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Toimetuse kõnetunnid
on igal tövpücwal 2—6 õhtul.
Tel. 245.29.
Talitus on awatud
igal tööpiiewal hommiku kella
paale lõunat.
Tel. «S-BS.
Talituse ja toimetuse adress:
K KoaTopy ras. üerpo
rpa«, CoijHajiHCTHqecKaa ya. 14,
(6. ÜBanoßCKaa)

Telli misi
wõetakse wastu kõigis W. S.
F. N. Wabariigi Posti asutus
tes, Põhja büroo
(lühend. „Ceßiprrpoiie?aT;/) posti
osakonnas neTporpaA, flpocn.
25 OHT. NS I ja S?wtsentro.
petshatjl Kreise ning Waüa
Agentuurides.
Tellimiste hind: 1 kuu— lõ r., 2 kuud —3O r.,
S kuud 45 r.
AdreSfi muutmine 1 rubla.

Eesfi Osakondade Peterburi komitee HääSekanilia.
PHElälflbEAr.

J Mk£42.

Tellijsutole!
-Sewtsentropetshatj"*) teatab kõigile, et ajalehtede ja wukirjade toime
tvfed otsekohe oma wüljaannele päsle tellimisi wastu ei wüta ja sellepärast ei
«õeta Posckchliustes rahasaadetusi toimetuste nime paale wastu.
Ifikud, kes mingisugust ajalehte ehk kuukirja tellida tahawad, mis Nõu
kogude Vabariigi piirides peawad Posti-telegrahwi osakondade
Poole poore M, milledes praegu ilma erandita kõikide ajalehtede ja kuukirjade
lellfenm wastu wõetakse. Peterburi ja kohaliknde .Väljaannete 'tellimist wõetakse
ta agentuurides wastu.
*) Sewtsentropetshat" on lühendatud Põhja keskkirjanduse büroo.

LeBtiB.
. Walged lehed teatawad, et Eesti ise
jeiswusel rasket ajad üleelava olla (kaht
tane küll, et üleelava), seda wõis ka juba
Eesti walitsuse deklaratsioonist näha. Ise
äranis mures selle asja päralt on „sotsia
iistlijed" ringkonnad, kes ,ntm mitmel
korral „protesti" olla awaldanud selle
wastu. et liitlased Eesti oma asumaaks
olla muutnud: „Juda seitse kuud on
„rahwawügi" enamlastega sõda pidanud,
kuid sellepääle waatamata on lirklased.
Eesti iseseiswuse asemel, Koltshaki tunnis
tanud, kes suur Äenemaast, rema endisel
kujul» unistab!.."—Nii kaagutawad praegu
Eesti walged kanad, kellele wesi juba pe
asse on tunginud.
Kartus iseseiswuse pärast ei ole walgete
ringkondades sugugi uus, see on juba
mrtmel kujul kõik uuesti tekkinud sulase
riigid Läbi lennanud, kuid tartuseft üksi
päinis ei ole kellegi! midagi kasu. Kõik
faktid räägiwad selleposlt, et Eesti walitsus
«arsti „ siit ärakolima" hakkab, kus teda
juba ammu teised „direktooriumid" ootawad.
Kui arwesse wõtta Bon-der-Goltz'i tele
grammi, mille jateie kõik rahwawägi enam
!asteks olla kuulutanud ja ka teilt sõjalisi
ettewalmistusi luoemts'i sa Rodsjanko
poolt, siis ei wõi sugugi imestada Eesti
wähemlaste meeleterawuse" üle
iseseiswuse asjus, sest Wolski ja Rgitni
kvw Lätsid weel kaugenialegi, kui Koltshak
neid puuri mõtles pista. Nüüd on tõesti
see acg> mill iga tsaari kindral wõib
kuulsaks saada, sest liitlased tunnistarvad
neist kõiki, kes weel siin maa pääl ribele
wad. Neid mehi aga peaks juba iga ise
jeiswruane tundma, „suur Wene-

maa" on wist ikka midagi teist km piiri
rahwaste iseseiswus.
Ehk meie küll mitte imede ajajärgus ei
ela, kuid nendele, kes ligemal ajal Eesti
maalt «walged külaleiba" ootasid, wõib
siiski üllatus juhtuda. Ma ei arwa sugugi,
et Tonisson Peterburi ilmub läbirääkimisi
pidama, kuid et talle (kõikidele iseseiswus
lastele), ligemal ajal, Eesti iseseiswus
kitsaks jääb, on enam km kindel.
Meie teame, et meil Piiteris nälja pä
rast praegu rasked aja üleelada on ja ct
nüüd ka weel Eesti „nm!ge leib" ära jäi,
siis on arusaadaw, et see, „iseseiswuse"
küsimus ka siin laineid hakkab lööma.
Nimelt on wiimäset ajal oige palju „töö
imi" poolt ettepanekuid tehtud, et kohalik
Eestl ajaieht „ Edasi" oma eeskawa laien
daks, kas tööliste, seltside ehk n. e. hääle
kandjaks ennast tuulutaks. Meie teame
et seesugused ettepanekud sugugi tööliste
omad ei ole, sest töölisele on praegune
„ Edasi" eeskawa lai küllalt, kuid ettepane
kuid wõime ootada ainult nende poolt
kellele see kitsas näib olewat. Igatahes
peaks seda asja paremini läbi arutama
ja ajalehte laiemate tööliste hulkadega
siduda katsuma.
Elamust, mis „walge leiwa" ära jää
mine, kohalikus Eesti seltskonnas sünni
tanud, wõime ainult terwttada, ja Goltz'i,
tema otsekohesuse eest, tänada:
Ei ole ju nüüd sugugi enam nii ris
kant punastega ühes töötada, sest wõib ju
juhtuda, et von-der-Goltz nad peagi wal
gcdets kuulutab, km nendega enam sõda
. ei jaksa pidada. R s.

mloo töc3-e.
Klasftsõjast tõelikult arusaamine peaks 'i kommunist wõi töörahwa puuete ideaalsem
olema iga tõsise, aatelise kommunisti üles-'! kehastaja, maid niisugune on inimene, kes
anne. Sest wähetllalt iga aateline kõmmu- j! üpris lapsikult kõik? asjaolusid klasnsõja
mst teab M peadki teadma, millepärast ta?j õhkkonnas waatleb. Niisugune on lihtsalt
kkõige äärnnsema jõupingutusega. õrnamndliö ilalõug wõi mitmepaikue ole
heitlust peab oma weriwaenlastega ta-i> mus, kes oma olemasolekuga - waimistab
Vitalistide ning igasugu söödikutega., Kes j igasugust haisewat sodi.
Ja igasuguse sodi walmistajatd on
Uesokewat klassisõda arwustas wei wähe
matt waatab praeguse klassisöja pääle 'meie ridades kullalt. „Töölise" aveerguisesuguste Srnatundliste mõtlemiswiisidega j delt lugesin paar päewa tagasi. A. P.
! m üratu pikka kirjatükki, kus La koolipapa
mis hoopis lahku lähe ivad .'
juA.joale kellegi j , wiiujcgft ning,,jüdant!ngutawa õruujega"
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sentimentaalseid etteheiteid teeb ringkon
naale, kes Eesti kommunistlise walitsus
konna eesotsas, targutades ühte kui- teist
wiisi, et küllalt polla meie kommunistid
inimlikult ümber käinud oma weriwaen
laseza. Tema, s. o. A. P. arwates oleme
liig kurjad olnud oma klassiwaenlaste
wastu. See ei pidawat mitte nii olema!
Mäherdune lapselik totrus ehib kom
munistlije partei häälekandja «Töölise"
esimest lehekülge A. P. artikliga! <Lõesti
täitsa weider ning üpris naljakas mängi
mine targutustega.
Sest igapäew tuleb meile kümnete
kaupa teateid selle üle» kuidas walged
meie seltsimehi f< ige tooremalt, kõige
metsikumalt maha tapawad, kuidas nad
kõiki neid, kel olnud mõndasugust ühen
dust kommunistidega kõige elajalikumalt
piinawad jne. Ainult hiljutises Riia kurb
mängus on walgete «tsiwiliseeritud" timu
kad 40üO meie seltsimeest kõige tooremalt
inaha tapnud, kõnelemata weel teistest
kohtest, mis walgete rõöwbanded ajutiseks
oma alla wötnud. Ja niisugusel
kus meie seltsimehi kõige elajalitumalt hul«
gani teise ilma saadetakse, tuleb seltst
mees ning reeb parteilises häälekandjas
lapsikuid, lihtsalt, praegust momenti
arwele wZttes totreiü etteheiteid kom
inunistidele, kes praegu heitlust pidamas
suurema joupinautusega oma metsiku,
wastajega kapitatisüde ja söödikute

et rewolulsiosni laine ka Soomele lä
heneb. See tõstab rewolutsioonilift meele
olu. See annab neile kindlat usku, et
raudne käsi kodanlustele hoopi
walmistab ja et Soomeski war-ti weri
palga tasupäewad tulewad, mille järele
fäät tõsine töörühma wvi:n maksma pan
nakse.

