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Kas rahu wöi sõda?
Liitlased näkvad oma „rahu" sisse üsna
kindlad olewat, ehk küll weel näha pole,
millal rahulepingu allakirjutamisest asja
jaab. Hääs loowses, et fõjab ja rewolut
fioonib nende kasuks lõpewad, teewad liit
lased juba kawatsusi, kuidas oina rööw
saagi jagamise löpuakti pidulikult pühit
seda. Ja see pühitsemine peab muidugi
tore ja suurepärane saama: kõik Bersail
les'i purtskaewud pannakse tööle, kahe
kümne nelja sõdiwa riigi lipud tõmma
takse üles, Wilson ja teised rahutegijad
astuwad kõnedega wälja ja katsuwad
mõnesuguse mardisanditamisega rahwa tä
helpanekut praeguste tähtsate sündmuste
päält mujale juhtida jne.
Kuid nagu liitlased ennemaltki juba nii
mõneski asjas on eksinud, nii wüiwad nad
ka siin eksida. Scheidemanni walitsus,
kellest kõige rohkem loota wõis, et ta igal
tingimilel rahulepingule alla kirjutab, on
üheteistkümnendal tunni! ametist lahkunud.
Kelle kätte riigis wõim jääb, ei ole weel
sugugi kindel, kuigi iseseiswad sotsiaaldemo
kraadid selle pääle pretendeeriwad. Isegi
sel korral, kui uus walitsus lepingule
tõesti alla kirjutaks, ei tähendaks see weel
sugugi ilmasõja lõppu ja kaua oodatud
rahu algust. Sest see rahu oleks Saksa
riigi surm ja wüiks ainult teiseks Brestiks
saada, mis alles tõsisele sõjale imperia
lismi wastu teed walmistaks.
• Olgu kuidas on, aga igatahes on selge,
et wähemalt siiamaale liitlased rahuga
palju ei tõtanud. Selle järele wüiks ar
wata, et nad ka tulewikus wiiwitawad,
waatamata kõigi oma suuresõnaliste äh
marduste pääle. Sest liig paks on õhk
nende eneste ümber, liig suured lahkumi
nekud ja hõõrumised nende eneste wahel,
et nad julgeksid oma ähwardusi Saksamaa
wastu täide saata, kui see rahulepingule
mitte alla ei kirjuta. Meie oleme juba
harjunud nägema, et kõik tähtajad, mis
senimaani mitmel ja mitmel korral Saksa
maale antud, ammugi
mööda on läinud, nii et liitlastel, kui nad
oma autoriteeti ja lugupidamist mitte kao
tada ei taha» minnaks aeg oleks oma
ähwardusi täide saata.
Kuid endised, hiilguse ja wõimuajad on
mööda. Ei ole enam niisugust jõudu,
mis suudaks rahwast uuesti sõtta ajada
oma kaaswendade orjastamiseks ja tapmi-

Ajakirjandusest.
Moskva swestija" kirju»
üte
, praegusel ajal e! tule mitte ettemõel
dawost hädaohust rääkida, waid hädaohust,
mi» revolutsiooni pääl juba ripub. Mis
wdtb teha viivitamata, kohe täna? Tst
teks, mobiliseerida kõik jõßd, nii siis
tuleks kcik lööd seisma ätta, mis otsekohe
kaitsetöig: ühencvses ei ole. partei ku
bcr:u. ngu tcit.nceo pe.-wad neid asutust
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wäelane ja talupoeg, übe sõnaga köit
töSrahwa jõud. kõik nõukogude poolehoid
jad peawad nõukogude kaitseks wälja
astunm.
lvalgekaardlased töörahwa massede wal
wuse alla! Las tunnewad endid walgekaar
di agitaatorid just kui klaasnüu all.
Rewolutsioonile on tarwis pölewate sil
madega wõitlejaid, tarwis juhtisid—fan
gete kätega, töölisi punktipäälseid ja läbi
proowituid.
Niisuguste wöitlej tega suudab Vene
maa kodanlise metslooma paäleröhstmist
igast küljest tag asi lüü

