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Toimetuse kõnetunni 8
on igal tööpäewal 2 6 Shtul.
Tel. 2^3-29.

Tellimiste hinb:
l «uu 15 rbl., 2 luud 80 *•
, 3 kuud 45 t

Talitus on awatub
igal tööpäewal hommiku kella
10—4 paale lõunat.
Telefon 663-89.

Talitus? fa toimetuse adress:
B kohto'3y ra3. , Edasi*, ÜOTpo
rpajj, ' trmaaaannecicaJi yji«
(6 iuaHOBCKaa) 14»
ÄbreSii maatmiae 1 rubla.

Eestr Osakondade Peterburi komitee häälekandja.
Ä: (18.
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„Rahwaste Liit".
Rahwuswaheline kapitalistide-rööwikute
salk wõitleb rahwuswahelise proletaarlise
rewolutsiooniga mitte 'ainult sõjariista
dega, waid ta polit eiliste abinõudega.
Tema tahab tööliste üle walitseda mitte
ainult füüsiliselt, waid ka wa mliselt. Selleks
laseb ta määratul arwul walet ja pettust
laiali.
Kõige tugewam kodanlistest salkadest
Amerika kodanlus awaldab k ige suu
remat ettewõtlikkust ja seisukorra hindamise
Oskust. Amcrita kawalad yankeed laamad wä

w hästi aru, et sarnasel reel, nagu tagurline
M sõge Prantsuse ja Inglise imperialism
feoa tahawad, proletoarlijcst rewolutsioonist
võitu ei laa. Sellepärast mõtlesid nad
uue abinõu wälja, kuidas töölisi kodanluse
iktes-e tagasi meelitada. See abin u ou—
.Rahwaste Liit". Kodanlus mõistab w ga
' selgesti, et enneolemata werise ja ohwrite
rikka sõ a järele tööliste klass sarnase po
liitilise korra järele januneb,, kus sõdadel
aset ei oleks. Sellest ihast kaswab ka
kodanlusele hädaoht, töölised loowad rah
wuswahelise ühenduse, mis kapitalistliku
korra kukutab. Ja sellele proletaarlaste
hüüdsõnale seadsid Ainerika kodanlased oma
kuul a .Rahwaste Liidu" wastu. Kuid
Wilson m tleb, aga ajalugu juhib. Im
perialistlikud juhid oma wõidusvowastuses
ti pannud Wilsoni hoiatawat häält tähele
sa- näitasid terwe ilma töölistele, et „Rah
vaste Liit" ainult tühi pettus on, mis
Kiki alatult kägistama walmis on, kui ta
elus'e wiiakse. Ja ei w<igi teisiti olla:
ükski tõsine rahwaste liit pole wõimalik
kapitalistliku korra juures, seda wõib teos
tada ainult rahwuewahelme prvletaar ine
diktatuur. Juba nüüd on kodanlik .Rah
waSte Liit" rahwaste rööwimise liiduks
muutunud. Täna rmwitakse S>ksa rah
wast, temale kuulmatuid rööwlilka rahu
tingimisi ette pannes Rööwitakse Ungari
ja Wene rahmast, nende wastu Rumenia,
poola ja Wene rööwlisi saates. Juba röö
oitakse .liidu" rahwaid, nagu LõunaS aaw asi. nende terrüooriast o>a Jtalia
pövwikutele andes kuid homme, waid
slla, rööwitakje juba sedosan^Jraliat.
Kuid lugu ei l pe / ainult
Juba nüüd on selge, et söjowagcde kotu
jaatmiiest juttugi ei wõi olla. Aprilli kuul
wüttis Jrglise parlament tröerakondlastt
sa pohenipoõlsete wabameelscte häälte wastu

sunluslitu wäeteeisistuse edasttestmise seo.
duse wasm, sellest hoolimata, et sõja ajal
ametlik ja mit eametlik ajolir andus ja
walitsuse asutused pühalise t t otasid, et
sõja lõpetuse jäid sunduslik wäatcenistus
lõpetakse. Läbirääkimistel selgus, et Jng
lismaa 1920. a. omal scjanckgcsid peab
pidama: Inglismaal 176.GU) soldatit.
lirimaal 44.C00, Prantsusmaal
120.000, Saksamaal (Rheini piirimaade!)
224.0Q0, Wenemaal 20.000, Meso
Punane wäcrind.
Teated s. ju unii
Lüüue väerinnal
Murmani sihis, Jusowa piirkon
nas lölS woenlajel korda dessanti teha.
Olon etsi sihis mrus waenlane meie
wüeosad tagasi. Waitlujed waita
wad edasi. *
Narma s ihis asusid meie wäed
LO mättalisel waelinil päälerungimilele
ning wõtsid rida Musid ara.

