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Telli j e-t e 1 e!
.Gewtsentropetshatj** ) teatab kõigile, et ajalehtede ja kuukirjade toime'
tufed offetohe oma wSljaannete päsle tellimist wastu ei wüta ja sellepärast ei
wSeta PoStiasutuStes rahasaadetufi toimetuste nime paale wastu.
Äpud, keS mingisugust ajalehte ehk kuukirja tellida tahawad, mis Nõu
kogude Vabariigi piirides wsljaoutakse, peawad Posti-telegrahwi osakondade
poole pöörama, milledes praegu ilma erandita kõikide ajalehtede ja kuukirjade
Miimist wastu wõetakse. Peterburi ja kohalikude wäljaaunete tellimist Võetakse
ka »Sewtseatropctshati" agentuurides waStu.
*) .Sewtsentropetshat* on lühendatud Põhja keskkirjanduse büroo.

punsuv wäerini
Teated 26. juunir.
Põhja wüeriud
P ühja-Düüna si h i s andsid waen
lase miinipaadid meie ujuwale batareile
tuld, tuid üks miinipaat läks meie suur»
tuti tule läbi põlema, kuna teine suitsu
taha Vigastatult ära kadus. Arh a n gel i piirkonnas, raudtee sihis
cioto suurtükitule wahetus.
Lääne Väerind.
Pudoshi sihis wõtsid meie wäed
Kawaselma, Kutjha Nawoloki külad Wol-

Lüuua wäeriud.
Harkowi piirkonnas - wälta
wad wöitlused Belgorodist 25 mersta
pöhja-läänepool ebafi.
Waluiki sihis jätsid meie mäed
waenlase plläleröhumise surmel Mandrowka
maha, mis Waluikist 15 mersta põhja
idapool. Bobrowv - Nowoho
perski piirkonnas jätsid meie
wäed.Buturlinowka ja rida külasid maha,
mis Uih. piirkonnast põhja-idapool. Tsa
ritsüni piirkonnas jätsid meie
wüed waenlase püüleröhumise surwel
Dubrowka alewiku, Wolqa püül, inaha,
45 werSta Tsaritsönist põhja pool.

Zda wüerind.
Uralski piirkonnas muutu
seta. Orenburgi piirkonnas,
Jrteki sihis löödi waenlase pääletungi
muga käsa ning walmistawad end ette mine tagasi. Orenburgi all suurtüki ja
pidule. Kuid nende lootused ei näi täide kuulipildujate tulewahetus. Teistel sihtidel
minewat, werine ülekohus äratab ttnmsoo tähtsamaid sündmusi et ole.
mõtlema osa keskel üleüldist pahameelt,
mis laia! stes rahutustes awalikuks tuleb.
Eesti wäerivd.
Meie oleme neist protestiliikumistest juba
Walgete ajalehtede teatete järele laaksid
mitmel kõrrel kirjutanud, ühtlasi tõendades,
et üleüldine arwetegemine ligineb ja sot parunite moakaitse patrullid Milteni piir
siaalne rewolutsioon kõige laiemas ulatuses konnas 4 inimest maha, nende hulgas
ühe kündja adra taga, kes neile Nõukogude
ainult weel ajaküfimus on.
Kuidas Saksa töörahwas liitlaste wZgsi walitsuse poolt wälja antud tunnistuse
walla pääle mõtleb wasteta, sellest weel ette näitas. Wa.ged on parunite maa
üks uuem näitus. Nagu teada, sisaldab kaitsewäe wastu usalduse kaotanud, seäe
rahulepingu üks punkt nõudmist, et Saksa pärast likwideerisid nad Tallinnas Saksa
maa söjalaewastik tuleb liitlaste kätte anda. omakaitse, Tartus wangistati Saksa oh
Et seda takistada, on Saksa madrused, nagu witseeride perekonnad; Walgos arreteeriti
23. juunil Lionist tulnud telegramm teatab, 50 lakslast, sakslaste protest Eesti asutama
hulga oma lcewu ise põhja lasknud, nimelt togu liikmetele jäeti tähelepanemata. Eest
9 soomuslaewa, 5 suurt ja 5 kergemat laste ja parumte läbirääkimiste ajal esine
ristlejat ja 27 miinihäwitajat. Pääle selle sid liitlcfcb kompromls ettepanekuga, mida
on 18 miinihäwitajat kaldale aetud. Uht eestlased eemale lükasid.
