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Toimetuse kõnetunnid
on igal tööpäenal 2—6 õhtul.
Tel. 243-29.

Tellimisi
wõetakse wastu kõigis W. S.
F. N. Wabariiqi Posti asutus
tes, Põhja Keskkirianduse büroo

Talitus on awatud
igal tööpaewal hommiku kella
10—4 pädie lõunat
Tel. 663 89

(lühend. „Ceßn«HTponeq itb") vosti

Talituse sa toimetuse adressB KöHTopy raa. „Edasi", IleTpo
rpajt. CouHaJiHCTuqecKaa yji. 14.
(6. MaaHOBCKaa)

osakonnas fleiporpaA. ilpocn.
25 OKT. NS I ja Sewyentro
petshatjü Kreisi ning Walla
Agentuurides.
Tellimiste hin d:
1 kuu —l5 r., 2 kuud —3O r.,
3 kuud 45 r.
Adressi muutmine 1 rubla.
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Sm. Sinowjewi Köne
ülewenemaaiisel kesktüidesaatwa komitee
koosolekul.
Inglise laewastik.
4. juulit koosolekul Moskwas, kirjeldas
eterburi Nõukogu esimees Sinowjew üle
Järgmine meie woenlane on Inglise
üldistes joontes Peterburi seisukorda järg laemastik. Inglise laewustiku ilmumine
miselt:
Soome lahe wettes ei ole mitte yirnlu
wälja mõeldud kuulujutt, waid fakt. Kui
Peterburi wäer i n d.
Krasnaja Gorka koniendant, ohwuser
Kaks nädalat tagasi näitas seisukord Nehljudow, kes meid äraandis, tahtis oma
Peterburi celseisukohti! wäljapääsematu wäesalkades rahu alles hoida, teatas ta
olewat, kuid praegu ei ole Peterburi wäe telefoni teel: „Pidage köwasti wastu,
rinnal mitte üksi murrang paremale poole, nahtawal on 23 Inglise laewa, kes enam
maid seisukord on niisuguseks kujunenud last rüüstama tulewad". . .
et lootusrikkalt tulewikku waadata wõib.
Äraandjad ja kodanlased ei oodanud
Meie sõdime Peterburi iväerinna! soom Inglise laewastikult mitte ainult sõjalist
laste, eestlaste, inglaste laewastiku, 2i>ene abi, maid ka toitlust, jootes näljaseid Pe
walgetaardlaste, Serbia ja Jtalia niaa terburi töölisi leiwaga mõlta. Kuid nende
mägede wastu ühelajal.' Soome walitsus unistused ei läinud täide. Inglased ei
sõdib meiega, kuid eitab seda sa kujutab suuda mitte ainult Peterburile leiba we
asjaolu nii nagu meie oleks pääletungi dada. nad ei suuda tsegi Soome bandesid
nud; ka kõige rumalama male eest ei toita. Ka nende sõjaline jõud ei ole
kohku ta tagasi. juba tahab see liiale minna. suur. Mõned sõjalaewad wiibiwad meres.
Soome walitsus ei julge meile iduu ftjw*
luiiaiictto M
lutada just sama! põhjusel tui Inglise ja malmis meiega sodima, sääl samas
Prantsuse walitsusedki. See on esimene
wiibiwad ka madru l e d . ke s
,akt ajaloos, kus suuremad õvdaniised ma ig a min u t wal m i d o n pun a st
litsused tõeliselt sõda peawad. seda awa
lippu üles tõmbama ja meile
tikult kardamad kuulutada jü igatwiisi usu kätt sirutama. (Tormiline kätte
rawad, et nad „ei sõdi". Põhjus on plagin.) Ma ei räägi seda mitte ainult
selge: hiigla rahmamassed neis maades sõnades, kodanlised ajalehed, kes punast
ei taha sõda Wenemaaga. Meie wnen- Peterburi wihkawad, olid sunnitud faktisid
Lased on niisama metsikud, km arad.
tõendama, nagu Inglise meremeeste mäs
Praegu wiibime mere Soome piirist snd Lsioamis ja Tallinnas.
kaks mersta eemal. Meil ei oleks mitte
