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Peterburi Komitee. ,

Omawahel riius.
Nagu teada, wõitleraad meie tr istu Eesti Valitsuselt toidumoona ja süjawa
ühiselt Eesti, Soome ja Wcnc tralgckaard rustust saada; 5) õiguse. Venelastega ope
ratiiwses kontaktts ainult Eesti ülema
lased.
Kuid neil puudub eneste wahel üksmeel. Väejuhatuse kaudu olla; 6) õiguje selja
Soomlased ja eestlased kardawad õigu ega, tagust korraldada, komendanta nimetada
et Wene imperialistide Võidulepääsemise ja kohalist kaitset korraldada. Need nõud
puhul nad omalt poolt Soome sa Eesti mised anti kirjutiselt Rodsjankole. Kuid
tema sõitis, neist kuulda saades, ära. Rod
iseseiswuse häwitawad seue wale
seiswuse, mis nende täielisi ripputyuft Uit sjanko ähwardab meie soldatitelt sõja
riistu ära w ata. Äutd eestlaste utu tolcu
riikidest warjab.
Ja juba nüüd on meie wastu raüitlu ei ole see neil korda läinud. Kui meil
seks ühinenud, raastaste keskel tõsiste
rohkem sõja raage oleks, saaksime ise wene
laStegä toime. Rodsjanko seadis tuludesse
järgedega lahkuminekuid.
Soome kodanline ajaleht „Karjalan oma komendantid, ei andnud meile raüi
A..mulehti- kirjutab 4. juunil, et „enam mälust mobiliseerida, raõttts meilt õiguse
laste wõimuft raabastud Jngerimaa osade iseseisraalt töötada ja käskis Vabatahtlikku
asjade juhtimiseks ott ajutine walttsus loo ja juba mobiliseerituid Wene Väeosadega
dud Jngerimaa raalib.ut, kes Koporjes ühendada. Meie protesteerisime ja loo
aiub. See walitsus sättis tnitu üteskutet dame. et Eesti walitsus toitluse küsimujes
mälja Jngerimaa elanikkude keskele laiali melle appi tuleb. Meie saime ameeriklastelt
laotamiseks. Nendes üleskutsetes kutsutakse laewalaadungi leiwaga 120.VV0 puuda,
rahwast enamlaste wastu üles ja raadas kuid selle jagamine oleneb läbirääkimiste
tuje nimel Jngerimaa Upu alla koondama tagajärgedest, mis eestlaste ja Venelaste
korra ja kindla rahwuslise walitsus e loo raahel peetakse. Kui Wene kvmandatttid
oma kohtadele jääraad, ei saa mete leiba
miseks. jagada, sest nähtawasti nad
Nii siis Võistleb Wene walgekaardlaste
Valitsusega juba ingerlaste oma, ehk teiste feiie siis meilt ära. Wüib olla, goötab Eesti
walitsus Lääne- ja Kesk-Jngerimaa elani
sõnadega. Soome walitsus.
kud oma kaitse alla. Loodame, et Soonte
Ja Vahekord tsaari kindra
walitsus sedasama Jngerimaa põhja ojaga
litega ei ole kaugeltki idülliline.
Ingerlaste Vabatahtlikkude sa'kade juha teeb."
Nii on siis asjad kuni «konfliktini"
tuse esitajad andsid „Karjalan Aamulehti"
edenenud, nii et juba sõjariistu halatakse
sõnumisaatjale järgmise seletuse:
„Meie Väeosad hoiawad oma käes wäe ära wctma.
~Jngerlajed" tahawad terwet
rinda merest kuni Kantola külani. Kon
tut" Jngerimaad Eesti ja Soome kodan
flikt Wene Väeosadega Ko porje p rk o nzt a s kestab weel laste wahel är' jagada ja Wene kodanlasi
edasi. Meie tegime mõned katsed selle kon lunva suuga päältwaatonia panna.
Alis herra Rodsjankv selle kohta ütleb?
flikti kõrvaldamiseks ja pkllusime Eesti
Valitsust meie Vahemeheks olla. Meie Kuidas sünnib lee tema plaaniga „Wene
nõudmised on: 1) Venelased peawad inger maa enne 1914. aasta piiridega" loklu
Jah, raske on sind selgitada õigus
lastele õigust andma iseseiswale wäe
kodanlaste leeris. Sest enese
osadega ptdada; 2) õiguse andma ise oma
wormi kanda; 3) õiguse Soome ja Eesti määramine" ja imperialism neid kahte
kulude elamttu mobUiseerida; 4) õiguse on tvõimata ühendada.

