõjapidamist wähegi tunneb, ei tohiks
Budapestis, 22. mail. Raadiomeie tegelaste mõtted keerlewad ainult kahtlust tekkida, et Naroowa taguse maa wäed Medwesh a Gora jaama maha ning
asusid uutele seisukohtile, mis Powentsist Ungari proletariaat pööras järgmise tele
ühe küsimuse umber: „Kui palju saab „wa!gete" poolt ette wõetud sõjakäik pe 18 wersta läänepool.
grammiga k.ige maailma proletariaadi
nüüd raudteele bagashi kaasa wõtta" ? terburi wastu ka ühtlasi nende wiimseks
Olon e t s i sihis läksid meie wäed poole: „Ungari proletariaat sai imperia
pärast-ägedaid lahinguid ü!e Tuloksi j e, listide ike alt wubaks. Ta pani uue
Peterburi wlewiku pääle waadatakse tõesti sa akäiguks jääb.
nns 123 w. põhja ja läänepool Olonetsit. seltskonna korra maksma, kus eksploatee
niiwõrd pessimistliselt, et tellegile enam
Kõike seda silmas pidades wõime neid
Narma piirkonnas pommitas
meeldegi ci tule kaitsekorraldamisest juttu «tegelasi" täieste rahustada ning ütelda: meie soomusrong Kikerino jaama, mis rimist ega kitsendusi pole. Kõike tööstust
ei organiseeritu mitte pärast, waid selts
Kha. Siin on täiesti j rgmine aabitsa
Kõik Punase Piiteri kaitsmi
Gutshinast 20 w. läänepool.
kondliseks tarwiduseks. Uus lord tekitas
Matemaatika mak ew: «Puu otsas istus sele, kõik sõjariistad kütte!
Miitawi piirkonnas, Riia
kapitalistide keskel ägedat wiha, ja nad
sihis läks waenlasel korda punaste Läti kutsusid enestele appi Lääne imperialistid
kaheksa warblast; kutt. laskis neist ühe
Sellega, ning ainult sellega
wäeosade seisukohtadesse tungida. W õit» ning ässitasid meie idastu rumeenlast, et
maha. Kui palju jäi järele?"
kindlustame me nõukogud e wa
lusküib Riia eellinna osa
uue korra kindlustamast segada. Töölistel
Seitse.
litsust ja ei mitte reisikorwide
des, Düüna jõe pahemal
läks korda bojaaride bandede Päälerõhu
Wale! Mitte öhtegi ci jäänud
kaldal.
pakkimisega ning söidulubade
inist seisma panna, mis proletariaadi
järele, kõik teised lendasid minema.
Miita w i st kirde p 0 0 l tungis kindlust weel suurendas mitte wõimu
(õigemine põgenemise luba)
waenlane Olai pöäle. Wöitlus kestab
anda kapitalismile ja imperialismile o na
Et sarnase p genemise mõttelust ära muretsemisega.
Bauskest
lõunapool
tungisid
punased
Läti
ule uuesti walitseda. Kogu ilma ' nähes
näidata, selleks tatsume kõige päält selWäike Walter.
wäeosad wüidcldes 5 wersta edasi ja müt tugenes Ungari Nõukogude Wabariigi
sid rida tülasid ära.
seisukord uuesti.
Poneweshi piirkonnas asusid
Kuid kapitalistid sa impe
punased w ed uutele sei «kohtadele, mis rialistid kutsuwad uuele pä.letungimijele,
lb rocrsta Utsjanist kirdepool. Wilko - mida nad Ungari Nõukogude Wabariigi
Häda wäejooksikuile!
mi x i sihis asusid punased Walge pääle tahawad algada igalt poolt lää
wene- ja Leedu wäeosad Bishuani alewi nest, lõunast ja idast. K lgi maade pro
Wäejooksik on inimene, kes rask'l mi saan osa sellest, mille teised malmistanud", juurde, mis Utsjanist 10 wersta loodepool. letaarlased, takistage seda pääletui.gimtft.
nutil oma kaaswcnnad äiab. katsudes nii arutawad paljud nahahoidjad.
Säält lõunapool mütsid puna.ed wäeosad Teadke, et Ungau töölised wõttlewad ka
rida külasid ära.
köigep ält oma nahka päästa. Wäejooksik
teie eest: nad kaotasid Ungaris etsploa
Argvüks jookseb minema, aga rahwal
Postawi sihis asusid punased
on tööpere kõlbmata liige.
tatsiooni ära \a kaemusid wäzaulaa
tuleb merd kahe eest walada. wcel eimm,
Kõigil frontidel peawad praegu talu pegenedes kasarmust wõi teelt, wiib arg wäeosad pääletungimisele ning w tsid kapitalismile haua. Teie näete, er kapi
pojad ning töölised miimist rusket möit püks a nahahoidja riided ning sagedasti Borodaewo jaama ära, mis 20 w. Posta talistid kõik eneste kestel solidaarsed on,
lust oma neetud wacnlastego. Selle wõit isegi püssi kama. Aus soldat Lapleb mõni m.sr idavool. Teistel sihtidel pole täht» et terwet rahwaft ära kägistada, tes ets-»
luse lcpust oleneb, kas jaamad tööliste kord frondil saabasteta, sest wäejooksik on samaid muutusi.
>!oa:eerimise alt wabaneS. Olge teie ka
tlass ning talupojad elama, wöi jaamad saapad ära miinud. Tcgewat sõjawäge
solidaarsed meiega, tere wcndadega, ja
Lõuna wäeriud.
nad hukka tui peaks wäitma Äoltshak, maldab hukkamõistmise tunne põlatud
ärge laske sel rõöwkaUaletungiuuzel korda
siis upuwkse töölistcklassi ois meres.
mtitna."
.ooksicute mastu. Juba ammugi n ua
lusowo piirkonnas, surus
Selaja! kui ausad lüörahwa pojad pin» mad punased tm'itle..ab, et nõukogude i waen!ane, kes koondatud jõududega 4 tanki
Reaktsionäärid tööta r»ad.
gutawad wvitluses kogu oma jõudu, püüa w im teeks okastraadist suure luua ning abil wüitlust algas, meie mäe osasid Ju
wad nahahoidjad wäerindadest põgeneda pühifs sellega koik jooksikud urgaste ja somka alewist lääne ja idapoole.
Paris. 22. mail. > „Echode Pckris"
ja vaotamad end küladesse ja linnadesse. nurkade tagant mälja.
D e b a l t s e w o piirkonnas mütsid Genfi kirjasaatja teatab, et Ungari reakt
Nõukogude Wenemaa- pal uis kohris on
Ning töestt on aeg. Ei tohi kannatada meie mäed Petrvmenka jaama ära, mis wnääride saüttond Belgradis käis ja
küllalt Koltshaki agente, kes awatlewad enam ühte tinldigi, et tegcmusetud ning
35 w. kagupool.
serbia troonipärijale ettepaneku tegi Un
piumdaid soldatid mäest ära jooksma. äraatldjad lamaks kodus ahjul selasal, kul Debaltscwost
Luganski piirkonnas lõtk
„Las' sõdimad minuta- aga kui naitma ausa-ja ohmrimcelsed täkud malawad oma meie pääletungiwad wued woenlase tormi gari krooni was:u Niötta ning sellega
c u'i lõuna-flaamlaste riikisid Ungariga
küll siis minagi tulen ning werd töörahwa õnnelikuma elu hääks.
jooksud tagasi ning wõtsid rida külasid ära. ühendada.

2
f&flitftfe tähtaja pikendus
81 on. 29. mail. Amerika ajakirjan
duse büroo raadio. Wastuse tähtaja
pldmdust rahutingimise asjus 8 päeva
pillile, tuleb (eletada liitl ste mitietaht
misega w idetud waenlast üleliigselt
rõhuda, et talle aega anda nii tähtsat
küsimust läbi arutada. Rantzau ärasõitu
seletatakse Saksamaa valitsuse scowiga
tema isitlist arvamist asjade seisukorra
kohta kuulda saada.

r p m i.