raske Wiiduri juure tagaselga tungida
Meie wiimane waenlane
jõudusid meil jätkub, kuid meie otsustasime
walgekaardlane.
Soome piirist mitte üle sammuda, sest et
proletaarline rewolutsioon juba malmib
Meie viimased waenlased on valge
Soomes, ei ole kaugel silmapilk, mil kaardlased siin, meie isamaal. Itad kogu
Soome tööliste klass ise kodanluse wastu fib mitukümmend ohvitseri salka Eesii
üles astub ja ühes metcga wõitu terwe maal ja Soojneinaal, t id Koltshaki ja
maailma kodanluse üle pühitseb. Köit Deniknn juurest, panid neid toredasti
teated, mis Soome lehtedes ettetoodud, riidesse ja täidawad nende soovisid. Nende
nagu laseksid punamüelased Walgesaare ohwitseride salgad kujutamad enesest
piiril kirikutest Soome poole ja seaksid sugust jõudu. Kuid silmapilk, mil valge
suurtükka üles on häbemata male. kaardlased otsustasid, et nad wõiioad ka
See on lihtsalt elamtude hirmutamise talupoegi mobiliseerida, oli neile häda
ohtlik. Itad katsusid talupoegade-kulakute
poliitika „euamluje hädaohuga."
elementide pääle enoid toetada, kuid as
Eestimaa.
jata. Nad katsusid igasugu kawalustega
võita,
hakkasid isegi walget jahtt välja
Teine meie waenlane on
andma.
s. o. valged banded, mis Eestimaa nimel
Kuid juba mõne päewa pärast algas
meie wasm sõdivad. nimetatud
ülejovksiuinc
ja nüüd ei aitanud enam
„ demokraatlikus" wabariigis tunneb meie
palwed ega vühawecga pritstmised. Sel
kindral Podsjanko ennast kodu olevat ja
paneb varsti zalad laua pääle. Praegusel samal ajal hirmutawad ohvitseride salgad
silmapilgul ei wõi Eesti mäed, kui nad küla elanikka, kuhu uad sisse tungimad,
olemas on, piirist üle tulla, kuid nad loo oma metsikuse ja politsei korraga. Kui
mad walgekaardlastele, kes Peterburi pääle mitte nädala siis kuu aja pärast ajab
Lungiwad, tagaselja. Seda ei tule mitte küla need kodanluse asemikud wälja.
selcrada rahuarmastusega ega armastusega
Sifcini . waertno.
meie wastu, maid sellega, mida.mõistus
Pääle wälimise tväerinna oli meil ka
Eestimaa maSsedele ette ütleb, et Nvos
janko ja KoltM.ak, kui uad võidavad, sisemine luüerinb. Oli terme rida jala
kõige esiteks iseseisvad Eesti-, Soome- ja lepinguid Nõukogude walitsuse wastu. Pu
Poolamaad äralläwttab. Eestimaa ja nasesse Peterburi on weel palju toomi
Tallinna töölised ei hooli millegiftki, maid asuruste teenijaid ja wihast kodanlust jää
astnwad komuniftltstesse organisatsiooni uud, kes jalalepinguid korraldawad. Kuni
desse. Eest t m a a kohta saame wiimse ajani wiibisid siin mõne riikide
meie sedasama poliitikat
poolametlikud konsulid, kes spekuleerisid ja
pidama, mis Soomemaa k o h
pääasjalitult prowokatsiooni ja salakuula
misega tegemist Wäljamaa konsulite
tagi. Meie ligineme piirile,
tu i ö ei sammu sellest üle,
korterite läbiotsimisel leiti kuulipildujad
kindlasti teade s, et Eesti
raadiotelegrahwi osad, suur osa püssa jne.—
asjad". Kahtlemata olid
töölised, meie mägede ligi
dust tundes, ülestõus emad
konsulaadid walmistatawate mässude kol
dets. Teiseks koldeks olid mõned komando
ja oma kodanluse kõrisse
gruped, iseäranis meremäes, kus palju
hakma 0.