Punane wäerind.
Teated 12. juunil.
Põhja waerind.
Vhja » Düüna sihil eelväe
salkade koWuxcrled. Arhangeli piir
konnas tulevahetus ja ee.wäe jallaüe
luuramiskäigud.
Lääne waerind.
Murmanni sihis võtsid
meie väed Stupitjõno küla
är u, mis Kupjalga jaamast 25 versta
idapool. Olon e t s i sih i s ar<. n eO
in. ?i# v ä üle tung tm i n Aa?

jala jaoskonnas Aorkimägi
piirkonnas püssitulevahetus.
s)eterhosi võtsid meie
wü e b Võideldes Dolg o v o
küla är a, mis Arasnaja 22
versta läänepeol. 3otnb u i i m aan
teeP põhjapool võtsid nieie väed mi>
n.ed külad ära, mis peterhofij: 36 versta
löunarläämpcoi.
Luuga piirkonnas asusid mei
väed pääletungimisele ning võtsid mit
külad ära, mis pmsja jaam.ast 10 versta
läänepool. *
pihkwa piirkonnas löödi
Vaenlase pääletungimine tagasi.
Vvinski piirkonnas celväc
salkade luuramistüigud.

Laupäewal, 14. juuni !Si).

iii oiobe t f h n o piirkonnas
kaja ja Ttngutõ jahina edasi u>ai
robus waenlane meie Väeosasid t?g2fi,
tawad. , - 5
kuid Vastu-kallaletungimisega seati endine
Niisugune energilit Denikini wäoede
seisukqPö jällegi kindlaks.
regewus on küll sellega seletataw, et waen
adntiral Koltshaki wäe ülirasket sei
Lõuna wäerind.
sukorda kergendada tahab, kus punases
wäed Ufa ära tootnud ning fiirclt id
Millerowo sibis, Berdjan fist
vohja»!äänepool wä.t iwad Vihased «õit voole edafi tungiwad. Pääle selle wõiwu
lascd edasi, kusjuures meie Vaenlase pääle õige tähtsaid tagajärgi punaste mägede
rrl?i!n:ise surwe! j?o.'ogi, Galjai»pole ja edasitungimisel), põhjapool Jjyemi wub.s
Gailshuri jzan;ad maha olime sunnitud kut, walgete tiuva sisse anda kes Wjätw
a; pärast «otsime wastukallale sihis Glasowi poote liiguwad.
Põhja wäerinnal wältab waikus edasi.
inngimifega polsgi jaama tZgafi.
Autult
Aunuse (Oneega) järwe piirkonnas
)\j u m i piirkonnas, 35 Versta
wõib
walgete
kõweudatud tegctousi tähele
põhja ja 20 wersta. pohia-ida
panna.
pool wälmwad wüitiused edasi.
Põhja-lääne wäerinnal teewad walgeo
Bohm u t i sihi $, jätsime meie
kõige
lähedamas sihis, senini wäheste jõu
päälerohumise surwel Bahmutift
dudega,
Petrogradi pääle murdmise kat
55 wersta põhja-idapool Rremlhnajn
seid, mis aga punaste poolt edutall tagasi
jaama maha. Doni jõe sütepiir
lüüakse. ' - /
konnas peswad n;eie wäed «sen lassga heitlust Ust-Mederjitstip fyUts*.
Elagu kommunism!
tift lõuna-lääuepool. *
Olonetsi kreisi piiril lõid
Tsaritsöni piirkonnas löödi
soo tn lased oma wäerühtna
waenlase Vahetpidamata
mah a, kes nõukogude wäg e d
kallaletun g i m i s e d, Ari»omis
wastu sõdimisest üru ütles.
diuskaja jaama pääle mis 65 »ers:a Cfa
ritjvnist läänepool, tagasi, sääll lõune Soomlased surid hüüetega: „Etagu kom
ioapool Tjherolentt.tja z.e joonel on käi munism!"
mas Vihased hettlused.
mt wahwus lääne maennnal.