Liitlased tegid ettepaneku 1. juulrks
lasi on meremäe ohwitseri ja madrust
ning üks admiral wangi wõetud. See lõpulikule kokkuleppele j.uda.
Waherahu pääle waatamata, lenda»oad
tunnistab, et Saha ralwas ei mõtlegi
Sakza
õhulaewad walge Läti mägede
rahulepingut tegelikult täitma hakata, waid
ennemini laewad ära häwitab kui neid kohal.
Pihkwast siia pugenud elanikud teata
oina waenlaste kätte annab, kes malmis
on neil nahka elawatt üle kõrwade tõm wad, et sääl elu kallidus ja tööpuudus
suur on. Baiahomitshi mäesalga soldatid
bama.
Siit näeme, et wabatahtlisest allaand on rahutud, sest et neile korralikla riideid
misest uttugi ei ole. Tehku imperialistid ei anta ega toidumoona ei murctseta.
paberil niipalju „rahu" kui nad tahawod,
wälja ei tule stllest ikka midagi, sest pro
letariaat ei lase ennast enam orjastada ja
Wäljamaalt
hoiab tegeliiult juba ohjad enese käes.
Imperialistid taharoad toora hm a üle wa
Rchu nL
tttjeda, kuid t eiiseit roalitseroad töölised
Lio
n,
26.
juunil. Esmapäewal
nende üle. Niisama nagu liitlased ei ole
hilja
öösel
teatas
von Daniel. et tema
Mgenud proletariaadi tahtmise wastu onia
sojawägesid Wenemaale saata, ei julge ühtegi ametlitku eeskirja sellest saanud ei
nad oma ähroardusi ka Saksamaa kohta ole, kes rahulepingule Saksamaa poolt
teostada. Peaksid nad siiski katsuma seda alla peab kirjutan»a. Nüüd on kuulujutt
teha, siis ütleb proletariaat oma sõna. liikumas, et Weimari walitsus ifeäraliie
Selle tõenduseks on tõik andmed olemas saatkonna Versaille ,aadub lepingule alla
kirjutama. Nii kohe kui Saksamaa was
tus kätte saadi, tulid Wilson, vle:nenceau,
Sannino ja Ntarlino toos
dosera lõunakaldal ära, mis Pudofhist olekttle kokku ja saatsid Fochile käsu lvägede
päälettingimise korraldust seisma jätta.
45 wersta p> hja-idapool.
Lio n, 25. juunil. Päew, millal
Murm a n i sihis eetwäesaltade
rahule alla kirjutakse ei weel teada.
lauramiskäigud.
Nar w a sihis wõtsid mere wäed A»nellikk»'.des ringkondades armutakse, et see
wüide deS Gresowo küla ära, mis Gat en»»e laupäewa ei sünni.
Rootsi malitsuse asemikuna sõitis läbi
shinast wersta lõuna > tääneoool.
Inglismaa Parisi sotsialist Branting, et
Pihkwa piirkonnas wltsid ineie
waed rida külasid ära, mis Strugi-Belaza rahukomveremsil Rootsi kasusid kaitseda.
Pari s l s, 26. juunil. Austria saat
jaamast 4v wersta ida pool.
kond andis rohukonwerentsi esimehele Cle
D w inskr piirkonnas, Row
nost pöhja-läänepool wõtsid meie wäed nteitceaule märgukirja rahwuste ltidu as
waenlase sooinusrongi suurtükkide ja kuuli ms ära.