potamias 30.0C0, Indias 60.000.
Nii peab ta siis .sisemiseks teenistuseks"
Inglis ja lirimaal 220.000 soldatit pi
dama, s. o. 21/» korda rohkem kui enne
sõda! Nähtawasti on .sisemiste waen
laste" hulk märk alt suurenenud!
Sellega tmsewad ka kulud sõjamäe
pääle määratu suureks. Inglismaa 1920. a.
ee'arwesfle on üleswcetud: kõigi kodanliste
tarbete pääle 440 miljoni naela, maa
mäe pääle 400 miljoni nayla, meremäe
pääle 166 miljoni naela, chulaewanduse
päüle 66 -miljoni, ja laenude prot entide
pääle 400 miljoni naela See on „Rah
maste Liit". S jawägede kaotuse asemel
sõjawarustus weet suuremal määral,
kui wanal, endisel.militaristlikul" aja
järgul.
Kõige selle järele peab imestama nende
sotsiaal äraandjate rumalust ekk alatust,
kes ikka weel terwitawad .Rahwaste
Liitu" ja selle õhuta at Wilsoni.
Wõib olla, et Wilson ja mõned tema
m tteosalised lootsid, et nende lapsuke
.Rahwaste Liit" nii ruttu sarnast läbi
paistwat ilmet ei omanda. Wõib olla,
nad lootsid selle pääle, et kodanlised röö
wikud rohkem mõistlikud on ja wähemalt
alguses nii awalikult oma kaarta ei näita.
Krud nad unustasid, ehk ei teadnud: ei
wõi wõimatut wõimalikuks teha; ja wõi
mata on .Rahvaste Liit" rahwuswahe
lise lodanlise diktatuuri juures. Amerika,
Inglise, Prantsuse ja teiste maade kodan
lus as ata ei rasi anud nel.a aasta jook
sul miljardist... rahma raha ja miljonist
inimeste elusid sõja hääks. Sõda lõpeta
des tahawad nad ka tema wilja maitsta.
Selle sihi kätte aamiseks ei takista neid
keegi, isegi mitte .mustatumad" kodan
lased.

Kuid .rumalaid ei lülita, nad kaswa
wad ise" ötKb Heme. Palju on rrcel
sarnaseid, kee .Rcchwaste Liidu" aususse
usumad. Sarnaste .astlilkude" hulka kuu
luwad .teise järgu kodanlased" Poola
maal, Tshehhis, Eestis, Latis j m., kes
loodawad .Rahwaste tiiwa aU
oma musta poltitiiat Kuid nad
ei tea, ehk ei taha teada, et sarnase kapi
talistlitu pidutsemise juures, mis praeguse
aja iodanlist. .korda" kujutab, wäiststel
warastel aset ei ole. Kui nüüd Saksamaa,
Austria-Ungori ja Türgimaa nahta ,oga
takse, si.s tehtakse seda homme oma näu
semate .seltsimeeste" omaga. .Euurw i
mude" isu on nii suur ja on sõja jooksul
nii määratult paisunud, et seda rahul
da Saija/naa asumaad ega Saksa .a
Austria Ungaria sõjast laastamata jäänud
maakonnad. Kui Jnglise-Prautsuse-Ame
rika kapitali proketaarlim kommunistline
rewolutsioon ei takista, sits muudawad
nad pea .Rahwaste Liidu" wäik>emad
wennad oma asumaadeks.
Lkuna wüerind.
Bahmuti piirkonnast psh.iapool
Jama ja Etupka raudlee aamade wahel
lesrawad ägedad w itlnsed edasi. Bah7
mutist idopool täitsid meie wäed p äle
tungimijele ajudes Poposuaja
raudtee jaama ära. Lugatrski piir
konnas, 12 w. Luganelrst kagupool löödi
rraenlaje pääleiungimme Nowo Aunenstaja
paale tagasi. P< h j a-D one t j i piir
lonnas, Nullerowo siidis im eri meie wä
gede poolt tnöidetfks Svsoewo jaam ara,
mi» 25 wersra NriUerowost -
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Ida waerind.
Uralski piirkonnas wütüd meie wäed
Altasa ära, inis Schipowo jaamast 2(1
wersta kagupool. Ufa piirkonnas
Schishnv jaamast lõunapool asusid meie
wäed senukohtile, mis Ufast 50 wersta
läänepool. Briski piirkonnas
wõtsime Kuwashi-jõe oru ära, mis Birs
kift 45 wersta läänepool. Sara p u l i
piirto nnas wötsid meie wäed Agr si
jaama ära, mis Sarapulist 45 w. lääne
pool, kusjuures 700 wangi saadi.