seks. Bersaillesi röüwlite rahu ei paku
midagi, mis wõiks nende oma töörahwast
waimustada uuele werewalamisele. Seda
silmas pidades ongi Saksa saatkond siia
maani julgesti wiiwitanud ja wastuette
panekuid teinud, ilma et liitlased oleksid
julgenud tegelikult nende wastu wälja
aStuda ja nende kangekaelsust murda.
Mitu korda on liitlaste ajakirjandus
maailmale teatanud, et rahukonwerentsi
tegewuses kriis on tekkinud. Need teated
Punane wäerind.
on liig sagedasti tulnud ja meile näitab, j
et kriis loomulikuks nähtuseks saab ja'
Teated 24. juunil.
alaliseks muutub. See on ka arusaadaw.
Põhja wäerind
Sest isegi harilisel rahuajal ei suudaks
Eelwäesalkade luuramiskäigut
liitlased oma rööwsaaki üksmeelselt ilma
Lääne wäerind
tülita jagada, seda wähem weel praegu,
kuS terwe maailma proletariaat nende
Murmanni sihis, Bolshaja Guba
wastu wäljaastumist korraldab. Otse wii läänepoolsel kaldal jätsid meie wäed waen
mane asjalugu ep kapitalistiqe kirgi talt lase surwel Fedotowo küla maha, mis
Powentsist 20 w. lõunapool. Raudteest
sutabki.
lõunapool asusid meie wäeosad pääle
Töörahwal on liig wähe põhjust uskuda tungimisele. Karjala jaoskonnas
Varsaillesi rahu wüimalust, sest konwe tulewahetus.
Peterhofi ja Narwa sihis leiab
rents ei ole seni midagi ette wütnud, et
sõ ategewust seisma panna ka mujal pääle meie pääletungimine ägedat wastupanekut
Saksa-Prantsuse wäerinna. Otse selle waenlase poolt. Pihkwa piirkonnas
löödi waenlase pealetungimine põhjapool
wastu on konwerents köit teinud, et im raudteed tagasi.
perialistlist sõda muuta klassisüjaks. Küi
Lõuna wäerinnal
gil wäerindadel, kus liitlased wõitlust
organiseerinud, on see muutunud ägedaks
Ekate rin os lawi piirkonnas
klassisõjaks. Liitlaste taktikat analiseerides jätsid meie wäed pääle wüitlust sipelni
jõuab proletariaat leigusele nende tõeliste kowo saama maha.
H arkowi piirkonnas jätsid meie
eesmärkide ja püüete kohta. Oige otsus
wäed waenlase ülekaaluwate jõudude sur
on siin kerge leida sa selle eest peame wel Siniewi ja Tshuguewi maha. Wa
oma waenlastele tänulikud Selle luiki sihis wütsid meie wäed päületungum
järele seadib proletariaat ka oma tulewast sele asudes wüideldes Mandrowa .aama
taktikat. Seega on siis rahukonwerentsi ära, mis Waluikist lö. wersta pöhja-ida
piirkonnas, IVS lversta
ainuke ja otwkohene wili see, et meie Tsaritjönipõhsalääne
pool on wöitlused
liitlaste õiget nägu põhjalikult oleme! wabeldawa eduga täimas.
tundma õppinud.
3da waennd.
Versaillesi pidu pühitsemisel on imperialistid ühe „wäikse" asja ära unustanud.
Uralski piirkonnas muutusetaOrenburgi piirkonnas, Jrtekl
Nimelt ei lausuta eeskawas midagi sellest,
sihis
wõtfid meie wäed Pokrowka ja
mis osa rahwas pidul peab etendamaBelogorka ära, mis Tomalejewka jaamast
Kas ainult püüli waatama?
25 wersta löuna-läänepoo!. Orenburgi
Loodame et see mitte nii ei ole, kui all suurtüki ja püssitule wahetus.
pidust ülepää asja peats saama. Prole
Birski piirkonnas kestab meie
tariaat, kes end wiieaastasest uimastusest pääletungimine waen.ase ägedast wastu
igal pool lahti raputab, kannab selle eest panekust hoolimata edasi. Osinski ja
Ohan s t i piirko n n a s lvältab meie
hoolt, et jee pidu tõesti kõigi rahwaste wägede Kaama lõeft üleminek edasi.- Per
wabaduse, wenduse ja üheoigusluse pühaks mi piirkonnas edeneb meie pääle
saab, kuid sellega ühtlasi ka imperialismi tungimine jõudsasti.
ja kapitalismi kadu otsekoheseks alguseks.
Kura ja giiumuaa wäeriuuait.
Sõda töörahwa waenlastele!
Dwinsk, 22. juunil. (Rosta)
Marienburi sihis löööi waenlase
kallaletungimised Kuprowo pääle
järelkatsuma, mis wabariigi kaitseks tar tagasi. Kura- ja Liiwimaa wäerindel
wilikuö.
tulewahetus ee-wäesalkadega, kusjuures
Tagaselja kindlustamine ja wüitlus sise ö wersta Borhi jaamast waenlase soomus
mise kontrrewolutsiooniga! Selles suhtes rong tegewusele ilmus, mille wastu meie
oleme meie häbistawalt wähe ara teinud. suurtukiwägl töötama pandu Poneweshi,
Nasselist wüillust koltshaklastega meil et Utsjani. la Nowo-Swentsjanõ sihis pole
ole. Meie läheme tihti ükskõikselt walge midagi uv'
kaard>aste agitatsooni tööst mööda. Akeie
kaitseme halwcsti rewoiutsiooni, meie ar Meie waed au pealetungimisele asunud. ,
wame, et wöitlus kontrrewolutstconiga ai
Pääletungimine Petrogradi
nult erakorralise komite.' asi on.
w üerinnal on alganud. Nou
Aga see ei ole nii. Iga kommunist,
kogude sõjamäed, kes Kalit
iga wastutaw tõeline, ig~ arusaaja puna