Pi!b"vsew< 25. mail 1913. n. 11U

batareid ilma mingisuguse põhjuseta Soome nib nimekirja järele ja ig üks, kes oma
Meie wead.
lahe Vene osa pääle tule, omo lõhkevate hääle poolt ann b, kirjut b kuulutusele
aineteg: Krasnäja Gorka kindlustusi kätte all-. Astumine saab piduliku istumise
Eesti Töörahwa Kommuuni Nõukogu
s ada xüü)es. 18. mail avasid Soome iseloomu kandma.
häälekandjas .Töölises- on nädtowastt
eelkindlused ja pumala ilma põh u
Tallinnas 17. apr. Rootsi ärimehed, uuS osakond päälkir a all .Meie *re«d
sita uuesti tule meie de pä le. Nii f.Sedel mõnesuguseid äriettevõtete kawat awatud, kus igaüks, kes wiaafi näeb ehk
amuti katsuti Viimaste päewaöe jooksul susi Lesti,\t on. on walmiS lubama 25 leiab, neid armutalt paljastab.
Soome lahe Venemaa poolse kalda rää.e miljoni kroonilist laenu.
Kui hää sarnane enese kriitika leti
dessanti teha. K i Arasnaja Gorka Wene
ole, kui pal u meil wigafi ka el
bat-reid teatavaid sammusid astusid, et
miS tõeSti k rwalditst nõuawad, ei me
Soome bato reisid wa kima sundida, mis
Punane sõjawägi.
minu arust tee, mille kaudu neid senini
meie peale l sksid, siis oli see enesekaitse
ja iseäranis tuumase! * ajal kõrwaldama
mõttes
tarwiliL Niisamuts ka Vene lae
ProteSti miitingud Londonis Saksamaa
(hiti meremehe kiri.
on hakatud, siiski mitte ötge.
wad, kes oma õigust tarvitasid, läksid
blokaadi wasta.
Ma küsiksin, mikSpärast sünnib kee aja
.Värise, tõõrahwa werejänuline timu
Kroonlinna sadamast wälja, et Venemaa
lehe kaudu, kui seltsimehed, teS selleks
kas!" J
Verlin. 22. mail. Londonis. «Albert k ll st pääletungimistc eest kai seda. £ ifest
wiimasel ajal iseäranis energilist tegewust
Nii hüüab kommunaar.
boli" majas pceti suurt pro esti miitingu küljest tehti Soome maapäwal ettepanek
Saksamaa blokaadi wastu, mille läbi juba (Olonetsi maakonda fissetungida ja Soome
WärUe, sa neelud wxreimeja, wihane on awaldanud, E T. St. N. Walitjusele
palju naisterahvaid ja lopsi hukka saa Vabatahtlikud le nendest operatsioonidest osa kättemaksmise tund jõuab. Sest punase õige lähedal sei awad, tähendab, läbedal
nud. Parlamendi liige vonwort teatas, võtta, n-ille järeldusel neil põimil tadog Piiteri töölise käsi on ilmunud ajaloo sei sellele asutusele, mille .nugasid" paljaS
et Inglise laevastik, kes blookaati korda ärwe idapoo fele kaldale dessant tehti. Ve nale ja kirjutab ärakadumist parasiitile. tatakse?
saatts, häbeneb nüüd oma tööd. Bo han nemaa Nõukogude valitsus tead wõga Ka meremehed on kind!asti walwel ja saa
Kas tõesti ei leidu otsekohasemaid teid
tähendas, et rahvas, kes ennast austab hästi, et praegune Soome w-litsus omas mad häwitama kõiki neid, kes werejänuUse ja obinöusid wigade k rwalduseks, kui
niisugusele rahule alla ei kirjuta nagu Vaenulises tegevuses Venemaa Vastu, ahnu ega ilmumas häwitama töürahwa ajaleht?! Neid peab. leiduma, [\ kui ei
Saksamaale ette tähendatakse.
ainult tööriistaks liitlaste kaes on, kes teda kätke wöidetud w -badusi. Ei, iialgi ei pea leidu, siis on siin ihtsa jöuerusega tege
Nõukogude Venemaale kallaletungim.se te näha saama Punast Piiteri. Teie mere» mist. Ajalehtede weergudel need seltsi
Koondavad sõjajõudufid.
juures kasutada tahab. (Loendused, mille jänulsus saab proletariaadi punase sõjamäe mehed paljastusi teya, kelledel wõimalus
puudub- teist teed tarwitada, aga kui Si?e»
Li»n. 22. mail. Pähtsad Prantsuse wale iseloom teada Soome Valitsusele, on poolt täiesti häwitatud.
Ning foif need .rahwaste liidud" mida asjade Valitsuse juhataja smS KäSpert.
ja Belgia abijõud tulid neil päiwit pahem kahtlemata üks osa pääUtungimise plaanist,
poolsetele Reini jõe kallastele.
mida kokkuleppe riigid ettewalmistaw d. teie neetud kapitalistid töürahwa Piiteris tlmuwa .Edasi" kaudu Naukogu
Need wäjakutfed ei jõua aga eesmärgile, orjastamiseks loote, saad ärapurustatud Valitsuse hääle, kandja .Töölise" toime
Ei taha Nõnkogade Ungari kallale tungida. sest et Ven?mca Nõukogude wa litsus ei üleilmlise kommunist ise rewolutsiooni wä tuse liikmete ttibunaali alla andmist
gewate ning wnmsate puhangute ees.
Nl uab, mis ammu enam kui nuider. Kelle
Budapest. 22- mail. Raadio-Teate jäta ühtki Vabariigi kaitseabinõud tarwt
.Igawest kadu parasiitidele!"
walwuse all on mis .Tööline", millel
ta
mata
ja
lelf
mai
ajal
jääb
ta
Soome
Prantsuse kindrali Franchet üleskutse
Nõnda ütleme meie kommunaarid-mere suurte lähtega eesotsas kirjeldus seisab
kohta, et Prantsuse wäed Nõukogude Un- maale kallaletungimise katetele vöõr ts. mehed oma püssitääke teritades. Teie isegi .Eesti Töörahwa Kõmmuna Nõukogu
Venemaa Nõukogude walitsus, ws.l kord
Sri Vabariigile kallale tungiksid, äratas energilist protesti awaldades, arv b et wöite n >ha seva tõsiasja, kuidas töölised! häälekandja".
a kõige ägedamat wiha.
Soome lbõtawad massed ei luba endid ka. A süjawäelased punases PiitzerS malmis»' See ja kõik muud nähtused kokku lase
sut da kui pimedaid imperialistlisc Ln:ente lamad teile näimast, otsustawat hoopi mad aimata, et siin iseäralise azalirjaniku
«võidud wäeliimdel.
poliitika tööriistu ja teevad warsti prae andma. Sest mitte mähe pole teie salalitta spordiga tegemist tahetakse teha, muud nt
Budapest, 22. mail. Raadio. Un guse Soome Valitsuse süjalitule tegevusele agente ja spioone siin. meie tegewuft luu metust wõi mõtet sellele kõigele anda ei
«art punane wägi sai otsustama võidu. lõppu.
ramas. Ning teile, imperialistid töürahwa oska. Ma ei räägi seda mitte sellepärast,
Tshehi wäeltinil wõeti Mistoltsi linn ära.
werewalajad Mannerheimi ja Koltshakiga nagu ei wõiks meie wead awalitkuse ette
Välisasjade rahwa komissar
Võeti mängisid, kuulipildujaid ja suur
eesotsas teile langeb see wiimane sur tulla, ei, waid sellepärast, et niisuguse tee
Tsitsherin.
hulk sõjamoona. Rumenia wäeliinil põhja
maw hoop, mida Piiteri töölised malmis kaudu seltsimehed, kes iga nähtawale il*
tawad
andma. Teie peate teadma ja munm korratuse wastu otsekoheselt abi
r Solnotti, läks Ungari salk üle Tissa
ja lõi mitu Rumenia waStu-lallale
tunda saama, mis makiad teie rakkus nõusid pearoad tarwitama, seda jõuetult
tungimist tagasi»
Orjastatud Eestist.
käsi, kes seni ainult wasaraid ja atru ajalehe weergudel teemad, nagu kusagilt
oma ZüeS hoidnud.
mujalt abi otsides. Kui nugadest Üll üldse
Mõrtsnkatöõ ei edene!
Töölised! Ühinegem kui üks meeS punase juttu teha, siis soowUsin mma, et samane
Teated EeStist.
wõitluslipu alla, et wabastada endid lö uur, jäme ja õige lamane wiga kõige
Budapestist. Bukaresti leht .Epoche'
„Uttst Snorni* 14. 5. Eesti pääministri pulikult werej.nuliste kapitalistide ning enne
teatab kindlatest allikatest, ei Serbia ja
körwaldud saak». Iga kommunist
aruanne. Eesti kogule ahtad
imperialistide saaglahnete küünte wahelt, peab oma ülesannet mõistma, iga kom
Rumeenia Väejuhatuse tpahel olewat Un
aruandes felet b siseminister peet algu
garile pääletungimise küsimuses tugevad ses Eesti Valitsuse salajasest tcgewu esi. et w iksime pöörata rahuli ult loomale muuni Nõukogu liige omal kohal olema.
tööpõllule, et wüiksime täiesti kindlustada Wastasel korral heidame täeo rüppe ja
Hõõrumised. Serbia sõjaväed ütlesid üle
U) i mise ajajärgu lõpul testis enamlus
demarkatfiooniliini minekust lahti seletades, kche pääd, ja et ta demokraatlisest Võit ning saawutada ilmakorra, kus matuseks waatame wöimeluU päält, kui meie ene»te