Neljapäewal, ID. juulil IJ1). r.

kwalifitseerituid spetsialista utt. Ikkagi tu
leme meie otsusele, et Peterburis ja terwel
Nõukogude Wenemaal kümnekordselt friui
kat nenoe mastu tuleb suurendada, kes meie
poole Jöoõiuft õhkkonnast üle tulewad'
Krasnaja Gorka mass on täiesti selgitatud.
Tema organiseerijateks olid: sö a walge
kaardlased ühelt poolt ja parempoolsed
ning pahempoolsed esserid teiselt poolt.
Krasnaja Gorka pääl wõtsid pahempoolsed
esserid oma liikmekaardid kätte ja ütlesid:
„Teie näete: pahempool|ete esserioe kesk
komitee otsustas teid kukutada» ja meie
knkutasime"...

Uks tähtsamatest tegelastest oli parem
poolne essee Kuljesh, kes ühendamaks si
demeis oli, kindralide ning admiralide
salku ning terwet walgekaarti organiseeris.
Meie näeme missugusesse musta kerasse
kerisid endid Entente salakuulajad, parem
poolsed ja pahempoolsed esserid. Pääle
Ärasnasa Gorka lugu olen ma kindel, et
sajast töölisest esserist, kes meel Moskwas
ja Peteröuris on, 99 needuse ja hirmuga
omast parteist ära ütlesid. Esserid arwa
sid, et madrused neid toetama jaamad,

kuid ma pean ütlema, et nad armetumalt
eksisid. Balti madruste teenus tfrasimja
Gorka mässu mahasurumise mures on
wäga suur. Juba kaks tundi enne ineie
käsku hakkasid Vatti laewastiku madrused
tööle. Mässu p iwil soid Peterburi töö
lised natuke põrutada ja magama uinu
jad ärkasid üles. Meie saatsime wäerin
nale kõik, mis wõimalik oli ja organisee
risime uusi jõudusid. Arewa ,eisukorra
pääle waatamata algasime meie Peterburi
Nõukogu ümberwalunisi ja nad lõpewad
meie parteile hiilgawalt.
Rahwa massed seisawad nüüd kindla
mini kui kunagi enne kommunistlise partei
ja Nõukogude wõirnu eest. Niisuguseid
raskeid silmapilke Peterburis läbielades,
lõpetab sm. Sinowjew, saime meie
usuliselt ja waimliselt kindlamaks, ning
ütleme, et ka lõuna wäerinnal tõelised
seisukorra parandawad, ühelmeelel Nõu
kogude Wenemaad toetates. Demkin ja
Koltshak häwinewad lõpulikult.
Meie purustame ta ära ühineme teiste
maade töölistega ja miime oma töö wõi
duritta lõpuni?

Wene seltsimeeste tiiwa all.
Juba ilmuwad mitmelt poolt, nii töö töölisegagi on kokku puutunud ja rääkinud,
liste km ka sõjawäelaste ringkonnast ette see teab wäga hästi kuidas au seisab sa
heited, et parrei enr kängus, et meie kesk weel selgemaks kujuneb pilt siis, kui meie
laiemalt niisugustes ringkondades ümber
kohtades korratused walitscda j. n. e.
Minu eesmärgiks pole sugugi siin partei waatame ja nendega tutwust teeme. Ei
elu üleüldse arwustuse alla wõtta, sest et pruugi siin sugugi seletama hakata mis
seda palsu paremate tagajärgedega Praw sugune see ringkond olla, sest kui ta
das tehtakse, kuid nagu öeldakse, tõusta ei ole partei ring ehk puhas tööliste ring,
mõnikord torm ka supilusikas ja just mi !siis leidub sääl igatahes isik kes rääkida
sugust tonni wõime oodata, õigem, peame j armastab millest "ta isegi ei tea ehk otse
| tohe, mõne isiklise eesmärgi kättesaamiseks,
octama Eesti osakondade korraldamises
Mäe teame missugune waikus walitseb lausa walet külwab On ju igale ühele
praegu kas wõi Peterburiski. On katsutud selge, et kui meil midagi on ja seda terwe
mõnesuguseid waicluse, koosoleku za kont .seltsile tahame tarwitada, siis igaüks säält
serti õhtuid torraldada, kuid kõike kokku-j ainult ühe osa wõib saada, kuna endise
w- ttes peab ütlema, et see kõik ainult wõi tsaariaegse korratuse juures, seda
metuteks katseteks on jäänud. Et seda rikkam üksi wõis omandada. Niisugu
nähtust paremini ära seletada peame wäi seid metslooma insüntte tarwitawad
kese ülewaate Eestiosatondadc suurusest ja wähem arenenud tööliste ja a unikude