she, Ustruditsü Perelesje—
Shundorowo iferino lii
nidel as u iD, iutujid kümme
kuni wlis teist tü mme n d w.
edasi, kusjuures waenlase
kindlustatud kohti st läbi oleme
murdnud Wja r e pol einiw ü i t
luStes oleme waenlaselt ära
wötnud 26 kuul ipildujat kaks
suurtükki, j Q mängisid.
Meie mägede pääletungi
mine maltab edasi. Walged
taganema d, andes oim seisu
kohti ära alles pääle ägedat
wastupanekut.
Walgete mägede keskel on lagunemine
alganud, pa-iasjalilult leiwa mittesaamise
põhjal. Walged meie poole
sadandete laupa üle, suuremalt jaolt tule
wad nad sõjariistadega.
N armee Rewolutfioonilise süja
nõukogu liige Ä. Shatow.
Murrang alganud.
Meie wäed on alustanud petrogradi
Väerinnal energilist pääletungimist. Ltöa
waenlase seisukohti on ägeda wüitluse jä
rele ära Võetud. Vaenlase wastupanetu
jõud on ttiurtud ta taganeb meie punaVäe päälerühumise survel, osalt Väga
korratult ning paaniliselt. Tuleb alla
kriipsutaba weel seda tõsiasja, et Vaen
lase sõjawäes lagunemine
maad on hakanud võtma,
lugu sellekohasest teatett näha, jooksed
meie poole üle sadanoate Viisi, tuueo
enestega kaasa sõjariistu jue. Stt juba tähen
dab, et jäälpool asjad kõigiti koreas ei
ole, waid paratamatu pead tulema see,
mis tulla otsustatud: vaenlase unistuste
puruks Varisemine, ta kohutavad tegu>
wiisid töörahva tapatöös.
Võime kõigiti rõõmsalt arenevaid
sündmusi äraootama jääda, teades» et
wõit meie, et meiega kogu maailma Aas
fiteaduslisem töörahvas.
Walgekoardlaste kallaletungimine Vnobri
rewolntfiOONi rongile.
21. juunil kell 6 bommikul, viskas
vaenlase õhulaev Ninsli jaama Alolo
detshna poolt küljest 4 pommi, mis veik
seid Vigastusi sünnitasid. Aell 11 õhtul
ilmus idapoolt õhulaev, kes oktoobri tt*
woZulsiooni rongi pääle pommi wiStas.
Jaama hoonte purustused on Väiksed.
Rong jäi terweks. Õhulaevale anti L
Versta tõrgu ele tuld. mis pääle ta ära
kadus. Esimene kord pandi toime nii
sugust pääletungimist. Arvatakse, et valge
kaurdlased sihikindlalt Uleven. keskk. ees
istuja rongi kallale tungisid. Rongi töö»
liste meeleolu oli rahulik ja kindel.