et nad endid koguni teiste huwide eest lusabinõudest lugu ei pidanud, wid mendlus, töötawate kthtide üheüiguslus ja wead meid oma alla matawad. .
wabadus.
ohverdada ei taha. Ka Prantsuse sõja
®. Ztitec.
vägivallale toetas, oli w..litsus sunnitud
Elagu üleilmlik Nõukogude wabariik!
waed ütelnud edaspidisest pealetungimisest
wötmnabinõnsi
t
irw
tusele
Võtma.
Ise
Piiteris,
22.
mailEmgu wüitlus punase lipu all!
Ungarile lahti. See asjaolu raskendab äranis raske oli lõuna Eestis oma Valit
Meremees P. Wooliu.
Rumeenia Väejuhatuse teowsimalvst, kuna
pääle selle ka tshehhide pääle suurt lootust suste asutusie uuesti töölch..kk:mine, kus
är minewat Sak«a Väed kauem oi) ja
ei wõi panna.
Trükzwead.
rohkem takistusi tegid. Sellest hoolimata
Peterburi teated.
õnnest
s
Vmawalitsuste
asutustel
tege
Praletariaadi dlktatnur on möödapiõ jemata.
Eilses lehes jnhlkieta» .Aõit jSub wÜe
wust jõulukuu keskpaiku alata. Sõda eu.m
Ümberregistreerimine.
Schweitsi sotsialistline ajarirjand.s tun luse wastu oli juba novembrikuu lõpul
liinile", on ineta trüüwiga sisse pääsenud,
Peterburi kommunistliku partei orga uid J siin õiendame: sürenö W 5 fiq s oir
nistab, et ka Schweitsis üleilmlis' rewo
nii et walilsus mobiliseerimist
lutsiooni kasvamisega möõdau nemata j. m. komissaaride kaudu pidid toimetama. nisaatorite koosokek, otsustas Peterburis laotud: n.d t.psiö mah 26 tüõlifh pe. b
proletaarline pööre saab tulema.
ig* .olema: nad tapsid maha
Aus gil ei PUudunuo hää) tahtmist ja kommunistliku partei liigete ümberregist
.Baseler kirjutab. Idast
25 tuhat tSSlist.
selleparast, saadi häid taga järgi. Gmaw. asu reerimist toime panna partei liigete- ar
tulema suure laine mool tuleb itta Ugemale tuste teg VNst on suurcstl raha puudus welewotmise sihil. Seniajani ei ole nii
ja ligemale. Hiljuti tegi Unga: Wene r iskendanud. Valitsus on (Dinaw. asu sugust arwelewatmist weei tiigis raiooni
maa eeskuju järele. Baieris on öufogude tustele k ediiti kokku 8, 5 miljoni rn rfu des toimetatud.
rnabariik mälja kuulutatud. 'Pi letariaabi andnud. Suurt väljaminekut on miilitsa
diktatuur, mida sotsiaii. :rti* nime üleValpidamine nõudnud. Üleüldse on
tatakse, on juba Badeni järwe kaldale Eesti ri gis praegu 1393 miilitsa amet
Teated.
jõudnud. Sellega läheneb ka meile otsus nitku ja kuu jookml läheb nende ülew l
tarn silmapilk.
pidamsieks 620.000 marka. Aorra kait
seks on fee u utus tingimata tarvilik.
Silcmmisteerium on statistika kogunud,
mi» näilab, et jaanuari. veebruari ja
venemaalt.
E. T. K. Majanduse Walitsuse Põllu
Rahwuste koolide Osakonna Eesti Sekt
märtsi kuude jooksu! war statuo ja röö ma anduse Osakonna poliüilik p llumajan sioon palub kõiki Peterburi EeSti Tööliste
Vastus Soome valitsuse tuärgnkirja pääle. vitud Varanduse wäärtus üie 7 miljoni duslised lurjused asuwad Staraja Russas, klubist oma eelarweid teise pooleaasta
marga ulat b. Anrategljate üleüldine Jljinõkaja uul. 63. Uute kurjantide vaule mitte hiljem, kui 3i. maits s. a.
Helsingis, « ä l i s « s j a d « mi* arw tõuseb 5,6 tuhandeni. Umbes 4ÜO/O
wastuwütmine kestab edasi kuni l.juzmini. Eesti* Sektsiooni. ära anda. Paale 3X
visterium.
kurjatcgi aid on kättesaamata jäänud.
mai eeiarweid enam wastu ei wüeta ja
Kursuste juhataja K. Radik.
lvcnema Nõukogude valitsus awaldcb Sõj ministrina olles sai Peet sotsialistide
need klubid, kes selleks ajaks oma eelar
Setietär
J.
Pallo.
kõige energilisen.at protesti põhjendamata poolt kirja, milles sõja pidamine suure
weid ära annud ei ole, saamad likwidev
pääletungiinise ja vahetpidamata tallale Venemaaga hulluseks peeti. Ulobilisee
rüüd. Eesti Sektsioon.
Msskwa raiooni Lesti proletkuldi jaos
kippumiste wastu Soon e poolt Ivene rimine ei tahtnud alguses õnnestada ja sest
konna üleüldine koosolek fasb
Niukegude lvad riigile, nisamuti U ma et csja sisse ei juletud uskuda. Isiäranis
Ajakirjauduslist jõudu
nöövri wasiu, mis selles stisab, et katsuda raskes seisukorras oli esimene sõjaminis olema pühapäev l, 1* juunil kell 3 p. L tarwitatakse „Edast" toimetusse. Tarmu
seda kallaletungimist walesüüdistustega ter Larka, kuid seisukord paranes, kui McaayHapoÄHHö np., lg 124 (õub. 3asaj lik Eesti- ja Wene keele põhjalik
katta.
Eesti armee pr ezun. ülemjuhataja La»- k&hckhH). päevakord: 1) Uue eejtsei use kuid ka teiste keelte tundmine wäga . soo
Soome walitsue katsed Valelikelt tõen dpn.r Soome kaudu Venemaalt kodu »ralimine, 2) parteilise kollektiivi asuta wüaw. Üles anda .Edast* toimetusse
dada, nõgu oleks kvenemaa Nõukogude maale juudis ja juhatuse oma kätte Võttis. mine. 3) Revisjoni kom misjoni valimine. UW»0oc«« 14.
Wabcriigil vaenulised kavatsused ehk soe» Sõjategevuse juhatus .äks tema kätte, nii 4) Mitmesugused läbirääkimised, palume
Seltsimees KrauS, kes .Edast* kontori
wiks ta agressiiwjet tcgewuft, iulew .d ur sai sõjaminister tähelep.«emist Varustuse kõiti seltsi liikmeid iseärunis aga partei
liikmeid Uinuda. . Eestseisus.
raamatupidajaks üleS andis, aga senini
vele vfctu kui väljakutse, mille eesmär paale juhtida. Aut Tallinna kindlustuse
kohale ilmunud ei ole, palume seda Vii
giks on Nõukogude Nlabariigile kallate õ dusi polets olnud, ei oleks me midagi
bimata teha. .Edasi* talitnS.
lvasfili saare Eesti Cüöliste-Ulubi kor
lingin.ist c idata. Soome Valitsusel ei ole pääle wõinud hatata.
.he.fingin Sanomat* 18. apr. Tal raldab omas ruumides, pühapäeval» 26.
nttte teadmat?, et wenemaa N ukogude
valitsus igasugustest pääletungimtsteft linnast 17. apr. Eesti iseseisvuse kuulu mail, s. a. p t d u õhtu, määgib puhk
Väljaandja: Wenemaa Stom. Partei
pillide koor. Algus kell 4 õhtul. Cpwm
tamine wastu usutama kogu
'oomemaale, eemale hoidis ja ka nüüd
Eesti Osak. Peterburi komitee.
pib ta amult tarviliku enesekaitseg . istumisel tuleval esmapäeval. Kuulutus npocp '43, bb. 40
trükitakse
Beraamendile.
Hääletamine
sün)aal 17 mail awaiid Soome pimftlO
Beilutoto toimetaja: Xoimftttjs (egttgiss. »
- "V
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Kommunism ning kultuur *>
Kuigi kommunism omal
järgul niinimetatud algkommunism
nähtub, nagu tõendab etnograafia ehk
rahmaSteteadus, isegi Wadusrahwaste pe
reS—tähendab, wõrdlemisi madala arenemis
astme juures siieki mõimaldus tema
kui teaduse, kui öpctuse tekkimine, mis pe b
inimkonna wiima uude olemisjärku, ainult
tolle wõrdlemisi kõrge kultuuri t Uu, mil
leni oli inimkond jõudnud läinud aast»'
saja keskpaigas ning teisel poolel.
Me teame, et suured lotsialismiõpetajad
Marx j" Engels ei mõel n u d kom
munismi wäl j a, waid et nad neile
Mvopilis-idealistlitkele inimkonna olemis
süsteemele, miS juba ennem olid loodud,
andsid teadusliku sisu, ra;ades neid mal
mistusabinöude ning ühenduses sellega ka
walmiStuswuse ja neist olenema ühiskond
liku korva paratamatule arenemisele Aga
utvopiliS-idealistlilu sotsialismi wöisid ni
metatud rpetlased moodustada teaduslikuks
kommunismiks ainult selle tagajärjel, et
inimkond oli tõusnud wastawale kultuur
astmete et neil olid kasut da tähtsate
koda.liste majandus- ning ühiskonnatead
laete teosed, riktaline loodusteadus ja
filosoofia, ning et mid. pääle selle, tege
likus elus mütsid näha tolle ühiskonnakihi
ku ui/einist. kes uue ilmakorra lovmüe!
kandwaks jõuks pidi saama - nad mütsid
näha proletariaadi, kui klassi, kui ojalooni e
kategooria, tegmvöimsa organismi, are
nemlst.