Esmaspäewal oli silmapilk, mis näitas,
pildujatega ära. Lwo w i sihis wt
sid meie wäeosad Brodö ära. Vaenlane et uus kriisis ähwardamas on, ja et
paneb taganedes tvidmnoona ia suurräti, Baueri kabinetil korda ei lahe enamust
saada, les rahule alla tirimaks. Rahwujeladud p lema.

Ei anna alla.
Naabrirahwal lätlaste! on wanasõna
.herra mõtleb, kutsar si idab". See sünnib
praegu peaaegu igal pool nende kawatsuste
rohta, mis togu maailma imperialistid
tvürahwa waStu ette wStawad. Kui kõik
nende tahtmised täide oleksid läinud, siis
« oleks maailmast wist midagi enam üle
Mnud. Sojas „ lapulise wõiduni" oleks
inimsugu ammugi Nlaha tapetud ja nälga
surnud ning maa oleks „tühi ja paljas",
nagu ühes wagajutus kõneldakse.
Pääle imperialistide ja kodanlaste ela
wad maailmas weel teised inimesed, kellel
ta oma sõnakene ütelda on, seda enam,
ct neid teisi määratu suur enamus on.
ga need teised ei jäta praegu oma arwa
mist awaldamata ning tegudega maksma
panemata, sest ka nemad tahawad
elada, milleks neil samasugune õigus
on kui käputäiel imperialistidel. Ka nemad,
proletariaat ja töörahwas, tahawad elada
enese tahtmise järele, taha
wad ise otsustada, mis neile ka
sulik ja tarwilik ning ei taha enam pime
dad sõnakuulelikud orjad olla, nagu senni,
kuS mõnesugused tühjatoimetajad nende
seljast kümme nahka wõisid wõtta, milleks
wana ühiskondline kord nei.e wõinmlust
andis. Proletariaadi kannatus on wiimaks
lõppenud, sest suurie sakste ahnusel ei ol
nud enam piiri.
Kõige kujukam näitus kahe wastale
laagri hiiglawUlusest awaneb praeguse!
silmapilgul linlaste ja Saksamaa wahel.
Köiiide silmad on sinna pöördud ja iga
üks oolab pünewusega, kuidas säU sünd
mused arenewad. Sest selle järele kujunev
edaspidine wüitluseiäik töörahroa a kodan
laste wahel terwes ilmas.
ei tunne halastust, sest
kapualil ei ole südant. Saksamaa on nii
ütelda p, rmusse maha r hutud, uus roa
litsus on n> us rahulepingule alla kirju
tama ja juba hõõrrnvad imperialistid rõü-

Laupäewai, 28. juuni isi). i.

logu mii lueel korra kokku, ministrite nõu
kogu esimees Bauer seletas weel korra,
et poliitiltjed tingimised sunniwad Satsa
maai) lepingule ilma muutusteta alla kir
jutama. Rahwusekogu wõttis tema dekla
ratsiooni umbes samae häältearvuga lõustu
kui pühapäemalgi. Eiute koosoleku lõppu
pööras koosoleku esimees Fehrenbach saksa
rahwa poole paiwega mitte edendada
vaenulisi tundeid inimeste wastu, kes oma
poliitilist arwamist awaldada. Selle järel.'
lükati koosolek edasi, et üleskutset malmis
tada sõjamäele. Selle päewa hommikul
andsid mõned kindralid teada, et nad rahu
lepingule allakirjutuse puhul ametist ära
astuwad. Kõik sellel koosolekul olewad
rahwaesitajad olid sügawalt liigutud, mö
ned wõisid maewalt pisaraid tagasi hoida,
ja ühte keskerakonna liiget pidi meelemär
kuketa olekus saalist wälja wiima.
Ähtvaidaw sisukord.