Wäliamaalt
m

Nahulepiagrft.
Lion, 23. juunil. Uus Saksamaa
wa litsus saatis rahukonwerentfile pika
märgukirja, kus ta oma nõusolekut awal
dab lepingule allalirjutamiseS, kuid järg
miste muutustega: Saksamaa ei tunnista
ennast ainsaks süüdlaseks söja eest ja ei
r>ie nõus liitlaste kohtu kätte oma endist
keisert ja rema kindral,ft andma. Nelja
nõukogu hakkas kohe seda märgukirja
harutama ja /elle päewa õhtul saatis
(Zlemenceau von Danielile, uue Saksa
rahusaatkonna esimehele Versailles, järg
mise kirja:
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«Paris, 22. juunil. Herra esimees!
Lühikese aja tõttu, mis weel jäänud on,
loewad liitlased oma kohuseks Teile kohe
mustata. Saksamaa lõpulise otsuse tege
miseks on wähem kui 24 tundi jäänud.
Liitriikide walitsused waatasid omal ajal
kõik Saksa walitsuse ettepanekud läbi ja
tegid kõik wõimalised järclanded.
maa saatkonna wiimases märgukirjas ei
ole ühtegi uut argumenti, sellepärast tea
tamad liitriikide wa itsusej, et läbirääki
miste aeg lõppenud on ja nad
lnuutilst enam ettewõtta ei wõi. Saksa
maa esitajad peawad selge wastuse andma
—' tahawad Etemad rahulepingule prae
guses wormis alla kirjutada. Pääle ra
hulepingule allakirjutusi locwad liitriikide
walitsused Saksamaad kõigi selle punlüde
:äitnü|"e eest wastutawaks."
Liion, 23. juunil. Esmaspäewa
hommiku! pööras Saksamaa uue rahu
saatkonna esimees von Daniel palwega
rahukonwerentsi poole, lõpulise wastuse
andmise tähtaega 48 tunni wõrra piken
dada. Liitriikide walitsused lükkasid selle
ettepaneku tagasi.

London. 24. juunil.—Reuteri bü
roo teatab Parisist, et sakslased tahawad liit
lastele kahjutasu nõudmise i2.850.000.V00
marga suuruses ette panna, mis blokaadi
läbi teinale sunnitud on, mis summa liit
lased wälja peawad maksma.
Berl i n, 24. juunil. Liitlaste ci
tawa wastuse kättesaamise pääle ajapiken
duse nõudmise as us oli Weimaris minift
rite nõukogu koosolek. Walitsus seisab sel
lel seisukohal, et rahulepingule wõib ainult
kahe tingimise lntlaste poolt wastuwüt
mise puhul allakirjutud saada. Walitsus
ei taha tarwitada temale rahwusekogu
poolt antud õigust rahulepingule ilma
muutusteta alla kirjutada. Walitsuse nõu
pidamine kestab edasi. Rahwusekogu istu
mine on arwatawasti weel täna.
Berlin, 24. juunil, kell 3,41 minu
tit. Walitsus loobus kahe punkti muut
mise nõudmisest ja otsustas rahulepingu
tingimistele alla kirjutada.
Lio n, 24. juunil. Ajalehele „lour
nal de Geneve" telegrahweeritakse Berlinist
23. juunil, et Saksamaa rahwusekogu kir
jutanud Saksa saatkonna juhile Danielile
ette wiibimata alla kirjutada
Rootsi ja Soome.
Rootsi walitsus andis Soome märgu
kirja pääle 6. juunist wastuft Saaremaa
kohta. Omas wastuses reatab Rootsi wa«
litsus, rahwaste enesemääramise põhjus
mötteteft kinnihoides, arwab ta, et Saare
maa elanikud ise oma saatust otsustama
peawad. Sellepärast ei wõi Rootsi walitsus
Soome walitsuse ettepanekut wastu wõtta.
Rootsi sõjaliste ja poliitiliste huwide pä
vast, nns Saaremaaga ühenduses, läbi
rääkimisi algada, sest et nende elanikud
wõiksid igat minuti! läbirääkimisi tühjaks