Nõnda näeme, et kommunism on kõige
päält kultuuri »vi!i, et ta wõrdlemisi kõr
gete astmele tõusnud teaduse toodang.
Ott aga mingisugune inimilma waimlik
nähtus, peius, mtda » ib waade.da
teise samasugu>e nähtule sünnitusena
küllalt eiuj niine, siis ei o e ühtki põhjust
eitada alu.-nahiust tema pühim tteis, mis
talle nähtuse ilme annamad nmg ta
awaldumift w ima.dawad.
Kommunism on ka üks inimkonna
mann isist nähtusist, woolest; ta on, nagu
•) Autori soowil keeleline külg muutmata.

Totme t u S.

" tähendasime, toodang ja
seejuures tmgimata elujb line, ning
seepärast ei ole kommunism kuidag wiisi
wastolus kultuuriga, kommunismi
tandjais ei oe kunagi tekkinud mõtet
eitada kultuuriteadust, kunsti, kõlblust ta idees. & uc XD ib ainult kultuuri* üksi
kute alade ümberhindamisest ning ümber
loomisest olla.
Ja ometi häd ldawad kodanlased
karjub kogu kodanlik-kavitnljst jk ilm kom
munistid nn barbaarid (metslased); nad
häwitanmk kultuuri, tavnwnd porri tea
duse, kunsti, kõlbluse, usu. Kas on jää
rane hädaldus millegagi p^h.enda^ud?
Ei ole! waStame kategooriliselt. Me
ei salga, et n ukogude Wenemaa hari
duslik elu on jäänud Natukene soiku. Aga
lellest e* saa tuidotzi moodi järeldada,
nagu ei püüakski Wene n ukogude w.tm
riik haridust edendada Ei, ta püüab
sinnapoole togu oma õuga, mille tõen
duseks to, et ta kõigile rikustele maata-'
mata, algharidust anttüb laiemi e noor
soomassele, kui seda tegi t aariwasitsus.
Et Wenemna kõrgema astme hariduslikku
ellu tulnud teataw sei ak, seletub lahel
kaalukal p h usel. Esimeseks neist on
klassi''da kapitalilt liku ilmaga, mis-n u..b
nääralut' energiakulu. Tesieks põhjuseks
aga on to asjaolu, et Wene haritlaskond
ehk intelligents omas suures muesis to>u
.. untsmt suhtes, kas külm-erapootetu,
wöi isegi awautwaenuline.
E saa tähendamata jätta, et ka paljus
neis kodanlins mais, tes peawud kl
l da po e harid sUt a üleüld e maim it
olukord nõukogude Wencm a omast põr
mugi parem.
Kodanlise ilma hädaldused, taebed, nagu
oimaks kommunism kaotada kultuuri, on
igasuguse reaalse aluseta; nad ei oi
midagi' multd, kui alatu püüd pimestada
teadwuietuid ning iscteaowu etmd töö
et kaugendada oma surma
lnis k.zb paratamata kommunismi
teostumise kaasas.

väerinna piirkonnas.
kas elanikud walgctest wamaakoht-s walged imi punased
. , selgub pea, fui säänete elanitludega
ifu puu ud. Kes walged, need on eud
hes „rahwawüega" pooe tömma
Nud, lootusega, et pea togust saab tulla,
kui .õigus ja kord" jälle maksma pan
nade. Rii on mõisnikud ja küla rahwa
kiht, suurtaluomanikud jne., endi kodukol
ded k s päris maha jutnud ehk julle
perenaese w i kellegi -«nuu meestcrahwa
hoolde ätnud. kes lodu alles hoiaks, kuni
nad ise .wabastawa sõjamäega kallin
kodumaad" kommunismist puhastawad.
. Küladesse minnes l.iad mitmed talud
hoopts tühjad. Küsid naabrite käest selle
p hjusi ja teed juttu, et kohalise u«eele
oluga ennast tutwustada.
Küla, kus praegu wiibin, on õnnetul
kohal. Ta seisab kauemat aegt sõja piir
konnaS. Küla on mitmed korrad wa gcle
• käest punaste kätte läinud ja üniberpoör
üult. Peremees, ke.kmije talu rentnik,
w tab mind wäga lahkesti wastu. Kut
talle teatasin, et ma ajakirjanik olen ja
häömeelega tema käest kuulda joonuksin,
kuidas sõda siinsete» elani kude paale on
mõjunud,' siis kut utatse tuppa, antakse
istet ja peagi oleme elamas jutuajamises.
Laseme tawrentnikku rääkida: Walged
Võtsid kõik n ciftterahwab kaasa, keda jõua,
keda moori. >cecd, kes ühes ei läinud,
mõeti wägiwallaga. Mobilisatsioon kuulu
tati waldodes ilma keskkoha teadmata wälja.
Kes ei läinud, sellele anti lto hoopi ja
sunniti siiS püssitiku abil alla andma.
Mõnedel walgete wastastel lätS torda
punaste poo.e üle ooksta. Meie naabrid,
fuurkoha omanikud on walgete poolehoid
jad ja sellepärast läksid nad wa getega
waStupanemata kaasa. Kapid lihuü lahti.!
ilma et aega oleks arnud, omanikul neid