Ajaleht „Politiken" kirjutab, et rahu
tingimised, mis liitlased Saksamaale ette
panemad, ei anna, Prantsuse walitsuscl
armannse järele, weel .üllalt kindlustus!
Saksamaa pääletunginnse mastu tulemi
kus. Sündis kokkulepe. Prantsuse, Ing
lise ja Ameriku ma hei, mille sihiks cu
Prantsuse piiri kaitseda .Saksamaa oota
mata kalla etungimise mastu." Et s. vnaft
kokkulepet asutatakse ehkasutadü m e oakse

sel ajal, kui rahmaste liitu luuakse on
kargemal määral kohutaw.
Inzllsrnau poolt näidatakse juba nüüd
selle ei Inglismaa, sellest hoolimata,
kuidas lõpuliselt rahmaste lii. kujuneb,
omale õiguse jätad tugewat mere mäge
.Briti riigi kaitseks", pidada. Inglise a,a
lehed awUdawad elle üle imestust, et
Jtalia jelleg; päri ei ole. „Dauv Lhro
nic.e' t.ii)ettdab.' "Jtalia piirid puutumad
Prantsusmaaga rokku ja ta wõtb ruttu
suuri stjamägesid Prantsuse sõjamäe toe
tuseks saata Pääle selle pmttub Jtalia
piir Salsamaaga ioktu, igat juhtumisel
Salsa-Austriaga, mis Saksamaa oja, ehk
tema kestew liitlane saab olema, tfoige
loomulisem as,ade täi' oleks ühenduse
loomine Jtalia za Prantsusmaa wahel
Inglismaa ja Amerita kindlustuseks."
Ja on wäga tõenäolik, et sarnane laien
dud kolkuleppe, nagu seda »Dait? (ühro
niele" soowitab, sündida wöib. Sel juh
tumisel on see meel kindlamaks tõenduseks,
et meel pal.u raskusi kõrmaldada tuleb,
enne kui rahmaste liit tõeliselt selleks saab,
mis ta olema peab üleilmlikuts õigus
li eks organisatsiooniks, kes igasugust rii
kidemaljel.st mere valamist lõpetada maiks.
Weuemaa ja Sosmemaa.
Koome maapäew lubas 25 miljoni
marka Soomemaa ja Aunuse piiri kait
seks. Sotstaldemokra did hääletasid selle
määramise wastu.
Soomema»! asuwad ZVene must aja
Üf«õ tuhawad Soomemaalt 1000 politsei
pet-tburi i-ra/is palgata,
gcd t -hawad Soomel* wüetud poliiseinil»
kude salga walgo peterburi politsei pöh
jaks teha.
Döja tagajärjed Saksamaal.
Lopenhageni sija tagajärged. järel
uurimise selts on mõned teated S ksamaa
kohta füj* ajal Sündimuse
langemine 1913 l.aõL.cA.». 1918 a.
940.000. Suremuse kasw 1913 a.
1.057.0 0, 19:8. a. 1.63 D.000. Selle
järele on sus üleüldine jun iwus kaha
nenud ül/* miljoni ji urewas
tümanud 2 miijom inimese jga-
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lindid ja päälkirjad walgekaardlased oma ,abita, kuid juhatu,-Puuimp -m
Mjs. vatged iseseisvusest arvama d.
ta«es saamad need nähtused wee! mitmed
-lahkpüüdeid. Söjali,elt -n u-eeleow
aastid eC-cfi kestma, kui üleüldise majan
Dwin s k, 25. juuilil. Eesti malgete hobuste sabadesse udusid. Nagu nüüd hää. Majandusime seisukord on Un*
kuulda,
tantsida
kodanlased
endise!
wennas
dusiiw kokkulangemise nähtus, mis sõia ajalehed harnawad suure rahutustundega
selt halb: riideid on, kmd puuduwad Ma
taHojörjeks on. "
Sasonowi teadaannet sellest, et Wene haual.