Meie wöit Viteles rebib Viimanegi
helgi Soome walgete wöitmatuse ümbert."
Punane wäerind.
Teated 1. juulit
Põhja väerinnalt
teateid ei ole.

Lääne wäerind.
Murmani sihis taganesid meie
Väeosad Vaenlase päälerõhumisel natuke.
Petrosawodski sihis wötsid meie
wäed Procheki ära, mis 40 Versta Petro
sawodsklst läänepool.
Olonetsi piirkonnas areneb
pääletungimine jõudsasti, misjuures meie
Väeosad Nirka Barlowi Lefi
Kirlowo Kawaosero liinile wälja
jõudsid, mis Olonetsift 46—55 wersta
põhjapool. Karjala jaoskonnas
luuramiskäigud.
Nar w a sihis wötsid meie wäed wSi»
bandedega.
deldes Jamburi maantee piirkonnas rida
Maha sentimentalism Srnatundlik külasid ära, mis Krasnoje Selost 40
kus ning igasugune lömitamine töö wersra läänepool. Luuga ja Pihkwa
rahva weriwaenlaSte wastu! ?Vtitte sam« piirkonnas eelmäe salkade luuramis
mugi ei tohi proletariaat ses ennekuul käigud.
mata werijeS heitluses särele anda oma
Lõuna wäerind.
igawejele wastajele. Raudselt, kindV
Poltawa sihis jätsid meie wäed
tahtejõuga ning kogu oma energiaga Ho iõ
tu iga tööline püssllääki löögiwalmis, nii pärast wõitlust waenlase suurtei jõududega
sisemise mi wälise rvaenlase häwitamiseks Konstantinogradi maha.
Belgorodi sihis jätsid meie
>— siis on meie wõit enam kui kindel.
wäed Sashnoje jaama maha, mis Belgo
Edu arö Juhani.
rodi st 30 wersta põhjapool. Jdapool wõt
tis waenlane Korotshi ära.
Waluiki sihis muutuseta. Wv
roneshi piirkonnas jätsid meie
. Ajakirjandusest.
wäed ägeda wöitluse järele Ltski jaama
maha. Tsaritfõn-i piirkonnas
. Kättemaks Annused.
rohus waenlane, kes ägedaid pääletungi
Meie punaste wägede suure woidu pu
misi edasi jätkas, meie wäeojajch pisut
hul traadoga ääres kirjutab „Vapaus", et tagasi.
hoop, mis Soome Valged sääl saanud,
3da waerind.
neile luusse ja üdisse tundub.
„See kaotus on Valgetele nii suureks
Uralski, Nikolaews? i ja
löögiks kirjutab leht et ta köit
Orenburgi piirkondes- seisukord muu
nende kawatsused, oma lippu Sywäri jõe tuzeta. Ufa piirkonnas wötsid meie
kaldal lehwima panna, ära häwitab. waco Belajhowo jaama ära.
Nende parSmad jõud, mis nii suure wae
maga Soomes olid kogunud, on purus
Meie H>öcD Permi ära wõtuud.
tatud. Uhtlafi teeb ta tühj. ks ka selle
Ööl 1. juulil wüeti 3-ma ar
wäeosa katsed, kes petrosawodski poole
mee
sõjawägede poolt Permi
mõtles minna. N)algete terwe haaramis linn ära.
poliitika Annuses on sellega luhta läi
Teised meie wäeosad wõtsid
nud.
Kunguri
linna ära.
Nüüd ei anna „Aunuse Valitsus"
Meie wäerind asub Permist idapool.
enam määrusi Viteles ja Rajakonnas
3-ma armee Sõja Nüukogu
Ta on maapakku läinud Soome, kust ta
Kus min ja Müran ow.
vii tulnudki. Ivalgetel lähed palju aeg?,
enne kui nad Vmw-d uue wäesalga kottu
Waenlane tagauFb kiirelt.
saada za n.id kaige tarwilisega warus
Sama r a, 30. juunil (Rosta).
t õa. lVaewalt wõib uskuda, et weel
Meie wägede all ei jätku
mehi leiduks, kes walmis oleksid Aunu
esse minema ennast tapale wiima, sest waenlasel aega korraliku taganemise üle
nst fuur on sääl meeste kaotus olnud. plaanisid walmistada. Arhangeli wabnku
piirkonnas on waenlane isegi silla terweks
ll>a!gete tagamarad ongi lõppemisel.
o'-, saanud esimese werise selja zätnud.
si-.una P' meie klassisõja mahasurumist.
Meie cdu sammud läänewaerinnal.
See oi ..n ene tasu selle eest, mis revo
lutsioonilised pun.iwäe!ased Soome wal
Slm. Sinowjewile teatatakse: 30. sinmil
acui: w ilgu olio. Meis Soome seltsi wütsime wöide.des Jamburl jaoskonnas
.-?».sieU uev ,ee walgsts laotus selgeks,
Saoserje küla ura. kes täiesti

rmm » u
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ema Vägedest ara tahumri, saU' pääsemitt
otsibeS !voS hukka, mrs Saoieve külast
läanepool. Üleüldse said 150 walgekaard
last Meie olemc hulk püssa )L tnuli
sildasid saanud. Nende arw ei ole wee!
leuda. Pahema!pool watsime Wlasorvo ära.
Bcqunitso-Koporje maantee on ära lciga
iS 647 brgustilu äraw Lmijel saime
mitmed kuulipildujad.
Olonetsi jaoslsnnaS on meil jällegi uus
uur w it: meie, tungistme 4v wersta
.'Soopoole edasi ja jõuame
ao-konua liin te umlja. Olonetst jaoskond
?n Soome walgctest Vabastatud. Uuesn
palju scjasaaii saanud. WaenlatV
ugan.b paanilises korras. Waje edasilvältab edasi.
Wäerlnrw üiewr;ad2.
Wiimased Võitluse hooajad on
Väerinnale palju üllatusi ning ühtlasi ka
muudatusi toonud. Waenlast surutakse
Petrogradi Väerinnal meie punamäe poolt
jär.ljätmala wsiadusega tagasi, lusiuures
oaen!ane.on pidanud, trganedes korratult,
iueile suurt sõjasaati jätma. Meie mäed
on Vaenlase wastupaneku jõu juba pea
niiesti murdnud, sest enam pole. teateid
mlnud ta katsest algatuswvimu oma kätte
haarata. Igatahes on sõnumid, mis Pii
teri punane wäerind meile loonud, kõigiti
rõõmsad j« paljutõomwad.
Suuri edu-saawutusi on meie mägedel
pZäle muu olnud ka Olonetsi Väerinnal,
tust wumane teade kõneled, et meie wäed
4ü wersta edasi tungides
põhjapoole liikunud.
See on juba niisugune edukaik paari
päewa jooksul, mis kõrgtti lnmi.tstab neid
- andmew, et waenlase jõud pea täiesti
murtud m»Z ta on sunnitud meie punafe
mie etsi paanilises korralageduses rutnii
tuU taganema. Soome walged er ole
meile enam, nende hoopide järele, mis
punastwõe poolt neile aurud, sugugi häda
ohtlikud. maid seda enam peame rõhutama
ticha tvfiaszc, et Soome walgete mägede
seas patju on niisugust ollust, kes endid
väitluses töörahwa mägede wastu sugugi
töärahwa timukaid ei toeta, maid ikka
võimsamalt nende wastu kurjakuulutama
ijeloonul wütawad. Pääle selle on ida wäerind ikka selleks
jäkkwd, mis meile alatasa rõõmsaid teateid
hammutab. Koltschaki röömbandcde ha
witamine wältab jääl haruldase südidusega
edasi. Perm, Kungur on juba meie tvä
gede poott wöetud. Ja et meie mäed rau
gemata hooga edasi liiguwad, siis tohiks
küll uskuda, et Siberi wiljaladud juva
lähemas rutem ilus meie kätte langemad.