ise lahti teha. Söögikraamist ei jäetut
midagi järele, sest soldatid olid naljas
Ka pulka oli sõduritele tarwis. „Kroonu"
neile seda ei maksnud, mspärast nad ise
wõtsid läält, kust said. Iga asi, millel
mingisugune wäärtus oli, ja mda wõi
maltk ühes olt wõtta, wiidi kaasa, mis
aga sagedasti teel maha wisati. sest sõja
mees ei saa oma isikliste as ade jao s
woori.
Walged taganesid 'meie külast wäl a.
Tütt aega läks mööda, kui jälle tagasi
lain tulla. See aeg o i aga täiesti pii
naks. Süüa küüdimeestele ega nende ho
bustele ei anta Toidumoona pidi iga
üks ise muretsema. Ka tasu ei makstud.
Wähene raha, miS kaasas oli, lõpes peagi
otsa ja pääleselle olime ta meie sunnitus
ise säält w tina, kust juhtus. Muhust
polmid juttugi. Tähte ka wöetud kraami
ü e wastu et aniud. Ülemad ütlesid, et
rahwa sõjawägi peab ta rahwa enese poolt
ülemal peetama. Küüdimehi pandi muu
seas ta sõjamehi wedama. Püssimees seati
kõhuli ree pääle, lellega siis küüdimees
tuleliinile pidi siitma. Süüdimehed olid
kõige paremaks laSlemärgilauaks punas
tele. Paljud on neist surma saanud.
Nende lootus, et kord jälle oma koju
tagasi tulla, ei lähe täide.
Walgede mägede küüntes 'õlle*, nägin
ma nii mõndagi, mille päüle müte.dcs
meel nüüdki juuksed pääs püsti tõusewad.
M isnitud, peremeeste, koolipoiste ja
igasugused teised wabatahtlilute salgad
olid wäga werejänu ised. Nende kätte
wangisattuwad puuasewäelased langesid
igasuguste piinamiste ja teotamiste alla.
Neid juhtumisi, kus koha
pääl maha laSti, oli harwa. Enne maha
laskmist piinati mängisid igapidi) tüll tor
giu silmad püjmttudega nina löpdi

Kopita ismi hädakisa hääbub lõpu'i?ukt,
p'rgates wastu toda arusaamiskaljut, mi
le ses b iga tõsine tommunSmi kandja
*'ing mille särele kommunismi teostamise
üheks päätagatisekS wõrdlemisi kõrge
ku tuur. »
Kommums-n edendab tingimata hari
duft. Wabe kap ta ismi ning tommunismi
h riduze ed ndami e nmg kultuuri tõstmise
w hel ou kommunismi tähtsas üleo ekus.
Kapitalistlikus ilmakorras on haridus
ehk kultuur teadus, kunst samuti,
nagu walmistusabin ud ja looduswaran
dused tehtud wäikse lapitalisnde- todan
laste kildkonna eraomanduseks, tema ainu
õiguse walda luutumaks. Ainult walitsewi
kihte noor'oo eon w imaldatud hariduse
saamine; üksi talle on awatud kõrgemi
Speaiutuste, kunsti- a teaduskodade utscd;
ainuüksi tema e on loodud soodsad tingi
mujed arendada onn waimuande ja tal»
d.iwusi teaduse ning kuusn alal. Kapita
lism lubab ainult walitsewi kildkondi liik
mil kujuneda kultuurinimesiks; üksi nei e
wõima dab ta tolle awaraina ning sügaw
usuliiema olemise, mis krnb kõrge mõistus
liku ja kölblise hariduse kaasas.

Laialdasilt maslelt, t örah bulki't on
kapitalistlikus uS tws tvöeMd
h induse omandamismõiiuulus tähtsa määs
räni. Ne.d püütakse sihiki ü.uit hoida pilka*
s.s piineduses, ja seda tolleks, et nad ei
aimaks kapitalismi aluspalke, mis raja ud
nende eksploateenmisele, kurnamisele, or
jaStuse e.

Nagu paljus muus, nii on ka hariduse
edendamiies kõmmuni m täieline lapita
lismi wastand, sa kui k pitalism on tei
nud hariduse wäikse kildkonna eraoman*
duieks. siis tahab k>.mm.mtsm kutsuda
temast osasaamisele kogu immonba. Äom
munism püüab anda üimkonna kultuurile
mitte ainult laiemat ulutust, wa d tahab
teda ühtlasi tö.ta kurgema e olles
tol waatepunltil, et niida k rgem kultuur
tze nesest ning mida rohkem selle tultuun
tõttu rakendab inimsugu loodust oma tee
nistusse, toda täielisemaks, toda sügaw*
sisulisemaks muutub ta olemine.
Kogu jõuga püüda kultuuri t stmiseke—
et tehet iga mimkonna liiget inimeseks,
«elle s na tõsises mctteö see on üks
kommunismi pühamaist sihtmärkest.
A. Pastat.

il. Uzlhsri razmd: „kzs «st s !.ar ilus JBS
- riigi- ja majandjsfcaduss seisukohast."
N nda on raam Nu nimi mis mõni
nädal tagan iln-uS trükist Peterburis.
Naamat tannob küll 19 8 a. dt., see aga
on liitjalt tuunrstuseks rasket st trükiolu
dest, milledes ta pidi sündima. Mirte
aurult trittunud ei cwaldanuö oma mõju
raamatu jaam se piäle; rewolu'siooni
wr itlu ed eftnd wahetpidamata, a alooli
jed jündmued waheldusid imeliiru ega.
wastupanemata kaajaktSkuwalt mõjudes
raamatu autori paale. Oma nõidusliku
häälega kajaüd need wõiiluse helid, nad
mugisid rv asi ma ta urrrija waikiesse tuppa.
awatlesid teda wälja jäält raamatute
k skelr, nende tasaste, armsate, kuid eu
ture söpr de juurest laia taewa alla,
juurte rahwamasiede ctleotsa. Jr neeo

j rihwamas>d. se« kärntu, oma
mati j>u tundmisele tulnud walit'eja
fcftc cc noorel liurjül tuli lugemata
k nedes awaldada omi mütteid igalpool:
saalides ja lau a taewa all limlades ja
lillades, klrikudes jn klubides, fee wai
qistamata walitseja ei aimanudki mõni
kord, klii kauast ja põhjalist eeltööd tea
dus ? üksilduses nõudsid .väliaoeldamad
mü. ed, kui palju peidus neis kõigekauge
kauge,naid äranägemisi töörühma kultuuri
tulewtkuft, kui sügamalt tutwust awaldasid
nad küige paremate sotsialismi õpetuse
loodate töödega. Aga nii, kuis awaldus
kõneleja ülesastumistes,
mi la raamatu kirjutamise juures. Päälis
kand ele luge ale on sellepärast tihti raske