nõud. Polgu hulgas on ukarald,
Külades, kust walgekaardlased läbi lähe
malgekaardlased ei mõi lubada Weneinaa
keda
hawitada tuleb, sest m«wu
Nandteelaste töötõrgc Berlinis.
killnstainist, kellele iseäranis Balti nicri wad, neid oma alla mõttes, asuwad mõisa tettve polk. See bande paneb rommmch
herrad
oma
endistesse
asukohtadesse
tagasi,
Berlim ajalebed teatamad, et Berlinis wäga tarwilik. Ajalehed kinnitawad Sa
toime, on kohalikkudett elanikkudelt hobu
raudteelaste töötõrge uuesti alganud cv !onomi mõju Prantsuse walitsusringkon sest paljud neist olid selle jaoks ju ware seid wötnud ja neid müünud, nnsama on
mille ulatust praegusel silmapilgul wõ' des. Ollakse arwamises, et- piiriäärsete malt kohaliste külakurnajate juures peidus. wargusi toime pannud teistes ipftcofaoes.
matr kindl ks määrata on. 24. juuni riikide päänlesandeks on ühisuste liitu Nende seas on Priluuga, Jablonitsa ja PunasewäelaSte seisukoht kõmandoövve
õhtu! lõppes juba liikumine mõnes kauge mine, samuti ka ühteliitunune Skanduulwi Küütrimõisa endised omanikud.
Ehk küll walgete sissetulekul wabakaup wastu 'on kahesugune, ühed et
sõiduliinis. Ct töötõrke eöaflst laialilagune riikidega.
lus lamburi turul lubatuks sai, ei ole rahul sellepärast, et komandoönd mmgl
mist takistada, hakati tõötõrkujotega läbi
sääl siiski minigisugusid toiduaineid müü sugusid abinõusid polgu lagunemisele ei
Sõda valgete juures.
rääkin iü pidama. Aorratused toitluse
gil.
Linna poodidest antakse elanikkudele tee, kuna teised on komandöörrdega wag«
kitsikuse pärast Berlinis edafi.
Dwin s k, 25. juunil. Pöhsa-Läti ainult pool naela leiba päewas. Pääle rahul, sest need ei tee talistusi nende
Aa Hamburgis on mitmed toiduainete söjawägedele on awaldatud kus
leiwa ei anta aga mingisuguseid muid tegudele. Polgu kommissar on zouetu
kauplused rüüstatud.
teatatakse ettekirjutusest sakslasteledes omad
wõitlema lagunemise wastu.
tri:
sõjamäed ära pcawad wiima, sest Eesti
kerge patarei aruandja teatav,
Ledebour õigeks mõistetud.
mägede ülemjuhataja on otsustanud saks
et patareis poliitilise seisukorraga rahul
lastega lõpulikult niikaua mõitlust pidada,
Berlin, 25. juunil Esmaspäe
Peterburi teated.
wsib olla, kuid mojandusliseganntte.
ma hommikul lõppes Ledebouri asja üle kuni nad wälja tõrjutud.
Sedasama toonitab järgmise patarei
kuulamine. Ledebour mõisteti õigeks.
Laste poliitiline kaSwatus.
esitaja. . „ __
Mäss Siberis.
Tagawarapataljoni esitaja sm. Org TÖC*
Seltskondlise hoolekandmise komissariadi
Ohwitseri jutustuse järele, kes Kaugest' nõukogus harutati laste poliitilise kaswa sib kiitwalt rewolutsiooni kaitsepolgu ute.
Idast
tulnud, kaswab mäss terwes Sibe tuse küsimust, kes komissariadi asutustes toitmine enamtbähem korralik ja aja
Wenemaalt
ris. Raudtee rongid sõidawud ainult wiibiwad. Kawatsetakse asutustes, kus ehtedega warustamine rahuloldaw.
Eesti diwiisi kollekliiwi esitaja sm.