«aspäsMsL tungis 500 inimeseline salk,
enamalt joalt noorsugu ja töölised. soldati
wüesatga psüle postiameti ess., Soldatid
aWaftd tule, mõned inimesed said haa
ivata.
Beriin, 1. jm-lil.— Brombergis tehti
pühapüewk! katse: sõjariistus walja astud).
Nodamkud tungisid ohroitsendele tallale,
wedasid Kad tramwai wagunist Välja ja
rebisid neil pagunid maha. • Hlõnede xolit
semitkudega käidi ormutalt ümber. Lt
politsei «võimetu oli korrarikkujatega Võit
lema, toodi linna Valitsuse Väed kelledel
korda läks wastrhakkamist maha suruda.
£ te», 28. juunil. „Vossii'che Aei
tungi" sõnade järel tungisid 23. juuni
öösel soldatid Erzvergeri elu kallale.
kion, 28. juunil. Teisipäewal oli
BerUni idapoolses osas ja Moabesti ümb
ruses uued rahutused, punase diwisjooni
soldatid jagasid eraisikutele .«õjariistu. Sõ
Wäljamaait
jariistuS Thüringeni wä?d koondati salaja
Berlini ümber. Sotsialistide ringkond Wene reWolutsiooni kaitseks.
des koondatakse kommunistide wastast «väl
London, 1. juulil. Inglist tööliste jaastumist, tuid nähtawasti on rahutuste
pääpõhjuseks elukallinernine. lDolfi cgsn
konwsrentsil tehti ettepaneku!
otsuseks 20. ehk 21. juulil Briti, prantsu tuur räägiti, et rahwuhulk tcisipäewa! rae
koja paale tungis. (Dhwrisi oli 5 surnud
se ja Jtaiia tööl.ste ühist
' lvenemaa asjade Vahele segamise w. stu ja 8 haawatut.
ette wüUa.
Cchleöwigi okupeerimine.
paris, 1. juulil. „humanite" ühe
wiimases numbris on sotsialistide üles
Neljepäewa õhtul otsustas lvilson 3(D
äulse trükitud, mis terawalt Valitsuse Amerika mereincest Zchleswigi saata, kui
poliitikat Nõukogude Wencmaa wastu ar osa okupatsiooni wäest, nagu rahulepin
mustab. Üleskutses öeldakse: »klhe!s meie, gus ots ustud.
teie töölised ja talupood, terwitasite prant
suse meremeeste Vägitööd Mustal merel,
' Saksamaa laewastiku pvhjalaskmine.
fui nad. shanöarmi osiür Loobudes, mis
Saks.unaa laewästikv põhjalaskmise!
neile ülesandeks tvhti, tõstsid kõrgele puna e
ots üleüldse lv l- hingulaewa jai6
tipu, kuid sellest ei ole u?ecl küllalt. Sot
si erako: d kutsuv iti6 tegewusele. t lbuliseks rreel 5. rasket ja 8 kerget rist
Inglismaal ähVardad tööliste koln.ikühi lejat. 3 kerget ristlejat jooksid rand kinni,
sus tvöturrega sel juhusel, kui Inglise 3ü weeaiust paati on põhja l stud, 2on
wäeosad niibimata IVenemaalt aru ei parandusel ja 18 istuwad põhjas kinni.
kutsuta. sotsialistlik erakond kutsus Rdnnral Reuter 860 Laksa nieremäe
hwitseri saadeti HLUi" sõ awan
prantsuse ja Iralia töölisi üles ühiselt
gids
la.grlsse Reuter antakse kohtu alla.
sellel sihil töötama. prantsusmaa toolis,
teklass on selleks juba ette Valmistud ja
„Maha rahu".
see ei ole paljas ähwardus. Seltsimehed
töölised ja sotsialistid, olge malmis esimese
S. a. aprillikuu keskel tekkinud Inglise
kutse paale wälja astunm kVenemaa ja alamkojas skandaal. Pahe sünnitaja ol
Ungari rewolutsiooni kait eks. Pöörge kõik nud jällegi neetud „Wene küsimus". Pa
oma energia kurtteolise w-chelesegamise rema poole esitaja saadik Edwards nõud
wastu U)enemaa ja Ungari asjus, kuigi nud, et küsimus Wenemaa üle wiibimata
seda hukka mõistawad sotsialistid, kes päewakorda wöetaks ja seda harutama
enamlust ei tunnista".
hakataks. Aritatud olekus teatanud saadik,
et tal kindlaid teateid olla kahe enamlaste
Rahutused Saksamaa!.
rvalitsuse komisjari Pariisi j udmise üle,
kes rahukonwerentsile ametliku rahuette
Berlin, 1. juulil. Breslaus on
piiramise seisukord mälja kuulutud, sest paneku toonud, mis Lenini ooolt alla kirrat,ututed linnas ei ole wähenenud. Es- MUd.
M?ze paawatu
lõuns-wäerind, kus Demttu kõiksugust
'abinõudega meelcheltttt»lt edasi tormas,
rida lmnafid oma kätte kiskudes. Harsow
Ekaterinoslaw ising mitmed teised on meie
kaotuste kurwad tähised. Kuid asaolud,
mis met kaotuste põhjusteks olnud, saa
mad, wiimaSt andmete pl hial otsustades,
wõib olla juba lähemail päiwil likwidee
ritud, ning mvi me loota, et Denikini
rõöwsakkadele sama saattts osaks langeb,
mis praegu KoLtschaktl osaks saanud.
Doni sütcpiirkonna kaotus on meile tüll
üks raskemailt hoopidest, kuid see ja iga
teine kaotus peaks suun tööeahwa huike
ikka Võimsamalt koondama ühise punase
w! Uluslipu alla, a ärahäwitsda kõiki neid
bandesid, kes Verejanulise ahnu-ega töö
rahwa paremat ilmakorda purustama.

awaldas mõju nagu wälk selgest taewast,
hoolimata sellest, et punane Peterburi sel
silvrapi gul rasket katsunnseaega üle elas.
na d seda mõiwad? Nad oleksid Ma ise ei leidnud esimesi teatab saades
ka Nõukogu Wenema sa Ungari niisama sõnu. selle suure õnnetuse kohta."
ära müunud. Kuid m i s m i t t e nende
Stutschka oli t esti mõni päew enne
oma ci ole, seda ei saa nad müüa. Riia langemist jäält ära sõitnud, mi- ta
nagu neil ka wõimalik ei ole
wahesr iget seisukorda tundes mitte ei
Peterburi ia Budapesti müüa. seltsimees olets teinud Peterburi leht tähendab,
Stutschka on kuulnud, et wenelafed Riia temalegi olnud maiguks selgest' taewast see
müümisest tõnelemad ja heidalk need süü turwastaw teade, et Läti nõukoguwalitsus
diskused kohe imperialistide paha. Kuid ei rea, mis tema ümber sünnib. Niisugust
koer pole mitte siia maetud. Kui juba kõne hoolimatust ja lohakust ei olla meie rewo
on müümisest ehk äraandmisest, si i s lutsivani ajal meel kuskil ette tulnud.
mõisid seda teha ütsi need,
Leht on õiglaselt pahane, et Stutschka
kelle täes Riia oli ja kes
samas kirjatükis nalja heidab Ameerika
pidid teda kaitsema-.
pankrotti jäänud kaupmeeste paljaste
Wist sai Stü6chka isegi aru, et ta Mlagede üle, kõmuknulutuste ju toru
oma seletusega mitte õigel teel ei olnud, kuvarate ultzjne. lleg olla. jeis iug tõsine
zellepärast tähendad ta oma kirjatüki tei- ja turb, lnatr meel Rna lmna za rodu
ses kohas: Ma ei mõtle lellega sugugi mõa kaotuse puhul, Leht nõuab, et Lau
ennast ega oma liaikondseid wabandaba uoukogu walrsius lahuste silmadega elusse
ja õigeks mõista. Nekd ridasid kirjutades waatgts ja näets, mts tema ümber jun
on mulle toelnre olukord liig wähe tuttawjlest ururdu wmks juhtuda, et mee»
ja ma arwän, et sündmus ise tõsist järel-! ö*a .umuasie.
uurimist n uaö." Wavanduzt otjrdes läheb t-stut chka weel
Seega oli Peterburi - lehel omajagu Ruugemale ja trrjutab Zihna" 107.
õigust kahtlu eks ja süüdistamiseks, tuna numbris «. juunrsi
! Stutjchra ise awallkutt tunnistab, et „Mei esa ame wä ga hästi aru.
olukord temale liig wähetrrttaw et wäerurna lagunemine Riia
täherrdab selle kohta: juures ja pärast teistes kohta
„Kui see asjalugu tõsi orr, siis ei kõnele des ma ta juhtumine
;ee mitte Läti nõukogu rvalitsuse esimehe ei ole. Süüdr tuleb jügawamalt
kajuks: otse tema pidi kohalist otsida: üleliigsest w äärmusest ja
olukorda kõige paremini tund- ühes sellega kahtlujest ning
ma. Riia langemine ei ole mitte ühe- >um busalduse st, mi s sõjameeste
päewa wili, warb ta malmis selle a,a! süda mesise ja meeltesse on tuu
wältel, mil Stut.chia Lätimaal walitsuseÕginud. Siia juure tuleb meel
eesotsas seisis." rahulolematus ühe wõi teise
Weel teises kohas tunnistab Stutschka Kommunisti' wrgad c g a, wõ i b
oma teadmatust ja olukorra tundmorrch,' o-l ba otse kogu walit) u f e miga
vfcu' cr üUed: »S>uum Liia laugerrllsest^bega, nulle juure meer sttrsid paha