39. Prantsuse polk ütles ennast nõuko
gude wägedega sõdimisest lahti. On asu
ratud Pramsuse s< sawäelaste li ukogud
Prantslaste hulgas m: õ inim. enamlije
kihutustöö päralt arre M»ttud.

>Vü!ja maalt.

Wenemaa .küsimus" liltriikideWenemaa küsimus omandad liitriikides
praegusel ajal itta suurema tähtsuse. Nende
Tungime edafi!
ajakirjandus pühendab suure osa oma ruu
Meie pääletungünine wiimase kolme mist sellele küsimusele. Toome mõtled hu
päewa jooksul Jambrlri wäeliinil, on annud witawamad teated lugejatele tuuousla
meile juba õige suuri tagajärgi. Waen iniseks.
.Tan" kirjutab Odessa langemise taga
lase mäeahelikud on murtud ning ta on
järgede
kohta järgmist: ..Odesia äraand
põgenema löödud. Meie wastu wõitlesid
misega
kaotab
Prantzusmaa aluse, kllst ta
polgud, mis krahw Paaleni,
Wenemaa
uuesti
ülesehitamisest osa toõtta
ja Rodsjanko juhatusel. Kuid nüüd põge
tahtis.
Prantsuse
kapitalid, mis miljvoni
newad need polgud paanikalikult.
test
wäikestest
oinandustest
koos seisab, on
Meie oleme paremalpool Koporje, Now.Wenemaa
rügiwõlgadesse,
laenudesse ja
Ustje, Sista, Golowkina ja Jtuplno ära
wömud. Wäeliini keskpaigas wõtsime Kli tööstuse eltewoletesse mahutut); Wenemaa
motipu, Lamohi, Sheikinu ja Sistowo edust sõja järele töötab see osa, kes Wene
oma alla, kuna pahemal tiiwal Begunitso, maa l oma warandusi kasutada rožKb*.
„Daily News" tõendab, et Bonar Law
Brotsgowo ja Go.ilontowo meie mägede
Londoni
sõitnud Lloyd Georgega selle üle
kätte langes. Üleüldse oleme kahe päewa
eriti
aru
pidama, kuidas Inglise parla
jooksul 2u—4o w. edasi tunginud.
mendis ltitriitide muutunud setjukoha üle
Wenemaa asjus seletust anda.
Päälctungimiue terwel Uraolr liinil.
.Petit Partsiennele" telegrahweeritakse
30, mail kell 1 päewal puhastasid meie Londonist, et on alganud Briti wabataht
kuulsad wäeosad Nowousensti linna kasa liklude laewadele aretamine Pöhja-Wene
kate bandedest. FMeie ajutisi raskusi ida— maa wõitlu>ewäljale saatmiseks.
Koltshaki wäeliinil kasutates, kippusid ka
„Echo de Paris" teatab, et laupäewal
.lakad Nõukogude maad rüüstama. Tapeti oli tahtis nõupidamine Clemenceau, Lloydterwed liuad inimesi maha, ka laste pääle George ja teiste wahel, millel otstarbeks
ei halastatud, kuid nüüd on walged lõpu ott Joa küsimusele suuremat tähtsust auda,
likult löödud ja põgenen ad paanilises hir kui j enim j edu on tehtud.
mus stepi sügawusse. Punane wägi algas
„Temps'ile" telegrahweeritakse Londonist,
olsustawat pääletungimist terwel Uraali et CccU enamluse üle järgntije kotte on
liinil.
pidanud: .Meie peame wöit
Edasitungimine Ufa pääle.
lema kõigi abinõudega enam
luse türannismiwaStu, mil»
29.* mai ööl wõeti julge pääletormamise
4H st pahemat ajaloos ei ole
tagajärjel punaste wägcde poolt Raewka
raudteejaam ara. Jaama ärawötmsie olnud. See, mida Lenin ja Trotski
pärast peetud wöitlustes purustati wacn Wenemaal tecwad, ott kaugelt murem, kui
lafe soomusrong. Atcie edasitungimise Pretsi mliitariömt kuriteod. Nt uid u g i
on tneeletus suuri sõjawä
t ltu walnjev Ufas paanika, mida neära
gesid
Wenemaale saata. Wene
nis Ufas wäl.aantuw walgekaardlaste
rahwas
ise
peab Wenemaad päästma, kuid
häälekandja „Najch Krai" tõendab.
meie süda on >elle wahwa rahwaga, kes
wcei siis meiega ühtst woitluft pidas, kui
- Bcesarabia wäeriunalt.
enamlased metd häduult ära andsid. Meie
- Kiie w i s, 31. mail. (Rosta). Bes peame wohet tegema Wenemaa erakondade
laraavia wäeliinil meie poole ületulesatest wahel. eduga ühest küljest ja anarltaga
wöisime iseäranis prantslasi tüheicpayna. teisest küljest ja ictitne selle wahelegmtrze
Pärast ägedat lahingut wõlsid Nõutogude elusse. Pohja-Wenemaal oleme
wäed Radomösli ära. Bandede pool oli
meie sõjas enamlastega ja
15 l ugcnud. Eokolcwi bandede poolt
otsustasime sinna saadeta
panti Unnas rüüstamine toime. Juudi
waid wä e o sasid suurendada.
surnuaial leiti üle 100 J su r
Pääminister selleks
nuk e h a täiskaswanuid, wanakesi ja
tnulle täie wolituse kõiki
lapsi, Üba rööwbanded ära topsid. Lnina
abinõus id tarwitujele wõtta."
piirkonnas kestab waenlafe bandede taga
ajamine edasi. Litmka küla juures said
/ Rahulepingust.
meie wäed paale ägedat wi itkust 3 kõlbu
Mõned sakslaste wastuettepanekuö laa
likku suurtükki ja 4 kuulipildujat. v
mad ameeriklaste ja inglaste poolt toetust.
Utlrwad s diuiijcst punaste wvgedega tahti. Igat sakslaste wastuenepaneku punkti
harutakje hoolega läbi. Wuson sa
Odessas, LL. mait. Wiimaste teadete George nähiawasti loobuwad Oma esiöl
järele on Bessaraabis o.emane Rumeenia gsetest nõudmistest mõnes punktis, kui ära
ja Prnntsu e j jawegetes juured korratused nätdataije, et samased .ärelanded üleüldt
olnud. Prantsuse ningGßumeenia soldatid jelc rahule tasulitui) on, waenwselt
ütkmad endid sedimijcst ppnaete mägedega õiglase tasu nõudmist nnhendamuta.
lahti. 9!ende wastu l kilatakse hanliluit Prantslased waidlemad rgajuguse
mustanahalised. Siinntwad kokkupõrked de mastu.
Linlased andsid Brcckdorf - Rantzaule
Prantsuje soldatide nõukogud.
teada, et nad uusi nn.rguursu enam maotu
Benedcrc st, 30. mail. Cõ awägi, n-is ei wõta, sest Sutsu saatioiniale antud
eriti pramslas:est toos seisab, on täis t. htaeg on lõppenud. 31. mail halkas
enamltft meeleolu.
4 Sutsauiaa wastuettepanetuid