! juures, eestkätt, muidugi meie wastased,
tegewusest siin tooma.
Nimekirjade särele, mis raioonidest saa ! kuna nad aga puuduse ja teadmatuse
dud, peab Peterburis 413 kommunisti j tõttu ka iseenesestki cfile kerriwad. Ja tni
eestlast ja üks kaasatundja olema, kuid! ! küsime seltsimeeste kommunistide (eestlaste)
koosolekutele ilmub nendest arwa rohkem käest, kuidas olete teie iaasa aidanud
kui B°/o. Aktiiwliselt osa tegewusest wita oma suguwendadele unest korrast £ leti
wad arusaadaw, et nende katsed arusaamiseks, kas olete kihutustööd teinud.
ainult katseteks woiwad jä da. Kui Peter I kas olete eestikeelses ajalehes kir utanud
buri komitee IV2 kuu eest mõtles üleüldist uuest korrast, ehk olete uuemat kir. andust
koosolekut korraldada, et seisukorra kohta ! lamli laotanud?
Mitte puhtad sellest tööst, on ainus:
aruanda ja uusi jõudus: juurde saada, süs
ilmus koosolelule ainult 6 inimest. Nii-' 1 Peterburi eeftlastest-kommunisti
sugusel juhtumisel ei tulnud koosolekust! test I
Waat kus seisab walus tõde eestlaste
muidugi midagi wälja. Juba aprilli lõpust
kestab regislratsioon mrda kutjesedelite, kontr-rewolutsioonsnsest. Meie seltsimehed,
telesonogralumide ja suusõnaliste teadete kes Narwas ja mujal, Eesnmust. toS)ta
abil püüti korra dada, sest et see asi Peter del olid ehk, wähemalt, neid nurumas
buri komitee poolt weel lõpulikult otsus käisid, on nüüd Peterburis kusagil kantse
tatud polnud, kmd 113 kutse tähe pääle leis allakirjutajaks >a ka teistegi anu tite
ilmusid ainult 26 seltsimeest registreerima. paal ning ei tee wäljagi et nenlad ee t
Meie teame, et Eesti asunrtude kohta lajed on ehk eestikeelt o kamad. Palud
ja ülepää eestlaste kohta niisugune arwa- nendest on „ internatsionalisme ts". (isiku
maksab, nagu nad kõige kontrrewo kasude mõttes) hakanud, kuna teised neu
!utilonilisemaö oleksid: Kes wõib aga öelda, j deft ei taha jällegi niijuguft „nat]iünalift
et eestlased kuskil walitsewa ehk tsinowni list" poliitikat a ada a sellepärast endid
kute klassi aset täitsid, wõi eksploateerijate ainult Wene parteis registreeru.oad.
Päält näha, küiwad tähendatud tom
osa edendasid, suuremal mõõdul, kui seda
teised rahwu ed ja iseäranis weel wene munistid, täiesti kodanlaste mana sõna
lased. Wist keegi ei kahtle selle juures, et järele, et waikimine kuld olewat, kuid kui
põhjuseid mitte siit otsida ei tule. Kes ligemalt tähele paned, siis paiskuvad ka
asunikutega maal ehk waikckodanlase wõi weel teised põhjused silma, mis isiklisi
ka, tihtipaäle, Eestimaalt sisserännanud metslooma msunkte meeletulerawad. Pro-
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eiaarlcme cpa, fef juba igast kandist rä
mlasekS ja .ehwaks on jäänud, ei wõi
üllaga , a selleparast üt en
eile kohe et teie sell moel mitte tõmmu
ntetiä naib walgckmrdlaled olete, ainult
elle wahcga, et wirmased teistel leetest
ivülja kisuwad, kuna teie seöa - ij«enese
juures toimeta de. Kas arwaie et Wcne
dtltsimehed, kelle tiibade all te praegu
kükitate, pearoad wasturewolutsioorusmi
Eesti tööliste ja asunikude päult wä ja
tuupima, w i on see osalt ka teie kohus ?
Mispärast peab toimetus, hambad risti,
„Edasit" P. E. osakondade skomitee) hoäte
kandjaks .ttmelama, kui sääl kodanlased
kirjuimad, siis on ta ju nende hääl!
Waetnke, f.:£ on 8S1/2% wastale kas
olete t . nmd ~Edasisse" imme kirja
tüki «ü iicqi ta kas loete teie üle
iubie ' ? ..
Siinuses tähendasin, et Eesti osakondade
tormi oodata on loomu
tikult peats see nii olemu, sest torm tou
seb itta pääle waikuse et meie kõmmu
mst b praegu ainult turja kaswatawad,
siis lu cd neil organiseerimise tööd, wähe>
matt. tormi ajal teha. Rein.