MlLs landes punane Läti?
Seda küsimust on Wenemaal iimuwad
Lät lehed Mitmel korral käsitanud ja kat
sunud siin põhjuseid leida, mispärast pu
nane & ti ja iseäranis Aua linn nii täiesti
ootamatult walgete k tte langes. )ieära
nis etmv sõnawahetus selles asjas on
olnud kohalise püewalehe .Komunisti" a
MoSlwas ilmuwa «Kreewijas Zifjna'wahel, milles wiimakes Läti rahwa:omis
saride enmees Stutschka seletusi on annud.
Et asi ieti humitaw ja meile mõndapidi
õpetuseks wttb olla, siis peame tarwilisels
oma luge atele nimetatud lehtede järele
järgmise kokkuwi tliku ülewaate tuua.
Alguses olgu meel täbendamd, et Läti
kommunistide erakonnas taks woolu ma
litsemas on, kes taktika poolest üksteisest
mitmeti lahku lühemad. Uks neist on mõõ-.
dukam, teine käremeelsem. Esimesed on
praegu nimetatud Mõskma lehe ümber
rühmunud, kuna teiste häälekandjaks Pe
terburi lehed on.
Puhwst tvastastikufeks seletuseks andis
Stutschka kirjutus „Kr. . Zihna" 103.
aumdrts 3 juunist, kus ta muu seas nt
ieb: -Nüüd on Riia uuesti ära müüdud,
saal on ka seekord kaubeldud iwperialist
lise „entente" ja Sch idemanni Sakzamaa
mahel. kes niisama sotsialistline on kui
omal a al Kerenski Wenemaa".
' Siit selgub, et Stutschka Riia lange
. mise phjust üsna kaugelt wäljaspoolt
otsib M sündmust ennast miskisuguse kaup
lemise järelduseks peab. Seda
ei usu, maid weeretab siin L ti nõukogu
malitsuse enese taela, kuna ta kirjutab:
,Meid paned naerma, kui marksistid
nii lapselikku juttu ajawad. A!is ci
iu&ä imoerialistid mii ic, kui

R-hapöewal, S. kuulil 1919. a. Nr.
Nagu pärast selgub, ei olnud WJ
.enamlaste walitsuse
keegi, kui kaks Amerika rahusaatkonrw
liiget, keda Wilson Lloyd George nSuS
olekul Nõukogude Wenemaale stlatnuA..
Inglise parlamendi ringkonnad er•tojJJ- •
nud sellest kahe „komissaari salazssest
dusi Wenemaale, enne kui nad Parnst
tagasi iZudsid, kus sellejärele
matud jutud Wiloni ja Lenini Mumaõ
mistest ringi hakkasid käima.
.Meie teame jakke nud hirmus
tatud häälel Edwards, et Levini poolt
ettepandud rahutingimistes on muu
et kõik endise Wenemaa elanikud peawad
enamlaste walitsuse alamateks saama (!)-?
Enamlus on punane katk ja ükski end
austaw rahwas ei wõi seda tingimist
wastu wõtta, mida Lenini poolt ette pö»nakse stiiduawaldused parempoolsetel pin
kidel).

Oma sõitmiföne lõpul sattub VwardD
hullustusesse, juhataja püüab teda peatada,
wahete segawad saadikud, pahempoolse
mürawad, kuid saadik ei waiki ja k«
wõimatu näid olewat kõnet
hüüab ta:
.Ma tean ja mu sõbrad teawad, et kw
meie Wenemaüga mingisugust tokkuleptt
ei tee, siis rahu Europas
on. Kuid ~ mis siis? Rahust lahti üteldu
Maha rahu! Las olla mitterahu..."
Edwards teab (ja tema sõbrad teawadj,
er liitlased suurt wäge Wenemaale saata
ei saa. Sest: „ole?s ekslik arwata, et me
enamlist Wenemaad tihsda ringiga pnrat»
saame. Meie peame Wenemaal walitsuse
z wastaseid ollust toetama rahaga, toid»ainete ja sõjariistadega. Meie toetusek
wõiwad need wastased ollused enamlusele
surmawat hoopi anda."
Edwardsi wastu astunud üles polkow
nik vedshwud. .Eelkõneleja tvonitus,. tähen
danud ta, tuletab mulle 1755. aastat
jmeekc, mil Inglise parlament end Pnmd
suse rewolutsiooni wastu söjariistt! s«»
! d:s". See harilikult tähtsuseta f&nfcai
! Inglise alamkojas on meile ftiski wäzp
õpetlik lnglise imerialismi esitaja
on walmis rahust lahti ütlema, tui jttflMtfi
katkuga" kokkulepet pead tegema.
Samal päewal, kui Edwards park»mendis skandati sünnitas, saanud ta kutse
Parist rahukonwerentsil kõnega wälja aS
tuda Wenemaa küsimu es, et Amerikst
saadikute tõeasju Wenemaa kohta puruks
lüüa.
Edwardsi! oli Parisis mõju. .Nelja
nõukogu" muutis Wenemaa kohta järStti
oma poliitikat. Edwards wöitis ja Ame»
rila saatkond Weiiemaale pidi rahuko»
werentsilt lahkuma.

tahtlik ässitam ine ja wuAH»rewolutsiooniline üleSostn»
mine meie mobiliseeritud wastaSto P
neude omaste poolt."
Edasi seletab Stutschka, et üleüldise
rahulolematuse põhjuseks ei olewat mitte
mõned üksikud weud walitfuse ja waM
suse liikinete poolt, waid jär s k ü l«.
minek sotsialismile ja tornn»
nismile.
~ See :viimane seletus ongi õieti tähtis
sa iseloomulik ja teeb meile ühtlasi set
geks, mispärast Läti tommunistlises eru
tonnas kats woolu on tekkinud. Stutschko
püüdis ühiskond lifi uuendusi Lätiinaak
maksma panna leplikul teel ja ilma järjv
üleminekuta, kuna teine wool põhja
lilult uutele alustele tahtis seda. Lepliku»
mat teed käis walitsus erakonna keskkomitee
nõusolekul, kuna juur osa sõjäwäge tt
mõned seltskonnategelaste üksiksikud rühmad

nõudsid, et walitsus kodunlisie ringkondade
wastu kõige halastamatumat klassisäda
peats ja ainult teadmuseta t&dl&fe ja
maatameeöte hulkadega pehmemalt ümber
käiks. „Kommunists" leiab, et walitsus üht .
ega teist ei teinud za ära unustanud pro
letariaadi teadwujeta huikasid enese psoi«
wõna, mispärast ta ka ilma kndiama
toemfeta jäänud. Suur ja teäifefobantui
hoidnud end walitsusest eemale ja orofe
tariaabist olla ta rse eemale jäänud, ttht
lasi arwab leht, et rahulckemutust ei D»»
nitanud rahwa seas mitte f9mt
munismile, waid see asjaolu, et
asutu ed mitte küllalt tähekpaneint ei oh
wexdanud rahwa tösisÄe torrmtuMele,
kuna rahulolematus endise kapittüiftlrs»
juba tki oli etrewulmiStanud
üleminekuks sotsialistlikule, korrale, millel»
aeg ju olud soodjamad olnud. Selle»
pärast,olnud üsna loomulik, et walitlus

Nefsnoäe,vnl. 3. Twtitif u. Nr. 142.
Amerika ja Albanta.
„Berliner titte* kirjutakse õoa
glst, tt Albania oma palme föäie,
Amerika Uhisriigiö wötku Albams ülem
«alttfufe mandati eosele, söbralije was
wse on saanud.
Albaanlased protesteeriwud terawakt
Londoni lepingu wastu, mis Adrir mere
3ta&i mereks muudab, iseäranis K para
gr»h«wi wastu, mille järele ZVallona ja
öaseno saar Italiale saawad. Oma vro
testiks albaanlased Londoni
lepingu saladused, za saatsid selle kõigile
prantsuse senaatoridelc ja saadikutele. »
Enne oma tuletas lvilfoU
Amerika saatkonna liikmetele meelde, et
nad Aldania asjus jarelandeid ei teeks,
ja asja käigust alati teateid saadaks.
Mvntencgrsst.

Helwetsiast teatatakse Montenegro ela
nikkude > uutest wastuhakkamistest Serbick

Okupatsiooni mägidele. Akontenearo lõuna
osas bn merised Võitlused. Rahutuse)
logunemad üle terme maa laiali. õulk
põgenejad tuled Montenegros!
Piiramise seisukord Kanadas.
Rentcri telegr hwi agentuuri teadete .jä
rel "on lvmnixegi linn Kcnabas 21. juu
nil piiramise seisukorda kuulutud. Soja.
Väe patrullid ajawad rahwahulgad laiali.
Gu surnuid ja haawatuid.
boOMLMZM.