läbi maatama. Prantsusmaal räägitakse,
cr sakslastega milgi tingimisel suusõnalist
läbirääkimist ei alata.
Oxsordi ülikooli professorid ja piiskopid
cv. kirjalise protesti sisse andnud Versaille
rahulepingu tingimiste wastu.
Liitlased on küsimust harutanud, kas
!sr-ta Koltshaki rahulepingule Wenemaa
i-ror alla kirjutada. Alguses otsustati
Koltshaki sel juhtumisel tunnistada, kui
ta tagurlikest poliitikast Eestimaa, Poola
maa ja Lcedumaa kohta toodud, kuid
pärast jäeti küsimus otsutamalt ja lahti
seks.
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ei ole. Nõukogude asutuste liht teenijad
lastakse maha, kui neid kohalikud sakslased
üles anuawad. Mahalaskmised sünnimad
uulitsal. Surnukehad lamawad sääl kolm
päewa matmatalt. Kommunistide surnu
kehade külge kinnitakse nende liikmekaardid.
löörahwa wacn
iaste laagris.
Olukord Niias.
Riias lastakse kõik kommunistid ja isegi
wastutawad nõukogude tegelased mitte
kommunistid —' walgete poolt maha.
Liht nõukogude teenijad, kui kohalised
sakslased nende püüle tähelepanemist juhi
wad, lastakse ka armutalt maha. Maha
laskmised sünnimad uulitsail. Surnukehad
lamamad päcwade kaupa koristamata,
uulitsail. Tapetud kommunistide lurnu
kehadele kleebitakse nende partei liikme
kaartid juurde.