- mõõgaga maha ja keeled lõigati fuufi
j mälja. Sagedasti löödi kõik 11) sarm<
' ükshaawal inaha ja isegi suguosad ei jää
inud puutumata. R ided wöcti muidugi
enne pimamise algust ära. Külm pidi
omaltpoolt weel piina suurendama. Sa
geda>ed olid juhtumised, kus inimesed
piina kätte ära surid, ilma et neid otse
maha oleks lastud. Ka surnukehasid et
aetud rahule.
Mobiliseeritud> käisid wangidega wähe
iniinlikumalt ümber. Ule>n.«te käju pääle
pidid aga ka nemadki timukateks olema.
Iseäranis selgesti seisab mu! weel pilt
! stlinade ees sellest, kuidas aluspesus puna
sewäelane niah laskmiseks metsa wiidi.
Kohale jõudes kästi teda jooksma halkata
Ta jooksis ja soldatid siht.sid, et paraj le
kaugusele jõudnud .pääle lusla
Kogupauk tuid jooksja et langenud.
Lasti edasi, kunt püssid tühjad. Jooksja
ätkas antud lä-ku täites jooksmist. Püs
side uuesti laengusse panemine takistas
lajkm st. Waug \ udis selle aja sees mäe
.ingu taha ja kadus. Muidugi jooksis ta
oma mägede juure tagasi. Ta oli minu
kodukülast pärit ja minu kodu tagasijõudel
kuulsin, et ta reiest haawata olla saanud,
kutd sellegipärast edasi jooksnud, et jälle
walgete umstu woidelda.
Walged torntasid manöäwriga meie
külas otewatele punastele mägedele pääle.
Wtimajed taganesid kulast wälja. Walged
lv tsid tüla oata alla. Ma sain küüdist
wabaks ja jäin kodu. sest termis oli wilets
ja puhtust oti nii muae enesele, kui ka
hobusele tormis.
Paari päewa pärast tungisid punased
pääle ja walged taganesid wälja. Küla
jäeti kiirelt maha, nii et erainimest polnud
aega kaasa wiia. Punased sisse ei tulnud
M tüla jäi erapooletu liini pääle. Kumbki
pool polnud küla peremees. Paari tunni
pärast tulid meile kaks puuaft soldatid
sisse. K*stjio, tas muigeid pole täinud.

Valgeid ei olnud Kõik oli wagune. Korv
ragr ilmuwad 7 w lgekaardlast.
- Punased lähemad nei e wastu. Kum
magilt poolt ei lasta. Umbes 20 sammu
ü steisest eemal algaS järgnuue was.as
ttkku t nelen ine:
Punased: miks teie meiega sõdite? Kas
te töölised olete? Kui töötled, siis tulge
ometi kord arusaamisele, et Me endi elu
kapitalismi eest ohwerdate. Andke endid
meile mangi. Walge Eesti ei õua meiega
sõba pidada ja olla peate teie nii kui nii
andm'. Parem siis täna kui homme.
Waiged wastawad, et nemad alla ei
anna, punased NMda end nendele mangi
anda.

P mased halkamad tõendama, et see
pä w kunagi tulema #i saa, millal nad
endld walgete lätte mangi anna vad. Sel
samal ajal märkasid nad, et ma ged ahelas
küla sisse piirasi). Punased tümmasid en
did tasasi ja lahkusid nii. et walged nende
äraminekut ei näinud. Umbes J 6 minuti
pärast piirand walaed meie talu ümber.'
Tormati sisse ja loodeti portsu punaseid
tinni püüda.
Punaseid ei leitud. Otsiti kõik kohad
läbi. Selleasemet, et aega o eks antud uksi
aw.da, lõhuti uad ära. Kui aga selle
paale waatamata kedagi ei teüud, t itti,
kus punased on.
Vastus oli lühikene, et uad läksid
netnq. Päriti järele, kui kaugel punased
jetsawad Umbes wcr'l maad. Seda e
ustud ja mind ähwarllati kui äraundja
kohe maha lasta, lui ma õigust ei rää
Tähendasin, et tehke mis tahate, km ;
paremini teate, miks sns minu Lu.'
pärite.
Ohtu jõudis kätte ja ilm oli udmets
läinud. Wõimata oli kaugemale
Kümme meest jäid meile öömajale. - •
küsisin nende kaest, miks nad süd u .
Soldatitel oli nähtawasti st jast
mzas. Tegid ettepaneku, et ma vun.. .
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mõista raamatu alandliku wa! januge inise
järele, missugt.". kallast ja kõigekülgset
etlema unistust nõudis tehtud too. Kaarna
tn! puudu'' tõesti teadusliku töö mälimus
tarvaliics nt tlell. nii kui kausta ja wor
mi poo cst, nii la täielise „k ittiiife apva
raadi" selle „a!umise korra" äraolemise
lrttu, millega äriliselt 'uuruswmad
kod.pllised õpeilas d ning mida locta-ie
.nende juures „hää tooiii" tundem. raiks
iseäranis Saksamaal, Raamatu mälimus
ui liiga „demokraatlik", ning see fakt saab
tingimata halmasti mõjuma nende „hari
tud" luge ate põäle, kes on harjunud
maatlema asja läbi kodanluse prillide
Aga need, kes waatamata raamatu aiand
illit mülimuse paole, suudamud tungida
tema sisu, tema tuuma juurde, need laa
mad leidma temas töö, mis awab kõige
ümarama maate töörahwa kultuuri tule
mikuilma.
Muidugi mõista, mille kõik päätükid
raamatus ei ole ühewäärtusliku tähtsusega.
Tuleb meeles pidada seda äärmiselt rahu
lut, kääriwat ülemineku aega, milles tekkis
raamat. Kaswatus ja haridus, kui töö
rahwa riigi ülesanne, h ljus meel suurel
mõõdul kawatsuste ja teooriate möllas.
Raamatu autor ise sai ajaloo sündmuste
labi lahutatud Eesti pinnalt, n'nda ct
kaugelt suurem osa arutusi ja kogemusi,
niis kaswatuse tegewilku luutumad, pärit
on Wene töörahwa riigi üleelamistest
olewikus. Selle tõttu on oma otsekohese
huwituse kaotanud Eesti töörahwa kul
tuuri ilmale niisugused osad raamatus,
nagu leheküljed :()—34, mis käsitawad
esii'.esi püüdeid Wene Nõukogude Waba
riigi tegemujes, niisamuti need lehetus ied
wnmasest päätülift mis korda
wad üksikute referaatide mõtteid Wene
kultuur-haridusliktudelt konwerenisidclt a
1916. Teisies päätük.ides, nagu 17. päät.:
pvluehniline haridus" on
elu mõnda uut äranägemist loonud, on
ka münda uuemat kirjandust sel alal il
munud, mis endistele waadetele osalt
uue kuju annawad. Kuid selle juures
peatame wast lähemalt erilises wäites
kaswatusteadnse ajakirjas, ajalehe weerud
pole seks kohased. Aga raamatu paäraskus ei seisa mitte siin, maid meie arwa
- inise järe e kõigeenam I 1., IV. .ja V. pää
tütis, mis tünnita ivadki üle poole terivest
raamatust.
Aga enne, kui nende päätükkide sisu
juurde asuda, woja kõrmaldada elsiarwa
ist, mis hariliste Lugejale hulga juures
aunis tihti nähtaw. Asi fcijaö selles?
cl ii m nigi lugeja, kelle kannatus ja
; aole läheksin äree kuulama, kas mitte
rk j of|ituiD ilma karistamata wastu et
: ctacs. Nad kartsid, ct punased kõiki
r.coa (ätte saamad, tükkideks Et utrad, sest
ärile seletatakse kindlalt t endades, et
iämu ei antawat keUegile. Peagi tuli
msk taganemiseks. Rühmaülema arwa
Iti e tirele oli seisukoht liiga kardetaw
sead laksid. Naost näha, et m'nedel
cilge o!i, et punased kmki mitte tükkideks
p tutt Aknast xärele waadates nägin
tumeduses, et 4 meest endtd järele hoidsid
kes natukene am parast tagasi poorajtd
j- punaste poo e üle jooksid.
Õö läks rahulikult mööda. Hommiku
::axa tulid punased jälle sisse. -Neude leas
olid ka need 4 „walget" oma autoinat
püssidega, mis nad ühes olid wõmud.
Nad oht) üle öö punasels saanud Nti-'
pal-.u külamees. Sarnaseid juttusi rcõib
ii mitme teise külaelanilu kaest kuulda.
Külamehe seletusest nii ülesze üritatud,
raimad mõtted paas ringi. Tahad mähe
magnsi olla ja mõtteid koguda. Istud ja
mõtled. . . Püssipaugud on meel selgelt
hüüda. Lahing täib .. . Häameelega
ootaks sõnumit, et walged alla peidaks, et
merewalamist lõpetada.
Lõpuks küsib külamees lühemat seletust
meie tegelMudest kpmatsüstest lähema tule
miku üle. Nende ridade kirjutaba püüdis
lühidalt E. T. K. tawutsusi piltlikult ette
m.iaüda. Külamees wõetts häälStiltmalt
need leiaituieD wastu.
O. Lenk. (.Esta").
Naised mehi ja jen