Tervitus Slowaki Nõukogude Wabariigile. päewa jalawäe ja kuulipildujate kaitsel, lapsed wiibiwad, lugemisi ja jutuajamisi Tiidermann teatab, et kuni diwiisi Pvls
öö el katkestakse raudtee ühendused, ja taime panna, tingimisega et nad eluga
Wälisasjade rahwakommis
si.dadel on kõwendud kaitse. Tomski ja ligemalt seotud oleks. Wäga tähtis on ka tika osakonna asutamiseni olla kollettunn
jari raadiotelegramm 25. juu
Altai kubermangu soldatid julnslawad, et see, kui lapsed ajalehti loewad ja neile suurem töö olnud wäeosasid kirjandusega
nist 1919. a. Slowaki Nõukogude nende kül.d tugevasti rikutud on, jaolt sisu üle seletusi antakse. Pääle selle se.takse warustada. Pääleselle on kollektiiwi kor
Wabariigi wälisasjade rah
täiesti mahapõletud karistussalkade poolt. pädakogika kursuste programmi, mis juuli raldusel kontsert-miitinguid toime pondud
w akomissariaadile.
Elanikud põgeiicwad punastesse wäerida kuu algusel awatakse kaswatajatele, partei ja muul wiisil tultuurhariduslist tööd teh
tud. Majandus Uste asjade kontrolleeri
Wenemaa Nõukogude walitsus rõõmuga desse. Siberis on tegewuses pääasjaliselt koolide öpeained sisse.
iniseks on jaoskondade juures kontroll
ataman waeosad ja Tshehhid.
terwitab hiljuti rewolutsionilisre sotsialist
likkude nõukogude wabariikide ridadesse Elanikud wiykawad neid ja katsuwad igat Recgiötreerimine kuni 30 juunini pikendatud. liikmed pandud. RitLi äraandmise plaa
astunud Slowaki Nõukogude wabariikl, wiisi häwitada. Amuuri ääres on jaa
Peterburi sisemise kaitseülem teatab, et nisid kollektiiw kuidagi ei märganud, sesi"
Surmawa wõitluse karmidel päcwadel, panlased. Wladiwostokis ameeriklased, ing tööliste registreerinnne ühisustes, neist et R. enanijagu aega brigaadis wiibis ja
maailma imperialismi ja maailma rewo lased, prantslased, itaalased ja serblased. asutustest ja ettewötetest, kus kohatised teiseks ei olnud kolleltiiwil iningisuguseid
lutsiooni wüitlusewäljadele, wärskeks wõit Wanade sõjameeste mobiliseerimine läheb konliteed puuduwad, kuni 30. juunini pik teateid Nitti isiku kohta.
Sidepataljoni poolt astub üles sm. Aak
jaks uue ilma eest ilmus kõige noorem Siberis halwasti.
endatu, see päew kaasa Regis
Terwes Siberis on wastuhalkamine. treerimise juures tulewad passid ettenäidata. ja diwiisi poliitika osakonna poolt sm.
sotsialistlik wabariik. Edasi kangelase töö
Peterson, kes teatab, et ta diwiisi poliitika
dele, päratamata katsumistele, aurik Tais heti st kuni Ni koj acwss ion
osakondct apulli lõpul organiseerima hakka
-1 kale wõidule stööliste rewolutsiooni eest! wastuhakkajate kindel wäerind,
elu.
Käsikäes seisame wõitluse tules talupoe
kes Tshehhi ja Jaapani wägedc
nud, kuid kõik tehtud töö purustanud
gade-tööiste riikides, kui kaaswcitlejad rongid puruks Lööb. Kustanai kreisi
Plhkwa taganemine. Nüüd on aga wti
sotsialistlikkude nõukogude wabariikide üle waetuhakajad talupojad on organiseeritud Eesti punase sõjaväe kollektiivide 2. kon m.'ste muudatuste L ttu wäeosadeS uut
verents. x
ilnllises ühenduses. Elagu Slowaki sotsia ja tungnvad Syadrinsti, Kurgani ja
jõudu juure tulnud ja asi hakkab parane
listlik Internatsionaal! Elagu üleilmline Tsheljabinski tallale. Nad tungisid kuni j
ma. Poliitilist tööd raskendada see asM
(Järg.)
rewolutfioon!