Afganistanist.
püstise süja departement teatab: „Ha
uni sündmustega ühenduses tulid Baidoki
fcrii 3 Afganistani polku. Räägitakse, et
jäämäed kaitse otstarbeks sinna tulnud.
Teatakse meel, et sinna suurel armul
ja sõjamaterjaali weetud. Piirt
* äärsed suguharud on waiksed, niisama on
la sisemaal maikne. Hiberi piirkonnas kes
t b sõjamäe koondamine edasi. Hibertis on
telefoni ühendus purustud. On abinõud
tarmitusele wöetud afganistaanlise liiku Enamlaste väesalgad Mongolia piiri Pääl.
mise allasurumiseks Teiwari piirkonnas.
Altai mägedes. Mongolia piiril, 150
Kogales on mäeosasid suureudnd.
wersta SweiuogorsUst eemal, asub enam.
laste müesalk, mis ligikaudu 20 tuhat tni
Suurem osa Norra ajalehti on Nor mest suur. sm. Murawjemi juhatuse all.
ramaa Nahwaste Liitu astumise wastu. Murawjew ei anna sää! malgetele wüima
5 Senddeine" kaitseb
lust kaugemale Semipalatinstit enam edast
liikuda.
malitsuse poliitikat.
Akkermanis, Bessarabias, oli Prant
Murawjemi wäeosad koos ta
suse ja Rumenia soldatite wahel Loktu lupoegadest ja töölistest, kes üle tulnud
vcrkea,.
Koltshaki ja teiste Siberi juu
rest. Sellel wäel on oina suurtükiwägi
ja palju suurtütikuula.
Wenemaalt,
Joomine Koltsaki sõjaväes.
Koltshaki
sõjamäes on üleüldine purju
Nõukogude vabariikide ühendamine.
tamine. nii wäerinnal kui seljataga.
l. juuni! oli Moskwas Kesk Täidesaatwa
Nende inoonawooride meie kätte lange
komitee ja Wene, Ukraina, Läti, Leedu
Watgewene wabariikide esitajate ühine misel leitud hulk wiinawaata. Elanikkude
koosolek, kus tormiliseks tunnistan järg sõnade järele olemad „rahwawäelased"
mistes osades ühendust luua: 1) sõjaline külades hirmutegusid korda saatnud. Nad
organiseerimine ja sõjaline juhatamine. jooksewad mööda külasid salkade kaupa
2) rahwamajanduse nõukogu, 3) raudteede ringi, rööwiwad, rüüstawad rahulitka
malitsemine ja majapidamine, 4) rahaas elanikka ning toimetawad igasuguseid ela
sandus, 5) Wene, Ukraina, Läti, Leedu, jalikka tegusid.
Walgemene ja Krimmi sotsialistlikkude
wabariikide töö kommissariaadid, kuid mi,
Walgest Eestist.
et nimetud osakondade käsutamine ühendud
kolleegiumide katte jääb. Selle elussewii
Naadimõisa liiwaauk.
misels waliti kommisjon, kes wiibimata
läbirääkimisse astub kesk Täidesaatwa
Tartu kodanluse weretööde pelgupaigaks
komitee ja koigi nõukogude wabariikide on saanud Peterburi maantee ääres olew
rahmakommissaride nõukogude esitajatega. Raadimõisa liiwaauk.
Sinna sammub igal hommikul salkkond
Üleüldine tööliste mobilisatsioon Harkowis. labidamehi". Need labidamehed on kaitse
Harkow on uue mobilisatsiooni eel. liidumehed, kes öösiseid weretöö jälgi kin
Kawatsetakse mobiliseerida küiki töölisi, ni katma lähemad, neid süüta inimesi,
kuigi selle tõttu tuleks ajutiselt wabrikud keda igal öösel liiwaaugu serwal maha
sa tehased kinni panna. Seisukord Donetsi lastakse, auku ajama. Surnukehad kuku
wad küll sellelt kõrgelt perwelt alla süga
wäcrinnal on ikkagi liig tõsine
wusesse, (see liiwaauk on hästi sügaw)
Punawaelaste perekondade paiukit suuren kuid inimeste silmade ees katetakse need
datud.
werejäljed.
See liiwaauk on pääle enamlaste Tar
Ukrainas on vunasewäelaste perekon' tust wälja minekut üle terwe maakonna
dade paiukiraha kõrgendatud. Igale üksi kuulsaks saanud sellepoolest, et sääl iga
'ule punasewäelase perekonna liikmele öösel 4—5 inimest praeguse, „walitsuse"
naksetakse 50 rbl. tuus paiukiraha, kahele käsul, surmatakse. Ja need „!abidamehed"
lerekonna liikmele 90 rbl; kolmele
katawad mullaga ilmsüüta inimeste were
•20 rbl.; neljale 155 kuni 180 rbl. ojad, mida timukalikult halastamata öösi
uus.
sed kodanluse nuuskurid walawad.
Toitlns-kaitsefalgad.
Kuk mahalastud on ilmsüütad töölised,
Ukraina tööliste-talupoegade kaitsenõu maatamehed, soldatid, kes „rahwawües"
kogu dekreedi põhjal on iga isiklik to dn (walgekaartis) sõdida ei taha; niisama on
ainete kogumine kuritegu ning karista ka neid, kelle kohta midagi muud süüdi
takse kõige karmimate sõjaaja seadustega. ei leita, kui ta oiewat kunagi enamla
Ukraina hoitlusasjanduse rahwakommiszar sega kõndinud...
Kui juhtud sela al uulitsal olema, kui
pani kõigile kubermangu toitluskomitee
dele ette organiseerida sellekohased kaitse „labidamehed" tulewad, silmitsed wastutu
salgad, kes wõitlust kotimeeste wastu hak. iejaid, kõigil kuri ilme nä01... silmal? „la
bidanlehe" pääl... needmine, siunäwine
pidama. x
igalt suult... Hirmuäratawad laused, õnd
Wenemaa saab Ukrainast poolteist miljoni suse tunded...
puuda suhkrut.
Kuna tuleb lõpp neile jälkustele, sur
manustele,
mahalaskmistele ja ülespoo
Paljude toitlusasjanduse ning koope
catiiwide» esita ate koosolekul otsustatud mislele, mis nüüd käimas... Sa ei wõi
uudse suhkrut Ukraina ja Wenemaa wahel enam kellegile tõtt rääkida; kui seda teed,
ära jagada. Ulrainale määratud kaks ja kuuleb mõni „wabariiklane" Eesti „ise
pool miljlvri puuda, Wenemaale poolteist seiswuslane" ehk mõni ..patenteeritud kait
seliitlane", kellele see mahancttimine wa
miljoni puuda suhkrut.
randuse kindlustamiseks lootusi näib and
wat, siis oota, et sa homMe liiwaau
gus ei ole! Igaüks peab nüüd oma sõna
Lätimaalt,
dega ettewaarltk olema.
Kui need mahalaskjad weel seda peaks
Walge terror Riias.
kuulma, et Raadimõisa liiwaaugust kuskil
Riias lastakse walgete poolt kõik kont midagi seletatakse, siis oled kindel, et tei'
unistid maha, niisama kõik wastutawad sel hommikul turvaaugu Põhjas oma weres
õthjkogude töölised, kuigi nad kommunist/ä lamad. ;