Lõuna wüermd.
Jekaterinoslawi s i h t s jätsid
meie wäed waenlase pääseröhumise all
Suhatshewka ja Saporos e jaamad maha.
Konstantinogradi sihis w6t
sid meie wäed wöidekdes Tishinkowka küla
ära. sünnitades waenlasele rasket kahju.
35 w. põhjapool Belgoro
d i s t wältarvad ägedad heitlujed waenlase
juurte jõududega edasi. Beigorodist idapool
wötsid meie wäed, waenlase ägedc wastu»
paneku murdes, rida külasid ära. mis
Aalatshist 5 wersta põhjapool.
Walu i i i sihis trotsib meie wäed
wõideldes rida külasid ära, mis Nowõi
Oskolast 5 ja lö wersta eemal. Saadi
2 «.000 patrunit ja waenlase mvonawoori
osa. Woroneshi piirkonnas
i said meie wäed Liska jaama juures 60
waugi ja 3 kuulipildujat sõjasaagiks.
Vtgeba wõitluse järele wötfid meie wäe
ojad Hrolowoe jaama .ja rida punkte
temast lõuna- ja põhjapool ära.
Balas h o w i sihis wötsid meie
wäed uuesti Balashowi ära.
3da Väerind.

Pugatshewi piirkonnas tun
giwad meie wäed järjekindlalt edasi. 25
wersta Busulukist lõuna-läänepool wüt
Punane leä^rind.
sime rida külasid ära,
Koguida-waerinnal edene
T ted 8. juulil.
wad meie wägede edukad pääle
tungimised edasi. Waenlaselt
Lääne wäerind.
wõetakse suurt süjasaakija
valju wange.
Murmani sihis jätsid meie wäed
ägeda wöitluse järele Kapselga jaama
Suur wõit Rodsjanko bandede üle.
maha, mis Petrojawodskist 80 wersta
põhjapool.
Sm. Sinowjewile tuli teade N. diwiisi
ülema
käest, et lahingutes Narja
Petrosawodski ja Olonetsi
dowo> Arbolo wo külade all
piirkondes jõudsid meie wäed Kin
iJamburi piirkonnas) meie wäed 6
dgsowa, Sajatjhja Telga liini
suurtüki, palju wangisid ja
dele, mis 5v wersta Petrosawodskift lääne
muud
sõjasaaki said.
ja 66 w. Olonetsisi põhjapool. Saadl 100
Diwiisi ülemale sm. Soloduhinile ja
püssi ja 50.000 patruntt.
Narwa sihis jätkawad meie wäed N. diwiisi pänawäelastele saadeti Peter
ägeda wöitlusega pääletWgimist, wöttes buri Nõukogu poolt järgmine terwitus:
..Peterburi Nõukogu nimel saadan teile,
ära riba külasid, mis Peterhosist 55 w.
löu.ia-läänepool. Luuga jõel wõtsid meie teie abilistele ja hiilgawatele punawäelas
tele palawaid terwitusi. Kuue suurtüki ja
wäed Ma ära. Wõeti wangisid.
Meie wäed wõtsid päätetungimisele asu teiste saakide nutmine on ainult meie
tws uuesti ära rida külasid, mis Disna suurte wõitude algus. Peterburi töö
lised on kindlad, et meie lige
järwest 5 wersta lõunapool.
mal ajal Zamburgi Oudowa ja
Molodetshno sihis löödi waen
Pihkwa ära wõtame. ning lõpu
lale kallaletungimised Dubrowo alewiku
likult walgekaardlaste banded
pääle tagasi. Pinski sihis taganesid
häwitame, mis Jnglis-Prant
meie wäed wõideldes Bobriki jõe liinile, suse kodanluse poolt saadetud.
mis Lumnetsist 20 wersta läänepool.
Sinow j e w.
Koweli sihis ei olnud waenlase
Soome wstged pögenewad.
pääletungimisel edu.
Lo6einoj c p o l c, 6. juulil.— Meie
Woloshiski sihis wütsid meie
wahwa faawutcs wõitusid.
wäed pääle Proökurowi weel Tsernõi
Ostori, Manilowka ja Jekaterinowka ära. tungides waenlase seljataha ja fülje pääle.

üsõaa.©
üsewen£maasiS@l kesktäidesaaiwa komitee koos*
olekuS 4* juulil»
Käesolew slmapilk.
Seltsimehed, tuletage meelde seisukorda
aasta eest. 191 S a. juulikuul ilmusid
tumedad pilwed, wäljapäösemata häda
ohud Nõukogude Wenemaa kohale, ja
nüüd niisama km tol ajal muutus toitluse
seisukord halwemaks just enne lõikust,
wana toitluse aosta lõpul kus tagawarad
otsa saamad. Minewal aastal oli seisu
kord wcrdlemisi raskem, toitluse raskuse
kõrmaie ilmusid minewal suwel weel raske
poliitiline ja sõjaseisukord, nii sees kui
wäljaspool. Selsamal ajal kui nõukogude
kongress kokku tuli, hakkasid pahempoolsed
es-erid Moskwas mässama, mägede juht,
papcmpoolne es-er Murawjew, awas
waenlasele peaaegu terwe wäerinna.
Samal ajal tuli Jarosiawi hiigla sala
leping awalikuks, mida Prantsuse saadik
Nulanee organiseeris, slowakkisid rahusta
res, et Arhangelski Prantsuse wäed Ja
roslawisse appi tulewad ja ühes liitlas
tega korda läheb ligemal ajal Moskwat
ära wõtta.
Jdapoolt suutis waenlane Samara,
Kaasani, Simbirski ja Saratowi ära
wõtta; lõunapool toetasid Saksa unperia
listid kasakate wäge.
Niisugune oli Nõukogude Wabariigi
seisukord raske toitluse seisukorra juures ;
näitas, nagu poleks pääseteed. Kui meie
tolle aasta üleelaume nüüdse ieuukorra