Zda ,väerind.
Seltsimehed, kes lääne wäerlkinalt tul
Uralski ja Orenburi piir
nud, nagu ühest suust teatawad, et pu
konnas elaw 'uurtüki tulewahetus. naste sõldurite meeleolu wäerinnal ueti
wäga taugelaselik. Waatamata scepääle,
Ufa piirkonnas wältab meie
pä ä l eru ngim ine Ufa jõe sihis et meie warustusasi nil paljust: paran
eb u si. Satupuli piirkonnas
dust nõuab sa et puuawaelastel sagedast»
Võtsid meie 11. juuni! lvotkinfki Vabriku tuleb kannatada, tülina ja nälga, tuid
siiski on meie mäermna iait|ejau kindlad,
ning tungiwad ed'N.
Teiste! ühtide! pole juuremaid sündmusi. et meil taganeda ei tule sa wähesegi abi
mägede kohale sõudmisega Walgemene ja
> Seisukord meie põhja-laäne väerinnal
Leedu wäeojad wubunata alusramad paa
letuttgimist.
on Viimasel ajal tuntawalt meie hrsuks
hakanud paranema. Waenlase edasitungi
Kottshakolvlafed ei taha sõdida.
mistd on pea kõigil sihtel pandud seisma,
pääle selle on inere id cD mõnelpool bää
Mõskma, il. juunil (Rosia). Walgete
eduga pääletungiznist alustanud. Wöib patalzoon» tolm roodu lasti oma kuldpa
peaaegu kindlasti maita, et watnlase jõu gunite ülemale poolt täielikult maha, s~st
tagawarad mitte kuigi suured pole ja meil et nad pääletungimisest lahti ütlesid, di
tarwitseb ainult mähe organiseeritud jõu polgu punamäeiajed teatawad, er 2 vatal
pingutust teha 111119 meie lööme roaenlasi jvvlsi möitlussaoskonnas rood lvalgeid
kahtlemata.
meie üle tulid. Pärast nendega
Waenlale nõrkusi suurendab tublisti
läbirääkimisi sa»d isegi tõlge teadmuseta
weel see asjaolu, et Eesti walgekaardlvste mad punamäelastest aru, mis mees õieti
seas Viimasel ajal suur rahulolematus ijce Koltjhak sa tema sabarakud on.
Petrogradi ärawõtmise operatsiooni wastu
lõkkele on löönud. Saadud andmete
Walgckaardlaste ületulek punaste poole.
järele DU kaks Eesti walge
kaardt polku Väerinnalt.ära
Mo 11 ii; (i, 11. juunil (Rost-). 4. juuni:
wiidud, sest n ers tug e w rew 0- tuli ida wäerinnal täielises jöjawarus
lutsi 0 0 nilik meeleolu Või
tuses ju koigi oma komandöönoega rühin ''
must V ötuiQ hakanud, kusjuures walgewardlasi meie poole iue. .L-.nuö
nad Petrogradi ärawõtmije pärast suurt teadetes andsid nad mondag: kötjh atlaste
protesti on tõstnud Mis puudub aga olemise kohta silgüawaid teateid. Paä>
Balahowithi röüwsalgasse, siis peab tähen walitjuse sijav?acsnaib oleioat palju laht
daina, et selle jõud Petrogradi ärawõtmift lasi. Kui Koltsyak EkaieriulnngiS asus,
tüll teostada ei saa, waid Varsti punaste siis olid t.id necd kahtlased tasarmntes
mägede poolt laialipillatud saamad. Kõik kiuni. lltend.ga naisid ainult tttfit puis*
teated, mis meie Viimasel ajal saanud, tuda liuuatuUjeipÄelüsib ja raudictcc na
tunnistawad seda tõsiasja.
baiahtliscb ning parusaanid. .
*