See liiwaauk ou inimestele nii hirmu
äratamaks saanud, et keegi ei taha säält
enam möödagi minna, ega tohigi. Ja selle
purast on ka temast rääkimine keelatud.
Tema läheduses elades, näed kõik, mis
sää! sünnib... ~Waht", kaitseliidumees, on
.liiwaauku walwama pandud, et keegi sinna
lähedusesse ,neid mõrtsukatöö werejälgi
waatama ei pääseks.
Mõnikord näed: sõidab talumees maalt,
Peterburi maanteed mööda linna poole,
kargab wankrilt maha, et waatama minna,
seda kuulust kohta, millest terwe maakond
waikida ei suuda ... Kuid peab waikselt,
wastutõrkumata wankrisse tagasi ronima,
sest „waht" on temal näo täis sõimanud,
ähwardusi jagades: kas ka sina tahad sinna
põhja kolida.
Sellepärast ei taha keegi sinna lähe
dusesse wabatahtlikult minna, meel hullem
siis, kui teda sinna ilmasüütalt,— nagu
need jääl lamajad sunniteel, wägiwald
selt, teadmata, wiiakse...
Iga hommikustööd wõib näha, kui ikka
ja jälle kümmekond kaitseliidumehi. Peter
buri mäest üles sammuwad, püssid seljas,
nende keskel 5 süüta hmge, kelle saatus
littvaaugu serwal otsustatakse...
Nende kohta ei leia keegi ühtegi süüdi,
ei tea kes nad, mis kurja teinud, kes
surma mõistnud...
Oösetel hulguwad mööda linna ~kaitsel
iidumehed", nuusiwad torterisipidi ja tui
kedagi kahtlast leiawad, siis Raadimõiia
liiwaauk, fee peab nad wastu wutma...
See kordub wahetpidamata.
Nii räägib tsrwe maakond selle kodan
luse mõrtsukalise werehaua kohta muinasloo
likka lugusid...
Jutuk min kürwus... Rahwal õudne
tundmus... Inimesi piinaw... Surnute
maimud laulawad... On matmätad!...
*