ütlesid ära, kuna arwata on, et koosolekul
kokkuleppele jõudu ei wõi.
Kopenhagnis. 24. juunil. Nõu
pidamine portselaaniwabrikantide ja töö
liste ühisuste esitajate wahel kestis kuni
hommikuni, kuid siiski ei jõutud ühen
dusele. '
Saksa meremehed lasevad oma laevad
põhja.

Saksa meremehed lasksid põhja 9 soo
musliewa, 5 ristlejat, 5 kerget ristlejat ja
27 miinihäwitajat. Pääle selle wisati
nende poolt kaldale 18 miinihäwitajat.
Saksa admiraal ja 1800 ohwitserija mere
meest on wahi alla wvetud. t
Uu? kabinet JtaUas.
Jtalias asutati uus kabinetr Nitti juha
tusel. Tittoni sai wülisasjade ministri
portfelli.
Peterburi teatedL
Peterburi kaitse komitee määrus.
1) peterburi celseisukohtade kait e suhtes
rvalgekaard laste wastu otsustas peterburi
tööstus-ühisuste Nõukogu rajoonides taga
wara polkusid organiseerida, kes Peterburi
wabrikute töölistele sõjakunsti õpet'ks.
2) Gppu e korraldamiseks arutataks?
tööliste polkude päästab, staabi esimehest
ja 3 liikmest, kes 8 raiocni
tehnilise ja süja-sanitar osakondasid juha
tab, raioonid on järgmised: 1) Narwa,
Moskwa, 3) peterburi, 4) Ivassili
saare, 5) IViiburi. 6) Linna, 7) Newski,
8) Ohta-porohowi.
3) Aöik raiooni ja staabi juhatajad
määratakse peterburi Nõukogu Täide
saatwa komitee poolt ja kinnitatakse peter
buri sisemise kaitseülema poolt, kelle au
nad sõjalisest küljest tövtawadli.
4) päästaabi ülesandeks on raiooni
ftaabisid ja osasid organiseerida, sõjaõpuse
juhtnöörij.d wäljatöötada wäejuhtisid nläa
rata ja üleüldse töönste polkusid juha
tada.

5) Kõik töölised, keda tagawara polku
desse kutsutakse, elawad kodus ja tööta»
wad mabrilutes, kuid igapäew ilmuwad
nad teatud ijal õppusele ja rväeosadesse.
määramise silmapilgust päüle loetakse nad
sõjatcenistusse, peawad sõjadistsiplmi ühes
teiste mobiliseritutega.
6) Aöik töölised, kes 'peterburi Nõu
kogu polkudesse arwatud, saawad, nagu
mobiliseeritudki, punawäelase
Tööliste kaitse komitee esimees
G. Sinoo> j c w.
petaburi sisemise kaitsealem
P eter s.