pääle waatame siis wõime ütelda, nendest
kogemustest kinni pidades: jah, seisukord
on raske, kuid minema aastaga meie sei
sukorda würreldes on ta palju kindlam ja
sellepärast oleks tuhatkordne kuritöö paa
nika mõju alla sattuda. Ma pean täht
samad wõrdlemise andmed ülestähendama,
sest et selle pääl järgmine kõneleja pike
malt peatab. Minewal aastal kui toit
luse seisukord terawaks muutus, ei olnud
toitluse komissariaadi ladudes mitte midagi,
mis nälginud ja wäsinud linnaelanikkele
oleks wüinud anda neis ümbruskondades,
mis mitte põllumajanduslised ei ole. Sel
aastal on meie apparaat hiigla edusammu
astunud. Aaasta jooksul, 1. augustist
1917. a. kuni 1. augustini 19i8. a. wõi
sime meie ainult 30 miljoni puuda koguda,
kuna >l. augustist 1918. a. 1. maini
1919. a. meil juba 10(1 miljoni puuda
kogusime. See arw on tarwiliku arwu
juures wäga weikene, kuid see tõendab,
et töö edeneb. Meie teame, et seisukord
meile paremaid lootuseid annab, - meie
teame, et meie sissetuleku kohad nii kinni
sulutud ei ole kui minewal aastal lõuna
ida kasakate, lõuna-lääne saksa imperia
lismi ja wiljarikkas idaidatjhehho-slowatkide
poolt oli.

bHtie voolt on wäga Ain
Wäljamaalt
öafotra küta ära «võetud. Moenlane on
täiesti demor Mjeeritud ning põgeneb kor Nahwutzwahcline rewolutsiooni liikumine.
ratuses. Uuesti wõtfime wzasaati ja män
Aj -leht „Aespublic;ue" toob 12. juuli
gisid. Soome walged põgenewaö rutulikult
üle piiri. Meie edasitungimine põhja tifrr.bris terv rea teateid wan ja uue;
poole wältab ednfi. Sõja mägede meeleolu ilmast, mis töötõrke liikumise fimttpi a
kaswu (Furopas, Auas ja teise
on üiihää.
poo! okeaani tõendavad.
lkgnnemii:c.

prantsusmaal.
parist ajalehed teatavad, et pas-öe>
G'l 6 j.a Põhja maakondades mäekaeva
jate keske! löötõrge uuesti lahti on puh
kenud, mis juba lõpetud arvati olema.
Tööli ed saatsid saatkonna parist .äbiräa
kivistele, kuid nendest ei tulnud midagi
välja. eneses kestab maaaluste
raudteede töölürge edafi, millele ka auto
bussid» ja tramwai töötörze zuure on tui
nud. Ainult üksikuid sõiduteesid on või
malik töötörkemurdjatega tegewuses hoida,
politsei peab ennast passiivselt üleval,
nii et kokkupõrkeid õige harva ette tuleb.
Meie sõjasaak.
pää töö konföderatsioon ja ühinenud
Permis, 7. juulil. Motowilihist suut-! mäelööliste, laevade, raudteelaste, sadama
sid malgcd mäga mähe wälja medada.! ja weetööliste, metall tööliste ja ehitus
Lühikese aja pärast w iwad siinsed wabri« tööliste ametiühisus võttis kindla seisu
kud täiel hool tööd algada. Wäike auru koha töötõrke suhtes. >.
Ühisus andis ajakirjanduse kaudu tead?,
turbin on juba käima pandud, suurem
turbin hakkab ka paari päewa pärast käi et töötõrkujad, kui ka terve proletariaat,
ma. Tööpingid on kõik, 'pääle üksikute, mingil Mhusel oma nõuetest taganeda e?
kõlbulikud. Terase tagawara suurus on tohi, neuiad ei tohi endid allasuruda lasta
tööliste sõnctde järele milljom puuda üm ei valitsuse hirmutuseft ega provokatsioo
ber. On ka suur tagawara atru olemas, nilisest tegevusest. Linnade ühisus toetab
uende walmistamise mõimalust wõib meel kõige abinõudega ühinenud ametiühiiusi
suurendada. On mitined sajad suurtükide , nende otsustavas võitluies.
Liig pikale weninud rahuläbirääkimiste,
kehasid, mõned on päris malmid. Permis
ja ligematel raudtee jaamadel wötsime alalise elu kallinemise, maksude kaswamise,
meie 100.000 puuda nim jahu, 1 milljon rahwuste enesemääramise õiguse rikkumise,
puuda soola, 9.000 puuda lauawõid, U)ene ja Ungari retrolutsiooni lämmata
8.000 puuda kaeru, 1000 wagunit, l 5 mise katsete, sõja mägede k.dulaskmise kinni
aurukatelt wäikese parandusega, milledest pidamise ja üleüldise anjnesti' ära ütle
juba 4 tükki ära parandatud. Walged nüse tõttu on sarnane seisukord loodud,
põletasid umbes -000 wangi punawäelast millest ainult rahwuslbe ja rahwusw.^he
ära. Äramineku eel lasksid mid kõik kaela lise ulatusega otsustama tegewuse läbi
kohtu süüdlased lahti. Poliitilisi mängisid mälja mjib pää eda. Sarnaseid tegelisi
umbes 20cO inimest saadeti wahtide saa-, tagajärgi püüdes, mis rvõiks maa ja
tel oma tagaselga kuid wahid lasksid neid proletariaadi s-eitust päästa, teatab ühisus,
lahti. Meie pääletungimise ajal wütsime et ta k. rwalekalduinata ja kindlalt neid
30.000 sõjawangi. Roltshaki mäes walit otiuseid pidama saab, mis wiimasel rah
seb paanika, mägi laguneb. Mõni päew wuslikul ühinenud ametiühisuste kongres
tagasi tuli terme polk meie poole üle, sil wastu £>ää töö konföderatsiooni
tuli meel teade, et kolin polku termelt täidesaatew komitee kutsub Pr. nisule, Jn
kuulipildujate ja suurtükkidega meie voole glrse, ja Belgia tööliste ühisuste
üle tulid. Enne mangi langemist tapsid kongressi kokku. "Komitee astub palawalt
soldatid omad juhid ära. Meie mägede töötõrkemurdjate alatu teguwiisi ja aja
meeleolu on ülihea. Mingisugused meo kirjanduse surwe wastu wälja ji nõuab
moorid ega tranepordid ei jõua mi ruttu walitsuselt wiibimata energilist ebinõusid
järele jõuda, !m meie mäed pääle clukilliduse wastu. Silmcpilgu tähtsuse
tõttu nimetab komitee oma -Alumist eel
tungimad.
Woib nälgiwale Moskwale ja Peter pariain.ntlikkudeks. >'
burile jahu, >w id ning soola >aota. Ela
3 t a I f a s.
nikud meid paale rasket õpe
tan di rõõmsalt mastu.
Bernist teal takse, et „?ecolo" särele
Neapolis töötõ.ge edasi kestab ja teiste