Naadimõisa liiwaauk, see kuulsaks saa
nud Tartu kodanluse'weretööde peidupaik,
mis wastu wötnud hulgani ilmasüütuid
inimesi, ei unune töörahwa mälestustest...
Need salajased ööpimedusest kostwad
püssipaugud, mis winvad alla oru süga
wusesse ilmamütu hingi, jääwad kostma
tulemaste pülwede körwu...
Atatmata surmatute waimuhääled kos
tawad kaugele..
Ööpimedusega kaetud weretõö aur tun
gib töörahwa hingisse... sundides... kastes...
Paiska, wihasemalt, hüüa: Wuitlust, woit
lust! Sest kättetasumise tund on käes!...
—n. (^Tööline")

nende lendlehtede < sisuga wt.
wunedes, millega walged meie sojamage
üle külwawaö, wõib kohe näha, kui rasce
walgete ehwitseridel nende sepit emme on.
punasewäe seisukoht on igaühel
kindel: meie sõdime sotsialismi n?oidu, lo rahwa wõimu ja'ü!ei!mlt|e proletaariiie
rewolutsiooni ecst. Valged oma
asutawa kogu eest, s. 0., et „sotsialistid uveS
kodanlusega töörahwa wcrest wõiksid zu
peida, et maa ja waorikuö kodanluse kätte
jääksid ning kapital puutumata MÜks
felie eest wöideldes peawad nad aga hüüd
sõnad, mille eest nad wõitlewad, saladuses
hoidma, sest neid on wõimata töörahu? le
enne awaldada, kuni nad maksma p. nnakfe,
s. o. kui töörahwa read juba sedaword
arwenenud on, et kodanlus julgesti näo
katte ära wõib heita. Neil ei jää praegusel
silmapilgul muud üle, kui ainult waletada.
Auid maletamine niisugusel silmapilgul,
mil süda peetakse, on oige kaelamurdew
julgustükk.
huwituw on tähele panna, et wiimasel
ajal walged ise enam oma hüüdsõnade tõe
sisse ei usu, waid nüüd üue meelituse abi
nõu tarwitusele on wõmud. N. d saawad
ju ise aru, et punasewäelased nende lend
lehti tähele ei pane, kus nad ütlewad, et
nemadki „wabaduse" ja „rahwa walitsuse"
eest wõitlewed. Nende metsikused meie
sõjawanzidega on juba selge! keele! rääki
nud. Ning nüüd tarwiuwad nad uusi
püüniseid. On juhtumi» olnud, kus nad
mõne poisikese külas kinni püüowad, sellele
tüki wõileiba ja. paar sigarit kätte anna
wad, mida nad muidugi kusagilt rööwinud
on, ning saadawad poisikese ühes kaaskirmeie poole, kus öeldud on, et waadake
meil on seda kõike küllalt olemas. Tulge
meie poole ja teil ei saa millegist puudus
olema. Nluidugi jätawad nad ütlemata, et
neil enestel suitsetamise materjalist suur
puudus on, et nad palj jalu ja räbalates
käiwad, ning et „süaurid" korraliku söö
mise hoopis ära on unustanud, sest ohwtt
serid topiwad küll oma kahtu nagu läheb,
luid „rahwawäelasel" on ainult üks k4sk
olemas tapa oma wenda.
Mujal wäeliinidel on valgete tegevus
vee! huvitavam. Nä.tuseks lubavad val
ged põhja väerinnal „kroonu" varanduse
ületoomise e st rikkalist tasu väerin
nal laseb oma lednurilel uiei
seisulohtde paale... saia maha pildud?
ning lubab igale ülejooksikule riided ja
„hääd sööki" anda. Lõuna väerinnal tn
b b D.nikin kõigile ülejooksikutele
väljamaa kaupa". Misuguied meelitused
on igaühe arusaajale seltsimehele selged, sest