Nälg. '
lnäärid. Kahtlemata on need Koltshaki
agendid. Konwere n t s i l t la h
Kemijarwes leidis tohter, keda sinna
kudes, arwasid nad kohtadel
-kohalise köstri juure kutsuti, kogu köstri
desorganiseerimist wäl j a
s perekonna nälja pärast nii haige olewat,
kutsuda, rau dte e la ste mobili
jet keegi neiH woodist enam üks ei jõud
satsiooni seega takistates.
»nud tõusta. Kõige noorem poeg, alles
Töölised-raudteelased pea
-laps, oli nälga juba ära surnud. Tohter
wad malmis olema prowo
! laskis perele kohe toitu tuua. Köster oli
kaatoritele
wastulööki andma.
! hädas mitu korda kogukonnalt abi palu*
! nud, kuid see oli tähelepanemata jäetud.
„Vapaus" tähendab, et fte juhtumine
> oige iseloomulikul! walge Soome külaelu
kujutllb. Rikkastel on leiba küllalt, kuna
Wa Igest Eestist.
töölised ja teised kehwad inimesed nälga
wöiwad surra. ' %
Meie kannatajate kaitseks.
Keeluseaduse wastu.
E. T. K. Rahwuswahelise ühenduse
walitsuse
juhataja slm Trakmann saatis
-- Soome herrasringkondades on ühisus
wcilge
Eesti
walitsuseie järgmise kirja:
asutatud, kes alkoholi keeluseaduse wastu
töötab. Ta on juba 60 tuhat allkirja
Tallinn, herra Strandmannile.
korjanud märgukirjale, mis walitsusele
Eesti tööliste ja talupoegade walitsu
tahetakse ära anda. ja milles keeluseaduse
' fcle on teateid tulnud, missuguses wöi
pehmendamist nõutakse.
-mata raskes olukorras sõjawangid ja pu
nasewaelaste ja nõukogude tegelaste pere
Suurte sakste wargaremvud.
konnaliikmed, pantwangid. kes Pääsküla
Helsingi sadamas on suur wargus pal wangilaagris kinni on, peetakse, kuna Eesti
jastatuo. millest palju Helsingi ärimehi kodanluse ridadest w etud pantwangid,
osa on wotnud. Nimelt on sääl suure! keda Eesti Tüörahwa Äommuuna wangi
määral, kckustitsoodat kõrwale toimetatud. laagris kinni peetakse, ühesugustel tingi
Varaste tagant on teda ainult weel 34 mistel teiste wabariigi kodanikkudega ela
wad. Täiesti ustawatest hallikatest sai
tuhande marga Väärtuses leitud.
Käkisalmes on lütiwäe kapten Kohondn E. T. K. Nõukogu teada, et rääkimata
kinni w.etud, kes 60 tuhat marka riigi näljast, mida Eeslis ka töölised ja wae
semad talupojad kannarawad. Pääsküla
raha ära raisanud.
Wiiburis on üks noor talumees 234 laagris harili-teks nähtusteks ou kõige
tuhat marga Väärtuses Vekslid Võltsinud. jämedamad piinamised ja peksmised iga
wähema nõudmije eest olukorda paran
See kõik on herraskultuuri mili, tähendab dada. Samuti teab Eesti N ukogude
walitsus sellest kohutamast suremusest laag
*r
rites igasuguste haiguste tagajärjel, millede
k rwaldamiseks mingisuguseid sammusid ei
XVeneinaalt.
astuta. Samuti teab Eesti Nõukogude

Walgete prowokatsiaon.
Soome walge ajakirjandus jumstad,
nagck oleksid Venelased 27. juuni! Laks
korda katset teinud silda üle Rajajüe ehi
tada, kuid see ei olla õnnestanud, sest
soomlased awanud nende wastu tuleand
mise. „Vapaus" seletab, et see jutt läbi
wale on ja teda jätku!s tuleb pldada selle
Walgete agendid raudteelaste keskel.
prowokatsioonile, rais soomlased juba ammu.
harjutawad, et oma pääletungimtstele sil
Moskva kreisi raudteelaste konwerentsil
malirjalift põhjust leida.
Lv. juunil, tahtsid 40—50 inimest, enam
sagu Kurski raudtee Valitsusest, koosole
Kah iseseiswvse tunnistus.
kut desorganiseerida ja lõpetada. Kui see
Helsingis olew Italia edustaja on ei õnnestanud, läks grupe kisa ja käraga
Soome Välisministrile teada anniid, et kooso ekult ära, teatates, et ta raudteelaste
Itaüa on Soome ijeseiswuje maksmaks poole pppelleer»b ja enesele tegewuje Vaba
runnistanud.
dust nõuab, milles see end kujutab, wtib
näha resolutsioonist, mida ü!s grupest
M eta l l i töõl i s t e liit.
andis: „Kaup!u e ja tööstuse Vabadus".
Nivetawd liit pühitses 21. juunil oma Waat see on ultimatiiwne loosung... ehk
ZO-aastast asutamispäewa. Liidul on selle streigi loosungi toetamine, Koltshaii
kõige rohkem litkmeid olnud 1917 aastal, ja Soome walgekaardsaste aitamine.
nimelt 22.227. Praegu on liikmete arw Grupe juht—kontori juht, aga teised wa
Vähem.
litsuste saadikud, kontoriteenijad ja inse

pidanud langema ja Riias wastased wöi
dule pääsenud.
Maal katsutud küll igal pool põllutöö
kommuunisid asutada, tuid juhatusi selles
asjas walitsuse poo.t ci olla olnud. Alles
30. mail. aweldanud p llutöö komissariaat
ajalehtedes sellekohase üleskutse. „Komu
nists" küsib, miks scd i juba ..aanuarikuul
ei tehtud, kui põllumeestel weel aega oleks
olnud oma majapidamist uutel alustel
korraldada. Walitsuse ivabandused, nagu
ei oleks maa organisatsioonid aja ja üles
ande kõrguse! seisnud, nagu öteks süüdi
olnud mõned emissarid ja radikaalsed
kommunistid, ei Lannatawar mingisugust
kriitikat wälja.
Kui Lätimaal rahwahulgad kommunist
lisest erakonnast kord juba eemale olla
läinnd, nagu seda ka keskkomitee ise run
nistatvat, siis olla siin süüdi ainult need
asutused, kes rahwa eesotsas seisnud, seega
Läti walitsus ja erakonna keskkomitee.
Hääd tahtmist ja elawat tööhimu on igal
pool palju olnud ja kommunismi maksma
panemise mõttes on ka palju ära tehtud.
Kui selle juures on eksitud, sus uu see
sündinud asjalise juhatuse puudusel, mille
järelduseks ongi need karuteenused mitte
üksi Läti töörahva asjale, maid kogu kom
smntsMele resolutsioonile.

Hakkab liifuuia.
Kui meie mõnda aega Piiteris nagn
mingisuguses waimlises tarretuses wös
uinakus asllsime, mis tundus meile ebcr
loomulik, siis oli meie parematel seltsi
meestel ja seltfilistel ikkagi kindel usk sel
lesse, er niisugune .edaweider seisukord
kaua ei n>üi kesta ja tulewad ajad, kus

3

DASI

maha raputame enesest kõik loiduse ja
unisuse, uus meid kiuslikult ümbritsemas.
Nüüd wõime selle tõsiasja kaasnägiiaks
olla: elu, varteili elt l-akkab liikuma. Ot
sused, mis paneis tehtud, saawad tegelikult
ajawiitmata ellu wiidud. Juba kuuleme
kõne- ja waieluste ohtudest, mida fiin-sääl
toime pannakse, kuuleme ka kontsert mii
tingutest, mida mitmekesiselt korralda ise.
Need nähtused lasewad lige optimiftliselt
ineic stltskonn-i puudeid, meie parteilist
liikumist tähelepannu. Kui kõik nagu üks
mees asjale hoogu annab, siis liigume
edasi ometi, waatamata raske aja pääle,
mis painajalikult meid halastamalt rõhub.
Teadku aga igaüks, et end uinakust
kaasa kiskuda pole mingi wägitükk, pole
mingi ivSgitegu ka' fee. kui meie rasket
aega siunates päält waatame, kuidas re
wolutsiooni suured üesanded tarretuses
uinuwad, oodates loowaid töömehi, kes
fOif üeed hiigla ülesanded wõtaksid oma
kanda, mida nõuawad rewotutsiooniaegsed
kohustused.

Kultuurilisi elu arendada, waimliste
eluawaldustele laiemat awalduswöimet
anda tvaat, see un ülesanne, mida
ajannitmata tuleb kultiweerida. Töörahwa
hulkadele on waja haridust, haridust ning
ikka jälle haridust. Tööle ses sihis köit
kui üks mees siis wüidame ka need
takistused, mis meil uue inimkonna 100
misnurmel ees, s. o. harimatus, millega
igasugune pahe seotud, mis meie wõitlust
ses tlassisözas raskendab. Häwitades
harimatust, saame maitsta seda imponee
riwat elu-ilu, millega seotud togu meiL
parem tulewik.
Eduard Juhani.