mõistus ci ulata suuremate, ' iseseiswate Ning autor jõuab otsusele: ~Sotsialistlikku
teaduslikkude tööde lugemiseni, kaotab ilmakorda ette kujutada ilma üleüldise
o-na humi raamatu sisu ivastu, niipea, hariduse kõrge astmeta on wöimata, tema
kui ta aina näeb tema päälkirja. „Kas seab iga kodaniku päcilc nii palju wastu
matus ja haridus— fee pole kirjutatud tawaid kohustusi, et neid ainult haritud
'".eile, see on kooliäpeta ate raamat, mei. ja tradew kodanik suudab täita. Et käes
pole teinuga midagi pääle h kata »Kes olewa aja kõige suuremat pahet saaduste
nii saamad otsustama, ctsiwad rängasti. õigluseta jaotamist kõrwaldoda ja kõike
See raamat on lir uratud n> nda, et ta kodanitka tulusasse töösse rakendada, selleks
pakub sügamat huwitust rõikidete, kes wä poie waja ainult haritud ühiskonna juhte,
hegi püüab seista praeguse aja sotsialist waid iga ühiskonna liige peab olema
põhjalikult haritud ja kölbliselt ettewal
Utu ilmamaale kõrgusel.
W tame näituseks kolmanda vüätüki: mistatud. Sotsialismi suurtest sa kaugele
kaswatus". Mismgustesze nor 'ulatumatest ülesannetest möib ainult see
uidesse saab nälja moolama sotsialintik, aru saada, kes ühiskonna möödaläinud
töörahwa k lbus tulewrkus? Missugune arenemiskäiguga tuttam ja kes tema ede
ühiskondlik aareim s ab woimsalt ütesse nemift tulemikus ette näeb, kuid seda mõi
kerkima ärapehtinud, läbi ja läbi silma maldab haridus ja ainult haridus (lk.
kirialtse kõrb use ajemele? See on küsimus, 81—32)."
Kuna eelmised päätükid põhjendasid
mille otsustama selgitamise autor on tei
nud omaks luhtamaks elu ülesandeks, omad wäüed: esimene sotnalistliku eetika,
vring mähe lerdub töid. kus sotsiaiistltku teine majandusteaduse aial, läheb V. p ä
ee.ika alused nii lolkumõtlikult, nii selgelt tükk wälja pääasjaliselt psükoloogilistest
ja niisuguse teadusliku järjekindlusega olustest.
Siin päälkirja all „isiku harimine" on
wälja öeldud, mörreldes isegi tuniud K.
Kautz y raamatukogu „ Eetika ja matena kokkuw etud tähtsamad andmed pädagoo
liftile a aloo mõistmine", nagu see mäbe gilisest psükoloogiast kuulsa kaswatustead
sel 22 leheküljel on tehtud A. Wallneri la e Eestalvzzi ajast kuni meie päiwini.
raamatus. „Töö, mis seni tööliste seas Selle juur.s põhjeneb päätüki süstemaat
wüistluse ilmale kutsus ja ühiskonna loo lik osa uuematel psükoloogia resultaatidel,
musunni mahasalgajaks sai, _ igat ühte näituseks Jamessi Lange uuriinistel.
ainult enese otemaso emise eest mõtlema Iseäranis pünewat hmvituft pakuwad ar
sundides, peab nüüdsest p. üle ühlskonn; tulid, nns pühendatud loomusundide ure
kõlbluse ja leina aluse ühiskonna 100 j neunsele. Ülepää pakub terwe päätükk
müsunni elustajaks ja edasikandjaks Eesü tugejale parema ülewaate praeguse
muutuma... Ühiskonna loomusunnil ehi-j aja psükoloogia ärawõitmisest, kui ta jeda
tame me koolis dlguses töörahwa klassi leiab tujagttgi mujal Eesli keeles.
Iseäraline päätükk on pühendatud estce
settsimehetunde, millest aegamööda, ot
sialistlikku ilmakorda üle ininnes, üleinim tili e haridu ee. Õigusega näitab siin
autor, et „kunst on tulemaas lahutamatu
lik solidaar use tunne areneb
osa toörahlvu elust, tenta laadused taunis(lk. 58—59) "
linna ja küla togumispaike, elu»
Niisugune on lühidalt wõetuna wastus,
ülesseatud küsimuse pääle, mis annad ruume ja tööasutusi, mis tööliste teme
autor pärast seda, kui arusaaöawaks on kodu" (ük. 131).
Meie ei mõtlegi püüda äramahutada
tehtud et kiik senised püüded luua konfes
sionaalset ehk kodanlist üleüldise määrtu lühikzes e ajalehe üle-vaatesse raamatu
sega kõlblust on jäädamalt nurja läinud. \ si|u. Ä)teie püüame ainult juhtida laiemate
hulkade tähelepanemist raamatu enese püüle.
Järgmine päätükk ülesanded"
on teine niisugune päätükk raamatus, mis Sest kuig: sündinud käärimise, ülemineku
üleüldist hu.vt peaks äratama See on ajal, kus wüimata igat üksikasja arutada
meie arwates päätükk, mis kõige enam puistama täiusega, kaesolew raamat
õigustab raamatu päälkirja osas, kus ta ouaeti wöltstmata sotsialistlikku teadust,
lubab haridusküsimuse walgustust „maian püüdes walgustaoü tähtjamaid maldan tu
dusteaduse seisukohalt. Siin näuab autor temtkn ilmawaates. Mis poolest raamatut
jällegi otsustama järjekindlusega, kuidas iseäranis wotb sooivitada suurte rahwa
tähtsamad inimesesoo inajanduselu alused: hulkadele, see on tema keele poolest. A.
löö laad, töö hmk, löö wiljakus, töösaa Wallneri keel on kohati otse eeskujuline.
duste jaotus ning lõpuks praeguse aja Ta on laitmata Leadusltk ja ühes ime
ühiskonda iseloomustan) klassiwõulus en jelgc, nõnda et ta ühtegi elsiarmamist ega
d.llc wastamat htriöusejärge nõuawad. arusaamatust ei tekita. Ta on kaine ja
organisatsiooni poolest kehmemad on teata
mate ajalooliste tingimuste tõttu ka maim
liselt. niinelt, mõistuse alal mehest maha
jäänud ning füüsiliselt meelgi nõrgenenud.
Päätmgimsieks, mis naise reha juba
looduse poolest nõrgemat meel enam
nõrgendanud, on see, et naine kõigil aega
del, eriti sest ojast alates, kus teatam rah
mas wõi sugulond paigaldamaks muutus
ning pildu hakkas harima on teinud
koduseid töid ;a talitusi, - mis kergemad ja
wähem jõukulu nõudwad, mehe töö niiig
tegewusega mörreldes. On uga mingi
sugune töö möi talitus kergem, siis muu
tub ajajooksul ka ieda tööd ja talitust
toimetama isiku keha wastawalt lodwe
maks.