Toboli jõeni a wõtsid mitu iindluslud
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Järgmise Polgu kolldtuwi nimel astub olla tarwis koondada ja poliuika ozakonda
kasakate stanitsat ära. Rahwawäe
Wälisasjade Rahwakomissar.
üles sm. Kiwikas, kes teatab, et saadikute jõudusid juure wõtta.
lased ühinewad salkades wastu
Tshits h e r i n.
walimifi
kowwerentsile korralikult toimehakajatega. Krasnojarski Jr
Arcneee ponitika osakonna esita a sm.
Lada
ei
saadud,
jeit polk wiibinud sel ajal Põldemaa teatab, et nimetatud osakonna
tutjti piirkonnas tn ngiwad
esimesel liinil. Kollektiiwi büroos tõota töö mingisuguseid tagajärgi ei olla annud.
wastuhakawad töölised ja talu
nud
3 .sm. Pääleselle olla iga roodu Eäalgne osakonna juhataja ei saanud
la aarist.
pojad pääle, wastase sõjamäe
juures
weet kollektiiwi esitus, kes bürooga muu töö pärast midagi teha ja teise
mängisid häwitades. Amuuri piir
sidet
peab.
Komandodes, kus wõimalik ei juhatajaga ei vinud asi ka parem. Jui
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Walgete mägede kohta jutustatakse iga
,Edasi" eilses nuntbris on Eost! %'tt*
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peawad minu mägedega ühinema. Mina danluse „Waba Maas" kirjatükk, kus tea tatakse. Karjanduse muretsemise pääl on
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tulgu julgesti malgete poole üle. Kõiki saanid Oudowa oma alla wvtsid, tungisid ajal wüga wiletsasti saadud Punawäe
E. T. K. Ülikooli kotleküiwi büroo.
mabatahtlikka, kes üle tulemad, wötan nad kohe säält edasi Muraweinasse. Säält
laste meeleolu on Wäga
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teenistusse niisama kui teisigi soldatist ja lõitsid sada meest kahe meoautoga, mis halwasti urvjus hullude »r limane
ohwitseerisid. Talupojad, mitte karistama kohaliste külakurnajate juures senni peidus taganemine ja kohalikkude elanikkude üles
Toinietus lisab uta meel niipalju
ei tule teid walged mäed, maid teid aitama hoitud, Weimarisse ja lõhkusid sää! raud pidamine, kes iseäranis nende wasru juurde, ct T. K." tähestikust ladujad
maad leiba ja wabadust omale. kindlus tee ära. Selsamal ajal saatsid Eesti hääd on, kes kohu lubawad minna. Mee oma paad Eesti Tööliste Klubi walja
tada. # Minule järgneb seltskondline wüim, malgekaardlased Luuga jõesuus kahe Eesti leolu halwendab ka see asjaolu, et Wene Lõftpd. Kahju, et ka korrektor uiga ei
kes aitab elanikka korda jalule seada, les jõjaiaewa .Lennuka" ja „Uktu" päü!t polgud paremini ou warustatud tui meie mäigauitb. Tõeiti on siin tegemist mcm
toitlusega marustab ja rahwa walitsuse dessandi maale, kes Kusemkina ümbruses omad. Alaline liinil olemine, ilma puh eksitusega, mida aga õiendades ara palu
sisse seab. Asutama kogu nimel käsin paartuhat malgekaardlast ja külakuruajat kuseta, m jub wäeo ade pääle
me lttwioeerida jo neid, kes asMle „'itau
mind kõiki aidata enamlastega wvidelda. sõjariistu pani. Säält ruttasid nad Ko Puudus ou ka hobustest, mispärast ratsa dalilise" ilme annud. täresti rahuttluks
Allakirjutanud: mägede juhataja lind porje teed ärawõtma, kust kaudu enam luura atc komando peaaegu täiesti puu jeäda. Igatahes seletame weel tord—
ral-maior Rodsjanko."