> walitsus sellest kohutamast suremusest laag

rites igasuguste haiguste tagajärjel, mil
lede t. rwaldamiseks mingisuguseid sammu
sid ei astuta. Eesti wabariigi walitsus,
kus enamuses partei seisab, kes end jotsia
listliseks tööliste parteiks nimetab, ei kiusa
mitte üksi kommunistisid ja poolehoidjaid
' mautomehi ja töölisi ega lase neid maha,
"watd ta piinab ja suigutab pikkamisi sur
l inale ka jümuid lapsi, naisteruhwaid ja
raukasi.

Seltsimehed!
„Edasi" toetamine kaastööga re-ks
kõikide ü esanne olem:, tui teie
el !eht köiqekülgftlt veegeldats töörahva
elu-oln, puudeid nmg kannatusi.
kaastööd, tehke kirzetdufl vanei elnn,
läkitage teateid toimetusele iga t wUue
elu awatduseft. Ei tee w ga, kui kirjas
mõnesuguseid puudusi tickd —küll
toimetus omalt poolt kõik ära suub
parandad.
Rohket kaastööd lootes
„Edasi- toimekus.

eJu>
<feslt punate sHjawae kollekri'wtSe
2. kouiocreuiw.

(Lõpp).
Resolutsioon Eesti punase
s sawae kui üksuse
mi s e kohta:
„2. Eesti punase lõjawäeosade kõmmu
nistide konwerents Eesti sõjamäeojade
kohta aruannet ära kuulates jv tähelepan
nes kuutuiuttusid nende laialisaatmise kohta,
leiab, et see samm t ielikult ära lõhute
poliitilise töö wäeosades ;a nende wõitliise
wlimu, ning sellepärast usud kindlasti, et
nõukogude wabariik seda ei lase teha, maid
ümberpöördult, ühendad kõik Eesti wäeojad
Eesti düviisi ümber ilma kodanluse
hirmuks."
M lemad resolutsioonid wõetakse waStu.
N. Polgu aruandzana esineb slm. Käppa.
Kommuniõtisid on polgus 120.
Polgu kollcktiiw ei -ok omal Argusel
seisnud. Büngisuguft agitatsiooni polgus
ei ole olnud. Suurt puudust tundub agu
taatocitest. Narwa alt taganedes kaotas
polk palM seltsimehi. Polgu täienduseks on
Wene seltsimehi saadetud. Konimissar sei
sab täiesti omal kargusel za hoiab pugus
distsipliini. Wastuhakkamist ei ole olnud,
käsud on alati korralikult täidetud, ülejook
sikuid, püüle mõne üksiku juhtumise, ei ole
olnud. Warustus on rahuloldaw. Taga
nemise Mures läks {õjaiifi warustujt

Eesli Töürahwa Kommuuni Nõukogu
nõuab kogu Eestimaa töörahwa nimel kaduma.
Wiimase päewa konwerentsi esimene
Eesti wabarngi waiitsuselt sõja ja pant
wangide oiutorra parandamist, neile kor koosolek algab kell 11.20 min. hommikul.
Arutusele tuleb parteiline töö. Aruannet
ralikun-alt toitu muretseda ja haiguste
parteilise
töö kohta teeb slm. Peterson.
wastu woidelda, sammuti kvrwaldada iga
Konwerentsi wumajel koosolekul oru
sugtrsed piinamised ja mõtlitused, mida
Eesti wubariigi mnetnikud wangide kallal tatakse diwiisi büroo walimist.
Tehakse ettepanekud: 1) kolmeliikmeline
toimetumad.
büroo walida ja 2) igast polgust üks esi
taja. Hääletamisel wöetakse esimene ette
EesLi-Coome wahekord paraneb.
panek wastu. Kandidaatideks seatakse üle»:
«Vapaus" teatab, et Soome konsul slm. Mõtlik, Potemkin. Likemets, Kase
Tallinnas eestlastele enam söiduluba ei lnets, Tummettau ja Rebane.
Büroosse said walitud Mõtlik 37 h.,
anna reisimiseks, isegi mitte Eesti
walitsuse ametnikkudele. Sel Põhjusel Potemkin 28 h. ja Kasemets 12, h.
ei ole Eesti toitlusminiseriumil wõi
Slm. Ligeuiets 10 h., Tummeltuu—
malik olnud oma asemikku Soome -4 h. ja. Rebane 3 h. jääwad koosoleku
jaata. Konsuli uksel seisab ainult saksa otsuse järele, kandidaatideks.
Annusele tuleb punajewäelaste abiand
keelne teadaandmine keelu asjus. Tallinna
Eesti ajakirjandus pahandab konsuli tegu mise 'küsimus.
wiisi üle. ütleb, et Eesli walit
Slm. Tamm seletab, et fellekohta on
suse ja Soome konsuli wahekord niiwörd seadused antud, mille järele peab abi
terawaks olla läinud, et see mõlemate antama.
maade sodralisi suhteid wöib rtktuda. Kääpa seletad, et selleajani kui
perekonnad Jamburis olid, said kvik
korralikult süüa ja abs. kuid nüüd on
Segasõnumed.
seisukord hirmus nendel perekondadel.
kindlal ja uue
Praegu on Taitsa külas. 14 perekonda
töötörke kartusel on Eesti walitsus.enam nälgimas ja kui perekonnad pöörasid slm.
lase Warfolome ewi wangift wabastanud Randmele poole Peterburis, siis wõttrs
«la ühe ametiühisuse juhatuse lükmed, kes see lteid sõimuga wastu. Ta käskis lapsed
ünni istusid, on lahti lastud.
kraami wisata, et mis perekonnad
Et elanikku enamlaste wastu üles wad järele, meil ei ole praegu naiste ega
kihutada, on Eesti walitsuse agendid uue lastega tegemist, praegu on klassisõda. Äbi
abinõu tarwüusele wõtnud. Nimelt kasu ei saa kujagilt, kuid samal ajal antakse
tawad nad seks otstarbeks rahwa waenu ülemate perekondadele polgust produktisid
likkust kohaliste parunite wastu ja seleta wälja. Slm. Peterson seletab seisukorda ja
wad inimestele, et enamlased oma ees teatab, et praegu ei ole Eesti kommuunat
märgldc teostamiseks parunite käest, raha neid asutusi, kes aitalsid perekondi ja järje
likult tuleb dekreedi p hja! abl nõutada.
saawad.
Mis puudub aga ülekohtustesse t?gewus
Tähtsamate toiduainete wäbakaup tesse polgu komnusjaride poolt, siis pead
tus on Eestis keelatud. Suur puudus koUektiiw selleks kohe sammusid astuma.
Slm. Randmere asjas wotab koosolek
on jalanõudest, riietest, toonistust jne.
otsuse wastu, Poliitika osakonnale lohujeks
Walttsuse käsul on Tallinnas ilmu teha asja järele uurida ja wastmujele
kiud kommunifttine ajaleht seisma pandud, wõtta.
ee oli julgenud awaldada üle
Slm. Prommi tõstab küsimuse üleS, et
kohtuste mahalaskimste ja teiste sarnaste frondi liini! palju eraimmesi ümber lügud.
tegude kohta, mis waütsus lorda matnud. kellel lelleks 10. diwiisi v akonna poott
.udatähed kaajas vu, 10 päewu zootjul

3. imM u. Wr.
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polkufid mööda fota oma hobusid taga otsi»
mas. Sellezuurxs teawad need isikud wäga
hästi Väeosade seisukohti. Meie punase
wäekased ei saa sellest sugugi aru, kuidas
Võidakse niisuguseid asju lubada, seda
enam, ei need isikud sagedasti üle frondi
lähewad, ;a kui nad kõik spioonid ei ole,
siis walged igatahes saamad nende käest
meie seisukohtade üle teateid ja punase
mäe last? elu pannakse sel teel ilmaaegu
hädaohtu.

Slm. Peterson' tõstab küsimuse seltsi
mehelikkude kohtute üle. Küsimus antakse
diwiisi büroosse instruktsiooni wäljatööta
•iniseks.