Ncnde tingimuste seas aga, mis naise
mõistusliku arenemise teatama maarani
kängu jätnud, on see, et naist kogu aja
mältcl hallist minewikust paale kuni
meie päiwinl on waimliselr orjastatud.
Peaaegu kõigil aegadel on naise kohta
maksnud maade, nagu oleks ta alam ole
mus> nagu ei suudaks ta kunagi mehega
ühele tampmnale jõuda ei waimlstett
ega kehaliselt. Seepärast ei ole naist kuni
wnmse ajani täisõiguslikuks kodanikuks
loetud, ega ole talle poliitilisi kodaniku
õigusi antud, pääle mõne üksiku riigi.
Waimliselt orjastatuna, kodaniku-üigus
teta esineb meile ucline halliaja kultuur
mais:' Egüptis, BaabeliS; samasugusena
näeme teda manaaia tultuurriikes: Giee
kas. Roomas; waimlise orjana on ta ela
!nud teskajal ning. uuel maigi. Kunagi
!el ole naisele täit wõimalust antud ühts
ega riigi elu juhtimisest akktiwselt osa
mctta.

damas.
Naine, kes juba looduslikult mehest keI;aXi clt nõrgem, nagu seda rindlnsu oletada
wõib teiste imetawloomade emaste ekiem
plaare p.hjat kes ka isaftist oma kehatize
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Aga juba ammu on tõusnud ellu ka
liikumine, mis n. uab, et nainegi täis
õiguslikuls inimeleks tuunistacaks, et ta
wabastataks mehe eestkostmise alt, ec talle
> antaks t _if need ivdantku cigu>ed, mille
o'.attjels mehed tehiud. See on rmls-

kiikumine, mida õhutanud waimurikka
mad ärk amad naised, oga ka paljud
meeskonna liikmed.
on naisliikumine wältcmud ilma
iseäraliste tagajärgedeta, ning ainult
komnttmistliku rewolutsioon: tõttu on ta
wiimati jumnuo teostava oma ligemad
üle-anded, andes naisele kodaniku õigused,
täiesti sarnased mehe omadele, tunnista
des teda iguslikult kõigiti mehega ühe
wäüruiseks. .»
Siuid nagu igal as al ja nähtusel, pea
aegu erandita, oma häad ning halwad
kulged, mii on lugu ka naise üh oiguslu
>ega. Aeenes.st on ju säärane ühe, iguslus
täiest: õige, päris paleusl.k. Kogu pahe on
ainuüksi selles, et paljud na.sed teda õieti
kasutada ci 0.-ka ning sellele ideaalsele
ajale iegelikult päris wastiku ilme anna
wad. Selle asemel, et täiel jõul* oja iv tta
ühlskondlitu eal juhtimisest, ta edendami
sest —et katjuda mõistuslikult mehele
järele jõuda, püüawad paljud naised
meheneda, kõigis peensusis mehe mäli eid
eneleawaldusi jäljendada (järele teha),
omastades j.lls tõttu la kõik: mehe halbu
kalduwusi, naartuietuid ning päris hukka
möiftmiswäZrilisi kombeid, harjumust.
Ning ei laa kuidagimoodi tähendamata
jätta, et üsna kena hulgake just neid naisi,
tes end ise nimetawad kommunismikand
jaks, püüad omastada mehelt kõigepäält
jeda, mis tl iesti wäärtu eta, aga ka üsna
pahaid kalduwusi ja halbu kombeid, amal
üades selle taga'ärjel teatama määrani
uulüsanaisterahma ilmet. Lühikeseks lii
gatud juukied, pabeross hambas päris
uulitsanaisterahma tüüp. Olles esialgu .säärasetüübilisist" nõuko
gude „preiUkesist" ainult seltsimeeste läbi
kuulnud, juhtusin isegi mii maks nende
filmi nägijaks. Kui oma teenistuskohas
tuse täümi e s lätsin biljuti Eesti sõjamäe
walitsuse poliitika osakonna kantseleis e,
niis Luugas asiÜs, teljel korral, nägin jääl
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waba tiihjest sõnakõlksudest, aga ühes sel
lega täiesti mnstaw, adäkwaatne wülja
öeidamatele mõtetele. Keeleliste omaduste
poolest ott, A. Wattneri raamat arnus
omasugune Eesti keeles. Sest suuremal
hulgal meie uuema ajakirjanikkude juures
leiame meie, waatamata igatsugu upttuste
ia jõupingutuste pääle, liig palju duet'
tantlikkil elstrawagantsi stiilis ja liig ma ye
teaduslikku selgust ja täpipealsust. Tuhme
Mõte llmub sääl tihti ülekuhjatud sõnade
hilpudega, mis asjata püüawad marjata
sisemist labasust ja waesust. A. W'l!nen
stiil on klaasiselge, tabaw ja lakooniline.
Mis puutub keele grammankalisesse -m
-jesse, siis leiame meie siin mõnda eba
kindlust, mida mast tuleb seletada kure
tööga. Näituseks, k igub häälikute wältus:
weebruar, mebruar ja oktober, lõpp: lik ja
line põhjalik ja k lbline j. n. e. Kuld
on maised konarused, ruida lugemise
juures õieti tähelegi ei pane.
Termitame uut raamatut, kui hääd
sõpra ja seltsimeest ning amJdame lootust
et kui ajad maitsemaks j emad ja praegust
rahvakomissari uuesti saamad lubama
muda oma raamatute, muetc ja kamat
süste juure teaduse ilmas, et ta siis m id
peagi saab ra mustama uue tööga, niS
kannaks umbes nime: „Kasmaluse ajalugu
Eestis". Eeltööd nimetatud küsimuie mal
gustämiseks sotstalifttiku teaduse seijulohaft,
on autoril mist jnba tehtud. P ole lelle
oo ab Eesti stöörahmas 'A. Wallnenlt tule
wikus m ndagi suuremat tööd sotsiallstliku
Ümawaate wallast. <^ec on töö ma li nii
amatlcm ja uus, ta amab nii aimamata
mõimalused. ct isegi, woib olla, jö aillra
ei saa > udma temast autorit eemal hoida.
Oinalt poolt soomnne auiorile uuteks,
suurteks töödeks tulemiku tulluurale tee
rajamises südamest ja seltsimehelikkõige
paremat edu. J. 0.
E. T. K. 'Kultuuri ja Hariduse Walttsuse
kirjustusojakouua raamatu ludust
on järgmised uudised saada:
G. S i n o w > e w. Töölistepüha l-ne mai,
Hlnd 80 kop.
L. Trotski. Nõukogudewalitsus ja" rah
wuswaheline trnpena isinus, hiad 12a t
R. Wakman. Imperialisinus, hind
3 rbl.
A Wall n e r. Kaswatus ja haridus
töörahwa riigi ;a ma.anüusreaduse
jcijutohalt, hiuö 9 rbl.
Tellimi,e adress: ikrtpõypn». taiaiiica
53, kb. 9.
kolme noorewöitu naiskaastöölist, kel kõigi!
olid suitsemad paberossid suus. Jslkus
tunne maldas mind jeem-Irra, et toast tii
resti lahkusin.
Kui kahju! Naised armawad seeläbi
saada meh.ga ühewääriliseks, et kihwüta
wad oma organismi nikotiiniga, tange
mürgiga, mis tubakus sisaldab.
Jg i t sine kommunist m istab sarnase
teguwiisi maljult hukka, sest et ta naist ei
ülenda, waio üsna märksalt alandab.
Kuid on mee! tähtis Põhjus, mille tõttu
kommunist peaks põlgustundel samast näh
tust waattema ning tema kaotuieks ,öudu
pingutama. põhjuseks on ,ee asja
olu, et tahame kasmamda omale elujõulist
noorsugu, tugewat järeltulemat p ime
niihästi waiinlijelt, kui ka kehalüselt
et ta suudaks kanda täielisemat ühiskonna
torda sotsialismi nmg et ta oma keha
li>e ja maiu>l se terwise t ttu w iks elust
tunda suuremat mõnu, woiks ma.tseda elu
süg wsisulikkust enamal mö dul, tui meie—
mdanlise kihmitatud mõjud. Kui
nüüd aga meeste tormal ka naised hakka
mad oma keha nikotiiniga mng muude
mürkainetega nõrgendanla, siis ei jõua
me mitte' ainult oma eesmärgile, maid
me järelctulew sugu saab meist endistki
elujõuetum. tiduram.
Ainult tcrwed naiself, kelle keha ei ole
kannatanud ei tubakumürgi egi alkoholi
kidwli häwitawat m ju uiiiugused nai
sed ja ainuüksi nemad suudamad auda
terme, elujouli.e, eluküllase nooresoo
Seepärast näeks haälmeelel, et naised
jätaks mehe jäljenduse
nende kaldumuste ;a kommete täitmne mi!
tas tamstt wäartusclud. wõi ;älle 'hukka
mõistetawad nmg et nad kasutaks übe
otgusluu selleks, ci kõigepäält mõistuse
muldkonnas jõuda mehele järele, aaa ü
lihtiQii kogu energiaga ,o ug osa ühiskond
uttu elu juhuimjest |.i rdendujch sotsialismi
ehk kommunismi sihis. A