Üleüldiselt Väerinnalt.
Lõuna wäerind tömhab enam ja
enam oma paole tähclcpanemist, sest kind
ral Denikini sõjawägi arendab oma pääle
tunqinnst kõigil sihtel, kusjuures ära on
wöetud Hurtvwi sihil Jöjumi linn (mis
Hariowift ligi 100 tversta lõuna idapoo!)
sihis Tsherttowo jaam (Lo
wersta iviillerowo jaamast põhjapool) ja
Poguttsher» kuna aga Tsaritsõni
phil wlhased wõitluled Tsaritsõni' linna
liUiel im^znurgins-

Walgeknardlastc clajalikkus
S a in ü ras, 7. juunil (Dtosia) Siberi
ajalehed teatawad koledatest' pOiunuotesi
MtUc ohwrits wangi sattunud pu wn-aelü
seb tanumad. Siver: ajakirjandus niine
tab punaivaeiasie rongi
sid „sar.u.a ejhelonicets". Paljud seltV
kvndttseö ctaaui|aatsiüünib, kooliõpetajate
koosolekud ning maatonna ajmujed aual
dafid protesti Punnwaelaete piinamises
ivastii.
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Mäss KoltshLki selja taga^
jutu järele on
!ist siu wrrsta Karamtshah jaam Siberi
r?£ufj-güte mägede poolt ata wöctud.
Puru?-? löödud on kasalate wöesalk ja
.tiikide Mässajad, rewolutsionqärid,
Kracno arsti piirkonda koonda
r ib, Srmipalatinski loodi
c.-yd- mägede poolt " owp karisU ouruks.
r Web m\\a kõik teiserahwuslased.
Dl o \ k.w a, 11. juunil (Nosta) Kolt
j Hat on käskkirja awaldanud, kus teatab,
ct ta kaik teisepahrvuslnscd, kes wangt
langrwad, armuialt maha laseb.
Knlwamata ppllub.
Kohtadel, kust ioltshaklased meie poolt
älja '.övdud, pole ühtki sammu täisküli
titd inaad. Talupojad kaebawad suure
?urbn'scga, gekaardlaste ülemjuhata
iate poolt pmdude seemendamine ära
ati, :ut>> p'hjat neilt ka hobused ning
tvankrid ära wteti. See on talupoj d
n lgimisele wiinuo. Kõik tnäletawod kolt
shaklaste bandede humu walitiust, nii
?väite kui suur.
Wäljamaalt
Renolntfiyonilise. liifrtnife tasw.
Wieni ähwbrdab enamlus Hoolimata
wälisest lahust kaswab rahutus. Osa
Austria j jamage on enamlised ideed omaks
w tnud ja jcdib Austria wäe wöhen
due eest. Austrin-Saksa rahwuslascd
ta a vad ZO-whaudelift wähe endistest oh
wi eridest asutada, kes iga puhuse päale
w.r niis oleks.
Rewolutsiooniline liikumine Prantsus
maal ja Sta'.ias kcswab iga tunniga.
Seisukord Parist raudteedel loetakse õige
t n eks. Terwes linnas. on ü eskutsed
waliapandud, kus töütõrkujad näitawad,
et nad Saksamaad aitawad rahulepingu
allatir utusele wastu panna.
kiikumine Baieris on Telleri tapmise
Üic:? järjest ähwardamama iseloomu
r cnaanud. Nende päewade sees oli
nnuistrEe nõukogu ustumine Hoffmanni
iuhan. El, maa rahustamise abinõude
üle nõu peeti.
Ni olajewisse tulnud teadete järel on
r<w utsiooniline liikuinine Türgi.uaal al
gauud. Türgi rcwolutsioonäänd wöitle
irad edukalt liitlaste Terwe
iii:las:e laewastit on Dardanellidesse
tagutud. Vtüned mereäärsed linnad Dar
daneüide lähesuses on Türgi kommunistid
oma kutte wetnud. Dardanellide wvtmist
iaa väew.
Pruutsuje talupoegade protest.