regede poolt on Sõlwa jaam
raudteel 45 wersta fermist ära wõetnd.
Sobi vTtuu seas laew. Per
mi, 35 mtsta löuno-iö - pool andsid kolm
waenlase ;ol?/ Ba
rasinski feiski) kahe suurtükiga
rvangi. Polgu komandörid tareti ara.
Mangiantude seas on ka ohtrüscnd. Ta
petud polkoWnikude nimed on: Mari
sinski, Aiselew ia'S. ur wlew.
Rew. liige N. armees:
U. Kusmin.

Sõjaseisukord.
Kui me praegust sõjaseisukorda maatamc,
kus liitlased pärast sakslasi Ukrainasse tun
gides, Odessat, Sewastopoli oma käes
pidades, läbikukkusid, näeme meie, et äh
wardus, mis wäikekodanlusele ja ehmata
nud elanikule hiiglasuur näitas vlewat,
tühine oli sellel hiiglaolewusel olid
sawist jalad. Nad tegid kõik, mis wöima
lik, et walgekaardlast mõisnikka 'ja kapita
lista sõjariistade ning warustusega toe
tada. Inglise ajalehed suurustasid awa
tikult, niisamuti ka Inglise ministrid, et
nad Denikini oma abiga toetasid. Meile
ulatasid teated, et nad 250.000 sõjameest
marustasid. Nad saatsid kümned tankid.
Meie ei wähenda hädaohtu mitte ega pi
gista silmi kinni selle paale, et meie "laial
daste massede juure peame sammuma ja
neile seisukorra üle jutustama, neile tõeolu
selgeks tegema; mida rohkem töölisi ja
talupoegi seda tõeolu tunnewad, seda kind
lömmi ja arusaadawamalt tulewad nad
meie poole.
Wäerinna seisukord.

Seisukord on tõesti raske. Löögid, mis
meie pihta antud, on wäga rasked ja
meie kaotused hiiglasuured. Meie luhta
minekute põhjused on kahesugused: meie
pidime suure osa mäge idasse tooma sel
azal, kui Koltshak meile hoopisid andis;
just samalajal algas Denikin üleüldist
Asjaolu on palju parem ja sellepärast mobilisatsiooni. Töst pn, et üks Lõuna wäe
elame meie need ligemad nädalad, mis > rinna rewolutsioonilise nõukogu liikmetest,
meilt uusi ohwvid uõuamad, õnnelikult üle. Lbä föol kauemat aeaa töötab, meile teatas.