Partei elu.
Kui Soome walitsus arwab, et seda
süsimust kokkuleppe teel tema ja Rootsi
Paha eeskuju.
mahe! ära õiendada ei saa, siis teeb ta
.Ldasis" nr. 135 on ärakiri .Töölisest"
ettepaneku küsimust rahukonwerentsi otsus (kellegi
Vox'i oma) päälkirja all .Meie
tada anda.
kommunistid", kus nimetatud seltsimees
wäsinud seltsimeestega heitleb. Voxü ar
Tööliste liikumine Taanimaal.
wates peaks niisuguseid „üle parda" kihuKopcnh a g e n, 24. juunil. Lä
ei imesta sugugi selle üle,
birääkimised maalaewajate ja betoonitöö et mil niisugused wihast turtsuwad sm.
liste ning ettewötjate wahel, mis pikale on E. T. Kommuunis, ehk see asi küll
,venisid, ei toonud kokkulepet. Wahe mõ sugugi loomulik ei ole, aga ei wõi ju ka
lcmare poolte wahel on isegi nii suur, et unustada, et L. T, Kommuun ei ole
kompromiss-ettepanekut teha ei saadud.
mitte Leestimaal Lesti töörahwa hulgas,
Kopenhagenis, 21. juunil. —Et w id 5t.-Russas mudawannidel, nagu
müürisepad jü puutöölised tööle ei tulnud, seda Vox i järel aimata wõib. Imesta oa
seletakse paljude ärasõiduga nende hulgast. tuleb aga .Töölise" toimetuse üle, kes
Tuli juhtumisi ette, kus töökojad tingimisi Vsx'i läbi wäsind hulk. si, nimelt kcmmu
ette panid, mis kokkuleppele ei wastanud. nistisi, awalikult häbiposti naelutab ja
Müüriseppade zunft kutsus koosoleku kokku, ajalehe kaudu kodanlaste poole appeleerib.
kus konflikti lahendamist harutati; ooda Kas tõesti .Töölise" roimetus on ära
takse ühist wäljaastumist. Seisukord on unustand keskkomitee adressi, kelle hääle
äärmiselt tõsine, seda tõsisem, et ka maa kandja ta on? Ig.tahes juhime kejkkomi
taewajate ja betoonuööliste konflikt lähen tee tähelepanekut niisuguse ebaloomuliku
damata on. Arwatakse, et mslemate töö- seisukorra pääle. tuna .Ldasil" ka pare
Uste salkade wahel salajane kokkulepe ole mini teada peaks olema et lurtsujatel
mas on.
.mudalastei* weel paljugi turtsuda on ja
Kopenhagen, 24. juunil. Ka
nendele järel ahwida, ehk neid selles aitava,
wähem teraw ei ole wahekord meremeeste sugugi meie eesmärk ei ole.
ja laewaomanikkude wahel. Meremeeste
Hein.
organisatsioon awaldas mõned nõudmised,
mida, palga juurenõudmiseft rääkimata,
Kultuur ja haridus.
wastuwötmatuks loetakse. Neid ettepane
kuid ei wõeiud ettewötjaie poolt harutu
Asjata waew.
selegi. Wahemees, departemangu direktor
Niss-Hansen, püüdis ettewvtiaid ja mere
„Edafis" nr. 134., kirjutab G. T-cr
meeste ning ahjukütjate ühtsuse asemikku päälkirja all „Nämps wülja", pühapäe
ühisele nõupidamisele kutsuda, kuid need wasest W. S. tööliste klubi pidust, mille
teha.