Prantsuse talupoegade
protesti .nende poegade saatmise wastu
wü tlemiseks enamlastega. Ajaleht toob
järgmise wälj.wütte üleskutsest:
tõendati pühaliselt, et Prantsusmaa ifc«
wrlktzusc wastu wüitleb, Meie wüitlesime
:?ah»l'aSil inilitansmi wastu, mis meie
idealld'le takeiiseks wastandiks on. Prae
gusel silmapilgul aga kuljub petlikult wa
ilt iis Nteid wõitlcma Nõukogude
wt.bariigiga. Milleks on seda waheleZ
senaniift rarwis? llllilleks see sõda, mis
ilma parlamendi nõusolekuta peetakse,
mida maa õigeks ei tunnista? Kas juba
küllalt merd pole walatud?"
Rahulepingu umber.
»An erika raadioteate jutustab: Mõtete
V lahkuminek nelja n ukogus sa pääasjali
>cli Ingiisc jcr Prantsuse esita ate tahk
m Ued Saksamaale järelandmise asjus
Lio)d George ettepanekute sihis ähwar
•bab -rahu rniverentsi tööd seisma panna
Ctenivucc u olcwat teada andnud, et
tcm; ühegi järelandmtsega leppida ei
wch. ot, ' pääle wäi este muudatuste.
Prantsuse palati .a elanikkude waenuliie
orpesitsiooni tõttu. L-oyd George tõendab
oga edasi järelandmise tarwisuft.
s>ieljaMöukogn otsustas Rheini maa
'ondvoe nalitsemift kodanlisre wöimude
kätte anda. Keegi ei rehtenda tõsiselt
Rhcinj wabariigi loomise liikumisega, mis
inda mähenemas on. waatamata fcpara
äsiidc toetujeft, kes kinnitawad, et Saksa
raad ainult tema lahutamise ja majan
)uslitu purustamise kaudu uute wälja
isuimiste eest hoida wöib.

Liitlaste Saksamaale awal
dakse nõusolekut SilesiaS ja Jda-Preiss
maal rahwahää etust ette wütta. Laupäe
wal saab ilm teada, kas Sa ksamaa rahule
alla kirjutab, kuid wõimalit on, et talle
weel nädal aega lapuliseks waswseks
antakse.' ..
Austria rahussatkonna esimees Renner
andis konverentsile esimese märgukirja
ara, kus Austria jaotuse wastu protestee

Need arwud räägiwad iseenese eest: töv>
liste-talupoegade nõukogude roõim wõiS
otsekohe, lühikese aja joolful, anda talu»
poegadele nn määratuma pinna maad.
Mitte ükski teine wöim— keiser, Kerenski,
hetman, Petljura jeda anda ei tahtnud
ega nriituid*.
Kemmuuism kasAsb.