Tõstetakse küsimus üles, kuidas on
luqu Ec-ti Töörahwa Kommuuni Valitsu
sega, et selle üle koha pääle teada anda,
sest se"eft on punasewäelased huwitatud,
ning kuna ei kommuunist ega keskkomiteest
ühtegi aruandjat ei ole ilmunud, palu
takse slm, Petersoni, kui keskkomitee liiget
aru anda kommuuni tegewusest.
Slm. Peterson teatab, et tema poolteist
kuud kommuuni ligiduses ei ole olnud, on
osa matnud ainult ühest keskkomitee koos
olekust, kus otsustati kommuuni mitte lik
wideerida, maid ainulr töö ajutiselt seisma
jätta ja selle läbi wabanenud 'seltsimehed
frondile saata.
Et kommuunist ega keskkomiteest aru
andjaid ei ole, siis pannakse kommuuni
kohta järgmine resolutsioon ette: „ Eesli
diwiisi kominunistide 2. konwerems oina
tööd lõpetades imestab ia peab seda eba
loomuliseks. et Eest? Töörahwa Kom
muuni ega keskkomitee liikmed pääle sõja
wäes wiibiwate konwerentsile ei ole ilmu
nud ja aruandjaid ei ole saatnud. Kon
werents leiab, et pole põhjust weel pääd
kaotada, waid rewolutsioon kaswab üleilm
liselt ja meie liginemine lõpulikule kom
munismi woidule. Elagt» kommuniftline
rewolutfioonl" .
Resolutsioon wSetaks' üdelhäälel ilma
erapooletuteta wastu.
Slm. Kasemets annad teadaande sisse,
et ta diwiisi büroosse ei wõi keelelistel
põhjustel jääda ja palub ennast Vabas
tada. Teadaanne loetakse põhjendatuks
ning sm. Kasemetsa asemele jääb diwiisi
büroosse esimene kandidaat Likemets.
Slm. Palwadre Võtab lõpusõna ja
näitab, et kolme päewa jooksul on roh
t sti küsimust läbi arutatud, mis meid
kõiki huwitas.. Koos on kõikide wäejagude
esita ad, pääle N. polgu. Üleüldse on 33
saadikut, kes esitawad 746 liiget. Partei
liikmetest on 8 saadikut tsaariajast parteis,
kuna 26 rewolutsiooni ajal parteisse as
tunud. Kõigist aruannetest paistab wälja,
et suuri puudusi on Varustuse asjus, on
puudusi sidekomandodes, on puudusi par
teilises töös. Edasi räägib slm. Palwadre
raskustest, mis Eesti Väeosade organiste
rimisel ja korraldamisel läbi tuli elada.
Wäeosad olid laiali, puudusid üksikud
tublid juhtiwad polgud olid mit
mete diwiiside all, kes küllalt korralikult
ei hoolitsenud nende eest. Nüüd oleme
jõudnud wäejaod ühe diwiisi alla koon
dada, oleme jõudnud. luua sõjalise jõu
ja wõime loom, et jõuame oma wäejaod
tõsta soowitud kõrgusele ja nende tarnn
dusi jõudu mööda täita. Polistiline töö,
mis senini mitmes asjus .lonkas saab
igatahes uut hoogu konwerentsilt ja peagi
tarwilisele kõrgusele tõstetud. Üksikute
liitriikide agentide äraandmine ei suutnud
meie polkusid lõhkuda ja meie loodame,
et leiame ustawad komandöörid. Võima
kikult parteilised seltsimehed. Konwerems
näitas ennast täiesti parteiliselt wälja
arenenuna ja see kinnitab meie usku
õnneliku wüidu sisse ja aitab meile Lind
lamalt oma ridasid koondada, et saaksime
3. Internatsionaali eelmäeks. Peame mee
les pidama, et wõidu poole sammume
eneste jõul. Meil on ees suur ülesanne,
mida peame läbi Viima. Meie peame
kõrgemate sõjamäe ringkondade ees kõik
abinõud tarwitusele Võtma, et meie saak
sime Viljarikkamalt ja edukamalt tööd
teha, wäejagude Võitluse wöimet ja polii
lilist tasapinda tõsta.
Tähtsad otsused.

Juba ammu on häälesid kuulda olnud,
« meie kirjandusline wäli praegustele
' nõuetele küllalt wastaw ei ole. Viis puu
dub parteilisesse kirjandusesse, siis on see
wõrdlemisi liig kehw, kuna ka ajakirjan
dusega lugu palju parem ei taha olla.
Kirjanduslised tsentrumid puudumad pea
täiesti, wälsa arwatud mõni üksik raiooni

klubi raamatukogu. Ärusaadaw, et siin
parandust nüibimsta tarwis on. Osalt on
senini selle puudust põhju eks paremale
ja aktiivsemate seltsiliste Piiterist lahku
mine olnud, kuna järele jäänud tööga
nii' wõrt koormatud, et neilt rohkem
nõuda ülekohus oleks. Et siiski wöima
likka parandusi läbi wiia, otsustas W.
K. P. Eesti osakondade komitee esiteks
komitee häälekandjat „ Edasi" nädalas
kaks koria suuremas kaustas wäljaanda,
teiseks kõikkidele partei seltsilistele kohu
seks teha Võimalust mööda ajalehte kirjel
duste ehk sõnumite saatmistega täiendada,
mis otstarbeks igasse raioom klubisse,
kui ka m. s. Rahwusasjude kom. Eesti
Osakonda kirja kastid üles e seatakse, mis
kirjade saatmist hõlbustaks ja kolmandaks
Eesti Tööliste Pvliitilise kesk-ilubi juurde
n. ö. keskraamatukogu asutada. Nende
abinõude waral mõeldakse esialgu suure
matest puudustest mööda pääseda. Soo
mida jääb ainult, et Piiteri- seltsilised
nende otsuste läbi Viimiseks energiliselt
osa Võtaksid. Iga otsus, kui hää ta ise
enesest ka ei ole, jääb ilma reaalse põh
Ma, kui seltskond ist oina .õudu selleks
ei ohweroa, et seda teostada. —iie.—
\ ötõikidele tähelepanemiseks:
lva?sili saare Lesti tööliste poliitiline
klubi kollektiiw otsustas laupäewase! koos
olekul särje korra lift waieluste õhtuid ig
neljapäeva õhtuti kella Ij2 8 ajal ärup!öada, kus seltskonna laiematel hu kade!
Võimalus oleks selguseta olewaid küsimusi
lähendada, ühes sellega oma isitlikka ar
wamisi nii ühe kui teise küfimuse kohta
awaldada. Teiseks otsustati selsamal koos
olekul n. n. eneseharimise ringi. korral
dada, mille otsekoheseks ülesandeks kõnedc
pidamise ja mõteie selgelt awaldamise
harjutamine oleks. Nii esimene kui teine
otsus on tarwitataw. Aest, kui palju ei
ole seltslonnul praegusel ajal nähtustega
tegemist, mis küsimiste märkidena ees
seisawcd, mis aga ometi selgitust nõua
wad. Niisama on kaesolewas rewolutsiooni
woolus nii nlünelgi oma eriara?amised
'tekkinud, mis, wõib olla, õige! põhjal
wõiwad olla, aga ometi elus Abiwiidud
eg: kuuldawale toodud ei ole. Et neid
lõpulult ära otsustada, selleks peawad
alt wälja toodama. Ainult
hulgaliste arwamiste ja kaalumiste järele
wõlwad nad omale reaalse aluse saada.
Teiseks, kui paljud feltftlistest ei konnata
kogutud teadmiste üleandmise juures .ust
! selle all, et harjunud ei ole oma mõtetele
järjekindlust andma ja neid seltskonna ees
j j,u?aldamu. On tarwis ainult julgelt ja
! kindlalt pääle hakuta, ja puudused on
rnarsti kõrwaldnd. Loodame et seltskond,
mitte üksi lVasftili saare! elaw, waid 5u
mujalt linnast, kus sellesarnaseid etteVõt
teid meel korraldud pole, neist algalustest
kindlasti kinni haarab ja oma osavõt
misega neid toetama saab. Arawoitmata
raskusi ei tohiks kellegi! ees olla, n.is
ssaw( tmist wõikfid takistada. Rõhutame
meel kord alla, et küsimusi igal küll ja
küll on, mis selgitust nüuawad. Aüsimusi
rnõib lasta klubi seinal selleks olewasse
eh? ikklitult õhtute korraldajale edasi
anaa. Esimene sellesarnane õhtu on nel
! japäewa! 3. juulil kell IjzB õhtul.
Siuna kõikidele: tere tulemast.
ite