Punane sõjawägi.
Wüitlus hüüdsõnadega.
Kui meie oma sõjaVäe organisatsioo
nide tegewust lendlehtede laialilaotamises
tähele paneme ja körwalt märkusi kuuleme,
et praegusel ajal suurtükkide, asemel hüüd
sõnu wälja töötat rse, siis paistab tõepoo
lest, et praegusel ajal süda I mitte üksi kuu
lideg >, waid ka lendlehtedega peetakse.

Vsalt on ju see tõsi. Meie kodusõjas
on hüüdsõnad esimese tähtme omandanud.
Meis punane !õjawagi oma
just nende hüüdsõnadest, mille eest ta sõdib.
Ka meie Vaenlased on sellest aru saa
nud. Nemadki lepitjewad wiimasel ajal
üleskutseid ja tarwitarvad neid oma sõ a>
riistadeks. Aieie ajakirjanduses on wiima
sel ajal õige palju niisuguseid waenla-te
üleskutsete proowisid ilmunud. Tüeoluliseit
on ka walgede juures lendlehtede walmisesi ne'e!e kobale seatud.

igaühe! on ju teada, missugune see „hää
svök„ ja „odaw väljamaa kaup" ü ejooksi
kutele on. tvangikong ja kantsik— parema
juhtumisel, ehk mahalaskmine pahemal MH
tumiselVm iga üle ooksiku palk.
Rui kodusõda tõepoolest wõitlus hüüd.
sõnadega on. siis võime meie juba praegu
ütelda, et meie hüüdsõnad võitnud on.
Gma t skuhuwide eest võitlejad on tõik
oma hüüdsõnade tagawara raisanud. N«il
ei )äa muud nõu üle, kui—võileib, arva
tes selle abil punasewäelast tapalavale
meelitada. Auid see on neüde viimane
katse.

Meie punane lipp on hüüdsõnaga:
„Kõigi maade töölised,' ühinegem!" lehwib
ikka kutsuu?amu!t. Meie hüüdiünad on nii
wägewad, et isegi "liitlased" neid
mad ja oma sõjamäel ei lase meie hüüd
sõnu näha, kartes, et selle hüüdsõna mujal
meie lipp kogu Luropas lehwima saab.
Z) i x i („Tööline").
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Wassili Saare Eesti Tööliste Klubi
Wenemaa Kommunistide Partei kollektiiwi
pääkoosolek on kesknädalal, 4. juu
ml s. a. Klubi ruumides kell 8 õhtul.
Ühtlasi sellega' kohustab kollektiiw Peter
buri Eesti settsioonide pääkoosolekul was
tuwöetud otsuse põhjal kõiki Wassili Saare
eestlasi-kommunista ja poolehoidjaid astuma
Wassili Saare Eesti Tööliste Klubi liik
meteks ja endid registreerima kollektiiwis.
Kollektiiwi büroo.

Wassili Saare Eesti Tööliste Klubi
paneb esimesel Suwiste pühal 8. -uunil
!. a. wäljasõidu Lahtasse, ' Pri
morsski raudteed mööda, esimene jaam,
toime. S.ita tuleb Nowoe Derewnjast f
Primorsski waksalift. Palutakse kõiki seltsi
niehi osa wotta Kokkukogumise kohad:
Wassili raioonis Klubi ruumides hommiku
kell 8. Teised raioonid Primorsski wak
salis. Rong sõidab jaamast wälja V2IO
linna kella järele. E e st s e i s us.

Wassili Saare Eesti Tööliste Klubi
korraldab teisel Suwiste pühal, 9 juunil
s. a. suurema pidu. Eeskawas: laul,
Wäljaandja: Wenemaa Kom. Partei
muusika, 2 näitemängu jne. Algus punkt
Eesti Osak. Peterburi komitee.
kell 4 p. l. uue aja järel.
Eestseisus.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kolleegium.