Rommunismi idee laieneb hirkowi» ikka
enam keskkoolides õppima m-sss hulgas
laiali. Organiseeritakse partei pesakest, mil
töölõrke ettewalmiStus. leks
hariduse r. hwakommissariaat wöima
Töotõrke liikumine parisis on endine, iusi ja pinda aitab Valmistada.
täbirääkimised metallitööliste ja ettewõt
jäte wahel ei ole weel clganud, kuid me»
tallitööliste sündikalistide ühisustel oli pi
Lestist.
kem nõupidamine, kas konflikti lõpetamise
wõimalusi harut-b.
Seisukord weoasjznduses ei ole muutu Wõitlus Saksu ja Eesti walgekaardlaste
vahel.
nud mäikese paranenusegc mannermaal,
kus läks k hel liinil liikumist käima
Poska, Eesti saatkonna juht ja wälis
pnn ', kuigi wäikese arwu weduritega. asjade minister, saatis Marshall Fochile
poliitilise kooli kaswandikud pSörusid selts järgmise telegrammi: ,6. juuni telegram
mis andis Eesti sõjamäe pääftaap
konita poole p arrega
töökodades töötada ehk wedurisi. juhtida, et Saksa mäed Riia teedel Wönnu" lähe
p la Norde d.p rtemendis tõr
dal Eesti mägedele kallale tungisid, kes
guw.:d Kzewanduie töölised. Nad saatsid Luti wa-itfuse palwel Läti rahwuslistele
saatkonna P rist, kel korda läks omanikku mägedele abiks tulid wõitluseks enamlaste
dcga kokku leppida, kuid tal ei läinud mastu. .sa Saksa mägede wahelette
k.rda t gasijüudes kaewandufetöüliste?on tulnud s jariistuS kokkupõrge kmmtab
gressi kokku kutsuda, kes nende ettepanekuid Eesti walususe kartust, et sakslastel nõu
karutmud oleks, mille tõttu töötorge edasi on omal a al oma wõimu maksma panna.
kestab. * r
Mina palun sellepärast kõik tarwilised abi
3' lu ametliku sotsialistliku erakdnn. n ud ettewotta, et sakslased wiibimata oma
paasekretäär pööras er konna llik: poole waenulist legewust Eestr mägede maslu
rahwuslise üleüldise roötõrle k petaks ja meie kätte woetud wüejoonelt
ettew>lmistusi alata, liitriikide walitmte lahkuks". Koopia sellest telegrammist on
impvialijtliku poüitlka wastu protesteeri Uimtfibe walitsuSte saatkonnale antud.
ncheks. 'S
Eoome rahwasaad kud Eestimaal.
prantsuse saadikute kogu trÖttts 829. mail tuli Soome maapäewa saadi
tunnise tööpäerva seaduse eelnõu w stv. kute salk Tallinna. Nad tyOcti Eesti walit
Uue seadusega antakse mü: tööliste esitaja su e poolt wustu ja wahetasid k nesid.
tele õigust õl.list kontrolli'tööee ja kaew. n Sõit kandis küll era iseloomu, kuid tõe
isielt. oltd jaaduutel eri ülesanded.
duste üle pidada.
3. juunil algas suur tulekahju lvildKa nõukogude vabariigi seisukohale.
turbasoos. Terwe ümbrtts on
.'eskidcs. põles ära suur hulk malmis tur
Beloostrpwist teatatakse: Eesti asutawa
mast ja tööadinöustd.
kogü koosolekul Pidas saadik Jan s o n
spika kõne, kus ta ülewaate rahwuswahe
!li e seisuiorra ja Eestimaa poldita üte
WenemaaH.
i-egi ning lõpuotsusele jõudis, et asu
ca w kogu tingimata laiali
Teatrite natsionaliseerimine.
tuleb saata ja selle asemel
Ee stisse nõukogude na ba Slm. Lunntsharlki annab teada:
riik
sisse seada.
T.-atrue kestühendus (U( HTpoTearp) ühen
Asuvam
kogu olnud põhjus
dab kõik tea:rid Wenemaal, waatamata
mõttelikult
selle poolt ning
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Sm. Restsheräkow kirjutab „Kommu
teatawad sellest wäga
nistis": ,Kewadine põllutöö on lõpul. rõhumas maimus ja räagiwad wüimali
Põllud on täiskülitud, ümbertöötatud, kust kokkupõrkest. Soome ja Eestimaa ma
ulcskaewetud, ülesküntud ning kõik töö hel, mis sarnane asjaolu käik wälja wöib
li pule wiidud. Praegusel ajal on and kutsuda.
meid olemas Harkowi ja Tshernigowi
ricakse.

kubermangudest.