Nelsaväewal, 86. iuuntT

kohta ta õige eitama otsuse teeb
tähendades, et „seda meel liiategi tööliste
klubis tehtakse" ja tähendab sinna juurde
üsna oigelt, et see siis tööliste kultuuri
mõistetele peaks wastama,
Teiseks, tähendab arwustaja „balagan
suse" pääle, mida mõned näitlejatest omale
lubanud ja arwab, et kohase näidentite
puudusel, näitlejad ise peaksid neid kunsti
wäärtusliselt parandama.
Kuipalju see kõik läbimiidaw ehk selleks
tarwilik on, jätan lugeja otsustada, aga
et arwustaja tööliste kmDti järele lhkab,
siis tuleks tall järgmist tähele panna.
Meile ei jutusta ükski ajalugu tööliste
ehk talupegade teatri majadest, meel wähem
tobiks jurtu olla tööliste kunsti kohastest
näidenditest. Mina ei arwa küll sugugi,
et ltäidend ehk elanik maja jaoks oleks,
see on muidugi ümberpöördult, kuid see
on tähelepanemisewäärt nimelt tööliste
kunsti seisukohalt.
Tvörahwal, s. o. sellel ajal kui meel
köit rahwas tööd tegi ja mast ainult pa
pid parasiitide osa edendasid, olid niisu
gused lõbustused milledest kõik pidulised
wabalt osa wõtsid. Meile on ajaloos jä
rele jäänud niimõrd laiad teated, et nende
järele raske et ole nendest pidudest üsna
jelget pilli saada, mis peaaegu meel täna
päewgi külarahwa juures endisel kujul
edasi kestawad. Sellqärcle wõime ütelda,
et juba manast a asi töcrahwa pidudel
pää nttmbrideks laul, tants igatsugu män
gud (ringüuäng, loounlemine
)ne.) olid. Nigugustel pidudel oltd auto
rideks muidugi mängijad ise jü mängi
mine sündis ilma arwustajateta. ÜÖ ib
siiski küsimine kerkida, et see ainult küla
töörahwa lunsti kohta käib, sellepärast
peab seletuseks suurde lisama, et linna
töölistel, iscseismuse puuduse!, kunsti meel
ci olegi, ehk nende kunst jeijab ainult
rlassimõitluses. Seesugune linnatöölise
kunst tclkis mabrikus, meistri ja mehaa
niku ehk peremehe rõhumise all ja tobu
perekonna juurde, oma „nurra" tulles,
ta hoopis leistsorti kunsäst õppis, kuna
monopol sellele mtel tüsedalt kaasa aitas.
Nii elasid punane lipp ja kõrtsi kultuur
päris naabritena tihti ühe pükste sees ja
sm. G. T—er pahameele põhjuseid (selle
kohta) woib ainult meie häbenemise wäärt
minemikuga seletada. Sellepärast ei aua
„kohaned mängu tükid" sugugi töörahwa
kunsti luua, sest leierkast jääb ikka leier
kastiks ehk temaga küll mitmed moodi
tükkisi mängitakse waatame ligemalt:
Burshuaasia ise ütleb teaatrite kohta, et
sce nooresoole p.äle kooli hariduse lõpu
täienduseks pidada olema. Keegi seltsi
meestest tähendas aga oma endise üpekoha
(ülikooli) kohta, et sääl enne rewolutsiooni
laisklemise teooriad olewat õpetatud ja kui
teaater selle tõenduseks pärast kooli lõppu
on, si:s mbiks seda praktikalisteks laiskle
mise kursusteks nimetada.
Feodalid zagasid inimesed orjadeks, kup
jadeks ja isandateks, niisugune kord on
neil ka teaatris, kus ühed hüppamad ja
higistamad, kuna teised keelega kurgu lage
kõdlstawad. Tööliste juures ei mõi aga
niisugusest seisukorrast juttugi olla, kui
meie oma klassilisele seisukohale tahame
jääda.
Tööliste kunst sündis wabade, ehk osaltki
iseseiswate tööliste juures (maal) ja nüüd
peaine meie seda, kus linna töölised ka
wabaks saanud, sellekohaselt parandama,
kuid tuhnida rämpsu kallal on asjata
waew.

Tööliste kunsti lõhna mndud
weel vksi lõpuks tontiu jc.sette
pärast peaksime just tantsu korraldamist
ja arwustamise juure ule mmema^.

Toimetusele tulnud hiri„Edasi" numbris 87 ilmus teade, et
Eesti töörahwa koolide lektor Jaan D^l?man kontrrewolutsiooni te gewuse ja mitmesuguste
muude kuritavliste nähtus
te, nagu spekuleerimise,
altkäemaksu wütmise sn e.
pärast arreteeritud on.'
Palun teatada, et selles sõnumis amult
niipalju tõtt on, et mind mingisuguse
kaebuste põhjal arreteeriti, kuid juba mom
päew minu ülekuulamist nürija
poolt, wabastati mind Erakorralise
misjoni otsuse põh;al. sltr. 37-da sõnu
mis ülesloetud kuritegudest ei ole muue
uurija poolt ühtegi süüks antud»
J. Depmam