lased lambursit taganesid, (jäid aga sellega dub; kuul pildu aid on wähe, neil puudu et kõnesolew inetu trükiwiga mitte toime»
Nn siis kutsutakse mähemlasi ja esseri namke hiljaks ja jõudsid alles siis pärale, wad paljudel kordadel jaod ja oli. Ei tufest ara et rippunud. Toimetus.
sid, kes senni oma lipule truuks jäänud, kui ju „pbgencwad punased" enamaste ole ka sanitaarwoorisid, nende asemel tar
herra Rodsjanko poolt tema wsgedega kõik mööda olid!) ja wõtsid sellejärel witatakje talumehi. Arstirohtusi ei ole pea
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ütlesime, et nad ainult .punase" ja „walge" marist ja siis anti linn nendele üle.
puudus, raskendawad wäeosal tema pääle
ühes
„Waba Maa" teadete järele olla Wene pandud ülesandeid. Suurt pahameelt
wahel walida wüiwad ja et asutawakogu
wastu Eesti sektsiooni Teatral'
lased löpude-lõpuks awaliku reaktsiooni walged endale Jamburist hulga mäge sünnitas Ritti üleminek, diwiisi ju
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laagrisse lähemad. Nüüd oleme nii kau juurde saanud, sest wenelaste käes käia hatuse ülespidamine ja sm. Annusse ar
gele jõudnud, et tsaari kindral Rodsjanko
õige jõudsalt. Uks jagu reteerimine, keda polt täiesti usaldab. Kui
Laupäewal 2L-m.l Munil »le«a
oma ridadesse demokraatisi kutsub! Mm mangi langenuid puuakse kohe üles, teine kõik need suuremad ja wäiksenrad puudu
dugi wöiwad leiduda „demokraatid", kes lastakse maha, kolmas pannakse mangi ja sed kbrwatdadakse, siis esitab polk endast IV. ts. E. T. Potitiilise khk&i A>. A-.
Rodsjanko mure lähemad, nagu need neljas saadetakse wäeosadesse, oma eilaste tugewat jõudu. Puuasewäelased on dist kottektiiwi paä-koosolek kell 8 öhtÄ sos
.wähemlased-kaitsewäelased", kes Wene seltsimeeste mastu wõüluõse.
siplineeritud teadwuslised töölised ja üsal OpöMiro npveueicis s 8>«oö jitmtm z&f/tfk
paluksime kõiki iinuria.
Karl Marlsi ausammas, mis polgu ka dawad oma komandöörisi.
maa ülesehitamise liidus" töötawad, liidu
KoitektiiWj Bõro^o.
sarmude lähedal, sellesama nimelise pros
püssitikkude ja kindrali diktatuuriga.
Ratsawäepolgu kollektiiwi poolt annab
Kuid talupoegi ei saa Rodsjanko nina pekti algul oli ülesseatud, kisti kohe esi aru slm. Pihlak. Polgu kollektiiw ons
pidi wedada, nad teawad et mõisnikud misel päewal .rahwawüelaste" poolt maha senini päävsjalrkult majandustiste küsi
Wälsaandja: Wenemaa Kom. P«tei
tulemad neilt »maad, leiba ja wabadust" ja lõhuti puruks, niisama häwitati ka mustega tegemist teinud. Kollektiiw on
Eesti Osak.. Peterburi ko.nftee.
ristuma.
punajewäelaste wennashaud, kuna pärgade ise omal jõul korraldatud ilma. keskkomitee
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