Tshernligowlastel on praegusel silma
pilgul, kubermangu põllumajanduse osa
konna andmete järel, umbes 4.385 tuhat
desjat. maad; sellest korralikku
maad 2.271 tuhat desjatini, Ülejäänud
maa on metsa, linamaä ning k lbmata.
T.herniigowlastel maaelaniktudel
2.795 tuhat dessatini, wähem kui dessa
.in inimese kohta. Kuid ka see arwe tä
heudab wahe wäiksemaapidajatele. Kõigest
maa pinnast oli miitetöötarra omanittude
elemendi käes 1.1 l 0 tuhat desjatini. Ja
ainult rewolutsioon toi - sellesse muutuse.
Selles 1.110 tuhandest mis misja kodanluse käest wõetud, läks
mersaasjanduse alla 550 tuhat dess., nõu
kogude rahwamajanduse alla natsionali
seeriti üleüldse 50 tuhat dess., "talupoega
dele anti 500 tuhat dess. ärajagamiseks.
Kuid see ei ole weel kaugeltki kõik. Uus
dekreet subkrutööstuse kohta lubab kas
lähemaks sügiseks ehk kewadeks weel talu
poegade põllupidamise tarwidust tõsta.
Weel suuremad on Harkowi talupoe
gade kättewöidetud wõimalused. Enne
oli talupoegadel (ilm» metsata) 2.422 tuh.
dess. maad, nüüd on talupoegadel 3.77 S
tuhat f. o. 50 protsenti rohkem.
Kubermangu põllumajanduse osakond, neid
armusid tuues, lisab juure: tuleb meeles
pidada, et 50 protsenti maad, mida kesk
suhkrutööstuselt wõetud, on ta talupoe
gadele põllumaaks ümbertöötamiseks autud.

Punane sõjawägitzesti kommunistlife kütipolgu kollektüwi
koosolek.

uunil s. o. oli N võlgu kollektiivi
koosolek, millest pääle koyalise kollektiiwi
liikmete ka <£. A. p. i ürso liige sm. Pe
terson ja 1-se EsSti kütiwäe öiwnsi kom.n
.dSör ja osa mütsid. päewakorrU
oli l) Rahwuswah-line seisukord, 2) pv
kollektiiwide konmersttts ja 3)
Jooksvad osjad.

* Rahvusvahelist seisukottda lelgitos pGp
ma- kõnes sm. palv-dre, k-s sö<
dasid, imerialistlist ja kU-sisäd", raM
nende tekkimise pöhj»'id jn iseloom». V*
organiseerinud end kodanlus, M ftw***
aud, et üksikult ühe «aa või vigi
oma töörahva wastn vö«delda «
suuda, üleilmliseks ühisuses, »»2h«vast«
Liiduks", kelle
wolutfiooniiist liikuvist f»?? Ssn»
vastandiks on lil. Intsrnatsionaal, üiv
ilmline tüSrahwa Shi*.*2, tttt lõppsiht •«
kapitalistide ja kurnajate võimu murdmrnd
ja kommunism. Need kakS poolt heitlevad
s'v 'a surma pääle, kuid tulcwik »n UL
Internatsionaali | pu all võitlejate päralt^
sest töüwägi kasvad, kuid kapitalistide «*•
kahaneb. Üksikud kaotused ei muuda veel
seda tõsiasja, ei tähenda veel ÄeUmlije
revolutsiooni kd?. lidne Icpul valgustab
sm. - Lesti walissust, tema s.-d«
ära itidlisi teguviisi, kes ajnult «äikettt dsd
tödrahwa mõrtsukate liidust oa.
Teises päwakorra punktis astns fm.
s)et.rsen üles ettetuues punasewäelaste kol
lektiivide k.nwerentfi põhju eid ja selle va
jadust organiseerimise töd mõttes. Keni on
kollektiivid vähe sõjavägedes td d ära
teinud. Aonverenls peab olema looma tdd
punafewäe jollek iiwtdes. Uht
lasi tulcb konverentsil seisukoht «võtta pro«
wokatsioonilise kihutustöö vostu, wiS Rene
puna eväekaste leske! kuritc htiste isikute
poolt Eesli sõjawäg:de «vastu teh. kse. Km.
teeb ettepaneku konverentsil asu
tusele tulemite küsimuste kohta käesoleval
koosolekul seisusicht w tta. mida saadikutele
kohuseks t-hakie konwerentsil kaitseda.