Kirjandus.
Eesti kommunistli s e soja
wäe kirjandus.
3kr. 1. Tarivilikumad sõjaaasjanduse üksi
kud stmad ja ülelused Wene Eesti
keeles. H. 1.50 k.
9kr. 2. Õppigem sõjaasjandust. H. 15 k
Nr. 3. I. Mis asjamees on punasesöjawäe
soldat. 11. Pea meeles seltsimees
punasewäelane! H. 15 k.
Nr. 4. Meie lipp. H. 15 k.
Nr. 5. l. JuharusLiri punasewäelastele.—
11. Juhatuskiri sõjariistadega ümber
käimiseks.—111. Hoia püssi! H. 35 f.
Nr. 6. Wischnjakow. Kuda heaks märgi
laskjaks saada. (Ilmumisel.)
9kr. 7. A. Beck. Õppige kuulipildujaga
ümber käima. H. 15 k.
9!r. 8. Algin. Meelespidamiseks punase
söjawäe instruktorile. (Ilmumisel).
Nr. 9. Marssimise juhatused. H. 35 k.
Nr. 10. Püssilaskmise uhatus punasesõja
wäelajeie. (Trükis).
Rewotutsiooniline ja kom muni [tiine t ö öra hwa kirjan
dus.
Marx ja Engels. Kommunistlise parte
manifest. H. 2.40 kop.
H. Pöögelmann. Ühtlane elamisraha. H.
75 k.
R Wakman. Jmperialismus. H. 3 rbl.
Kl. Zetkin. Wuitlus wabaduse ja rahu
eest Wenemaal. H. 40 kop.
L. Trotski. Nüukozudewalitfus ja rahwus
waheline imperialis.nus. H. 1.20 k.
L. Trotski. Oktoobri rewolutsioon. (Trükis.)
J. Steklow. Atiks me kommunistid oleme.
(Trükis)
Elagu Esimine Mai. H. 60 k.
G. Sinowjew. Töölistepüha 1. mai.
80 k,
H. Pöögelmann. Kommuniftline (U l) In
ternatsionaal. (Trükis.)
PZäladu Eesti töörahwa kommuuna
kirjastusosakonnas, Peterburis,
53, Tel. 1-36-02. "
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E. T. K. Sisewalitsus annab sellega
£. T. Ä. Ülikooli kolekliiw korralt,»
teada, et tema ainult kuni 30. juunini
1919 °°stal feü 8
(see päew ühes arwatud) 1919. a. Eestist otyttl tt o v'
n«i. ci) t u waielustegg
ära ewakueeritud asutuste töölistele ela onelema aabieltfimee- Zkmelt , Cofit
miseraha maksab, selleparast palutakse kõiki auicia (otfwalfe rewolutfiooni tnabefc«r
seltsimehi, et nemad oma nõudmised aeg was,il> 1 aatel 1-ne kiin nr. 52
sasti teataksid. Sisewalitsus on awatuö
Kolektiiwi Büroo.
iga äri pZewal kella 9—13 sa 14—! 8.
Pääle ülemal nimetatud tähtaja lõpeta
Laupäewal 2L-mal junnil saab olema
takse asutiselt igasuguste arwete õiendamine
?- T. pohtiilife klubi W. « O
seltsilistega.
folektttmi püü-koo-olek kell 8 õbtul vrtj
Sisewalitsus asub Staraja Russas, CpLjuaiu upijcueitTa h 8-noä .itmmi 34/43
Uspenstaja uul. nr. 79
paluksime wö,malikult kõiki ilmuta
Kolektiiwi Büroo.
W. A. partei peterburi Eesti sektsioo
nide komitee tarwitab kohe kirjakandjat.
Ilmuda igapäew Fontanka nr. 2-17.
Wenemaa Kom. Partei
kella s—B ohtu. Kui mitte partei liige ei
Eestl Peterburi komitee.
ole, siis kahe liikme soowitus taraiilik.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kolleegium
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