Kultuur ja haridus.
Eesti waimlijest seisangust Piiteris.
Nõrkadel alustel awaldab end Piiteris
Eesti waimline elu/ Kogu kultuuriline
apparaat on nii wäeti ning üpris nõrk,
et mingit juttugi olla ei wöi Piiteri
Eesti waimlise-elu suurtest sihtidest, kõr
getest paleus test, mis kannaksid meid elu
ilusama ja kaunima tulewiku poole.
Tõsi. Piiteris on asumas juba pikke
mat aega mingisugused tööliste nimelised
klubid, mingisugused asutused, mida isegi
kommunistlisteks nimetatakse, kuid kahtle
mata oy siin tegemist häbemata eksitusega:
Eesti klubid, päälegr tööliste, et awalda,
wähemalt seni ei ole ilmutanud wahe
matki tegxwust, Mis õigustaks nettde jan
dtseguliste klubide olemasolu atnult see
pärast, et nad meie waimlist elu ülenda
des edasi tiiwutawad. Mitte maikugi,
mitte tarwawörtki pole meie olemasolemad
klubid püüdnud saawutada seda, mida
nad peaksid ning õieti õigustatud oleksid

pÄwnm. Waaseldes praegufck filmapit
gul Lubi de tegewust, siis peab kahjatfe
walt alla kriipsuta ma toda tösiasja, et
meie klubides pesttsewad inimesed, kel pole
wähematki aimu ega mingit arusaamist
kultuuri elu suurtest tarwidustest. Alles
hiljuti tirjmas slm. G. T-er He klubi kohta
köige pahemat, mida täh. Varnmstusele
wõetud klubi wägilasemeelselt, raskes
sünnitusu-alus korda" suutis saata paale
äraiganud kodanlise aja jaydiseguiise näi
dendi ühes rahwalt naerukrampide wälja
kiskumisega püütud sääl leha kõike, mis
wöimalik. Inimesed, kes selle asja ees
otsas, mõtlesid muidugi, et nad midagi
suurt korda saatnud, kui rahwalt oma
kveiderdustega naerukrampifid edewalt kek
sima jõudsid panna.
Tuleme aga publikumiiuurde,kessäher
öustest pikant kirgiiselt
osa wvtmas, siis näeme, et ta omas kogus
peegeldab kõiki peeni ning suurtusugust:
eludaamide ! büjnmlisteft pilkudest künni
rafsineeritud suurlinna kodanikkudeni. Kõik
on sääl koos: werine kirg, armatsemis
wahekorrad, wäljakutiuwad poosid zne. jne.
Ja tantsu seda lultiweerüakse, sellest lõbu
harust lvõetqkse hullumeelse kirglikkusega
osa kui inimesed, keda .sunnitud omi
kohustusi kirgede wüstu täpipäälse
likkusega täitma.
Kuidas aga parandada seda asja, kui
das kiskuda wälja inimesi sellest sügawalt
kodcmlise ilma porimültast, kuhu suurem
hulk meie inimestest saatuslikult Liikunud.
Kuidas luua õhklonda, mis ahwateleks
inimesi.maitsma midagi suurt, midagi
kõrget, midagi kaunit ja- tõesti, ilusat?
Olen kindel tolles, et Piiteris on Eesti
tegelasi, kes wöiks ning õigustatud oleksid
midagi korda saatma proletaarlises ilma
korras.
Kui nad aga jenni midagi teinud ei
ols, tui nad c'aivõtmatalt, kangelaslikult,
on suutnud paalt waadata, luidaS laie
mad kihid, eestkät töölised Piiteris wana
ilmakorra porimülkasse uppumas ning
mõned neist appitarjuwatt kisendamas —l sus on wäärt, et sihandsed osawõtmatad
tegelased häbiposti saaksid naelutatud
hoiatuseks tulemaale rahwategelastele.
l Meil on Piiteris Eesti leht „Edasi", mis
: ilmub mingisuguses wainilises tarretuses
.ainult seepärast, et Piiteris ei leidu ini
mest, kes wõiks wöi wiitsiksid walgustada
lehe weergudel põlewaid küsimusi partei
liselt jne. Kõik aga loodawad pare
j maid aegu, mis nagu iseenesest peaks tu
lema, kätt külge panemata.
Kutd ootmijeks ning lootmiseks pole
mingit wägitsgu tarwis. Aga jelge on,
et meie ei tohils enam niisuguses waim
lises uinakus edasi elutseda, siin peaksid
kõik asuma tööle, kel kallis parem ilma-

kord niny du Förgearod tuffle
rast peetakse nüüd ägedat
millepärast ohmerdawad whand-ed oma d&
KAlalt neist mado-latest lõbuveD jaa
tm kainemate tõusta, wsdM
et uus ilmakord, mis
wendade were ja wõitlusega, tarMtüd «M
rohkem ja rohkem aatelisi töömehi.
Kuidas waimlist tasapinda
Eesti proletariaadi ringkmdes tOSHk 1#
juure tuleme weel kord tagasi.
Piiteris, 25. VT 19.
Eduard

Settsilised,
GesLi asundustes!
Et suurem osa Põhja ringkonna Eest;
asundustest pääletungiwate walzete btm
dede poolt sõja tallermaaks tehti, siis
puudub meil otsekohesem ühendus neG
kohtadest teateid saada. Teated aga, kudu
moodi asunikud walgeid wastuwütsid, k«
palju asunikkudest mobiliseeritud (umbkaudu
wanaduse järele), kuda moodi walged wöi
detud kohtadel endid ülemal pidanud, palju
tapetud, laastatud, rüöwitud ehk muul
teel waranduft häwitatud, on wõga täht
sad. Sellepärast kutsume üles kõiki orga
nisatsioonist ja üksikuid seltsimehi, kelledel
sündmuste käigust midagi teada, neid
teateid Nahwusasjade komissariaadi EeStr
Osakonnale üle andma. Iga teade, mis
tõepõhjal seisab, on wäärt.
Komissariaadi adr.: Iterporpatf, TeaTpa**naa 1/6.
ycfOHCKHH ütä- KoMüccapnaTa
no ftejiaM Hanaouä-iLEOCTeä,

Rahwnsasjade kom. Eesti Osakond.

tllrjanaus
lassi w õ i t! us e" 7. nrs. on
iseäraliseks kirjand usliseks uudiseks Ees
saare Aadu poolr lugu .Neersa jei
wal", mis „wa!ge" ja „punase" wemw
kokkusuhtumist lahingurinnal kujutad.
Teised kirjatööd nimetatud nrs on: 8.
Tmsli, aeg; H. P., Ilmasõja
kurbmängu teine waatus; Ar. W., Eesti
töörahwa kom. teostamise ülemaade (järg);
O. R., Agitatsioon ja agitaatorid; J. liis
gens, Liiwimaa talurahwa „wabastamlne*
(järg); Meie söjawüelaste kirjad ja 'mä
lestused. Pildid: L. Trotski, R. Luxem
burg. K. Liebknecht, ja Eesti kommunaa
ridest Keila lahingus m. a. kangelasejurma
saanud sm. A. Tischleri pilt.

'KL O S* i* © cl
Üleskutse.
Rahwusasjade Kommissariaadi Eesti
Osakond kutsub üles kõiki Eesti tõörahwa
klubist, partei osakondasi, kollektiiwisi sa
teisi sellesarnaseid ringist oma käesolewa
poole aasta tegewuse üle osakonnale kir
jälikku ülewaadet tegema, niisama ka sa
watsusteft eesolewa poole aasta kohta,
kui sellesarnast olema peaks. Sarnaste
ülevaadete kogumine ulataks kogu Põhja
ringkonna kohta ja osakond loodab kind
lasti, et kõik asutused sellele üleskutsele
wastu tulewad. Eesti osakond.

T ä helepanemiseks.
Rahwusasjade Kommissariaadi' Eesti
Osakond teatab» et Lahendud osakonnu
juurde informatsiooni (ieatete loguniife)
büroo on asuratud, mis r.it, pääasjahluU
eestlaste elusse puutawaid teateid infor
matsiooni m üttes wastu wütab.
Selleparast pöörab osakond jettsiiiste
voole üleskutsega, ei need büroole iga
suguseid teatew, milledel wähegi üleül
disem tähtsus, saadaks, ehk suusõnaliselt
teataks.

Adr.: Naywususjade KommisjariaM
Eesti Osakond, Teatralnaja uul. 1/3.
- Eesti osakond.

W.-Saare E. Tööliste klubiNeljapäewal 3. juuli! >Waie luste
ohtu sisseantud küsimuste üle. Paneme
Wasili Saare Eesti Tööliste Poliiti
kõikidele seltsilistele südame püüle seesu line klubi korraldab laupäewal, 5. juulit
gustest harinewatest ohtudest rohkel arwul
Kontsert - miitingu Kõnelen»»
osawõtta. Hakams kell ij%B õhtu!.
saamad slm Jkme l t: „Käesolew silma
Kollektiiwi büroo.
pilk, slm. Teiter: Haritlased ja tÜK
liste rewolutsioon". Eeskawas on w«t
Teadaanne.
Ilulugemised, fagotti soolo (slm. Sqafe
R. H. K. Rahwuskoolide Eesti jettsioon me!) jo wiiuli soolo (slm. GrigurowitM
tartoitüb laste suwekolvnii sse
Lõpuks tants, ringimänguõ.
m ees- ehk naiswelskerit. Üles
Alubi vrganijaaso^.
andmisi ühes elulookirjeldusega wötab
wasiu Eesti sektsiooni zuhataja, Teatral
naja uul. nr. 3/1.

5£6. p. Eesti ofofottõaöe iseterbuxr
komitee on anutud igapäew kella ö- *
ZViiburi poole Lesti Tööliste klubi õhtu!. Fontunka. nr. 2.
klubile üht asjaajajat,
palk normi järele; läbuäättiniftle tulla
koa liaani)jÖ ; SBcttcniaa Kom.
igapäew kella lo—l. päewai. ap. Kapa
öešü Osak. Petochuri ksmits.
MapKca a. 25'. KB. 121.
Klubi eestse isus.
Wastutaw toimetaja: UUu&n®
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