Km. Petersoni kcne tekit d elavaid
läbirääkimisi. Kmd. avaldavad arvamisi
nii ühe tui ka teise küsimuse kohta. Et
tehniliste! põhjustel suur hulk kollektiivi
liik « eid koosolekult puuduma oli sunnitud,
ei võetud käesoleval koosolekul üdegi kon
verentsil harutusele tuleva küsimuse kohta
kindlat samuti ei walilttd saadi»
ku.d ära.
3oofsn>jt« osjade all tuli Eesti sõjawäe
seisukord h ruiusele, kus seltsimeestel Aut»
üldine pahameel oli proVokatfioo«lliste
j Utude mustu, mida meie waenlaste agen
did püüawod laiali laotada, et lõhet sünpun ses uäcs. redaktsiooni
kom misjon, kes kollektiivi nimel protesti
resolutsiooni Välja töõt. bja millega siis
konverentsil eüneb. Aommis oni waliti
jii d. teppik. Jänes ja Uleesberg.
hcrutati weel ühte ja teist polgu ellu
puutuvat kohalise tähtsusega küsimusi, mis
pääle kocs-lek ära lõpetati, et niipea, kui
tePnlis.st küljch on, kollektiivi
kokku kutsuda, ct pooleli jäänud asj de ha
rutamist lõpule «iia. ,€ftta".
Peterburi teated*
Hariduse töi teemajades.
haridustöö edendamiseks teemajodes
korraks b Newski raionis hariduse kom
missariaat sinna r amatu kioskid, neid
.nduse, grammofonide ja agitatsiooni
kultvurkiste pistetega.
Gulosside ja kummi valviStas.
23.—31. mainl on esimeses riigi kummi
tööstuse tehases (enj. „Treugoknik") wal
miStud 45.749 paari gaiosja ,a 7L.SOL
naela kumrA talbade plaati. Tehasest
wäljasaadctud on selle aja jooksul £49.496
paari galossa ja 94.403 naela plaati.
Mai kuu jooksul on nimetud tehases wal
mistud 217.665 ja 213.799 •
naela plaati. 1. junnil tehases tagama
raks 750.609 paari galossa ja 333:339
naela tummi talbade plaati.

'T o su t e cL
Rahwahariduse kommissariaadi rahwus
koolide osakonna EestilsektsioonMnab teada,
et teine Eesti laste ühiselumaja oma tege
vust IK. juunil algab ja palub kõiki lapsi,
kes endid ühiselumajasse astumiseks üles
andnud on, kui ka neid, kes weel soowiwad
ühiselumajasse astuda, esmaspäewal, 16.
juunil, kell 10 hommikul 11. Eesti laste
ühiselumaja ruumidesse ilmuda LueiepW
rocheiM op. endine Siidori Eesti kiriku
maja. Wastu võetakse lapsi I6.aasta
Vanaduseni. Eesti sektsioon.

Teadaanne.
1917./1918. «. Nõukogu tegelaste pal
kade w ljämaksmise komisjon annab sellega
teada, et tema palkade ja ewakueenmift
raha wäljamaksmist nõukogude tegelastele
ja punase kaardiwäelastele ainult 30. juu
nini f. a. (see päew kaasaarwatud) Loime
tab igal äripäewal kella S—lg jals—is.
Aääle selle jäetakse wäl amaksmine ajuKselt selsma kuni uue korralduseni.
Komisjon asub: Staraja-Russas. Lebe
dewl püttuuUts nr. 13 teise korral.

W. A. p. Eesti osbkondade Peterburi
Wenemaa ttom. SVutti
komitee on avatud igapäev kella 6 8 f Ldaljaandja:
(£estt Osak. Peterburi komitee.
õhtul. Lontanka, nr. 2.
Wastutaw toimetaja: Toimetuje loAeegi»»
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