et üleüldine mobilisatsioon Denikini nii
sama häwitab, kui ta Koltshakki hämttas.
Niikana kui tema sõjawägi klassiline oli,
kui ta wabatahtlikkest' toos seisis, tes sot
sialismi wihkasid, oli see mägi tugew ja
kindel; aga niipea, kui ta üleüldise mo
bilisatsiooni wõis ta omale
ruttu mäge koguda, |uib mida mägi suu
rem, seda wähem on ta klassiline ja seda
nõrgem. Talupojad, kes Denikini matt
wõetud, teemad sääl sedasama, mis Siberi
talupojad Koltshaki mäes tegid nad
lõhkusid ta ara. Teiseks Denikini mäe
tugewnemise põhjuseks on partisaanide
tegewus Lõuna mäerinnak. Meie teame
möga hästi, et kõik löögid maga rasked on.
kuid nad toomad neile uut arusaamist uut
jõudu. Ka sm. Trotski, kes neid kaotusi
nägi, teatab kindlalt, et niisugune kogemus
ukrainlaste juures tagajärgedeta ei jää.
Partisaanide lagunemise kohta on Ukraina
selgusele jõudnud. See on üheks mur
rangu ajajärguks Ukraina rewolutsioonis
See murrang, mida ka meie üleelasimc
partisaanlikku sõjapidamise ja remolutsioou
liste lausete pildumise murrangu järele
tuli arusaamine, et tarwis kindlat kest
wat organisatsiooni tööd. Meie waatame
tulemrkku kindlusega, et kõik raskused ata
wõldame.
Wäe jooksikud.
©ee on fee, mida fm. Trotski ifeSranie
auai rntpjutas, see on see mida ta wäe
zoorpkute kohta tähele pani. Ta sõitis
mUmed kubermangud läbi, kuhu wäejookst
.tute wasw wõitlenm laadeti. Luid taaa-

NelsaprieMa!, 10. iuulit 1919 a. Nr. 148.
tööh?rude pääle edasi on laienenud. Nii
hakkasid ka linna tramwai teenisad tõrku
ma. praegusel ajal ON „Comere della
Sera" järele töötõrke liiku' ine sugu waik
semaks jäänud. Aurnlaew „Theodor", mis
Venemaale sõjariistu pidi Viima enam
laste wastu Võitlemiseks, peeti Genucs
meremeeste poolt wägiwallaga kinni. Veo.
minister on sunnitud laewa Gibraltari
Väljalaadimiseks saatma ja meremeeste
ühisusele kindlustust andma, et laewa Ve
nemaale sõjariistade Vedamiseks ei tarwiUta,
Inglisemeremeeste mäss.
Vässust Inglise / ristleja „Auftra!ia"
pääl teatab ajaleht „Daily News": Lae
wamehed nõudsid, ct riflleja Väljasõit
sadamast edasi lükataks.

komendant ei olnud sellega nõus. Siis
ütlesid madrused laewa kütmisest ära ja
seda pidid alamaohwitserid tegema. Aui
mõne tunni järel laew juba lahtisel merel
oli, luges komandant meestele sõjaseaduse
paragrahwid ette, mis mässust ja sõna
kuulmatusest räägiwad. Selle järel läksid
madrused oma kohtadele. 50 madrost ar
reteeriti, 6 nendest eraldati nendest üksikla
seks kinniislumifets; kõik antakse sõja
kohtu kätte".
Trükitööliste töötõrge.
5 t o k Ho l m , 8. juulrl. Läbirääki
mised ajalehe wäljaandjate ja trükitööliste
ühisuse wahel kestawad terwe nädal jub',
kuid ei too kokkuleppele. Tttewõtjate ühisus
ähwardab 7. juulil locouthi wälja kuulu
tada, kui selleks päeuaks kokkuleppele ei
jõuta.
Hiinamaalt.
. Aorr tustest Hiinas teatatakse Pekingist,
et 6. juunil saäl rahwahulk üliõpilaste
eestwõttel, uulitsatele ilmus, politsei arre
leeris üle 1000 üliõpilase, protesti tahet
pandi kõik kauplused ja pangad Sharwhais
ja Tijänsinis kinni. Reuter saab luwAorki kaudu teate, et terwel maal tele
grahwi teenijate töötõrge on alanud.
Nõukogude Ungarist.

Odessa, 4. juulil. Nagu
teatatakse, on Rumenia wa
litsus liitrikide surwel uõus
Ungari nõukogude wabarii
giga läbirääkimisse astuma.
Rumenia walitsus kuulutas kõige Wene
sõ awangide mobilisatsiooni wälja, iseära
nis ohwitscridele.
Lio n, 7. juulil 2. juulil lahkusid
mgarlased Lääne-Slvwakkiast. TshehhoSlowaki wäed wõtsid ewakueerllud maa
osa oma kätte.
Töötõrke Saksairaal.
Berl i n, 7. Tramwailiiku
nise töötõrkes Berlinis ei ole muutust.

järgedeta. Ta astus ise miitingutel üles
ja nägi, et kümned tuhanded mäe ooksikud
kergesti paanika mõju alla sattusid ehk
kodanlaste järete sörkisid, ia k :teles tolle
murrangu üle, mis masinas tekkinud, kuid
mida ta kirjeldada ei suuda.
Mõned kömissarid tähendasid, e! „mäe
ooksikute taganwool ntl äge olla, et neid
otse lämbutada", talupojad nägid, mis tõi
Denikini s jakäik ja nad hakkasid asjast
õieti aru saama.
Talupojad tegid kõik, mis mõimalik, et
mersa peitu pugenuid päästa ja ka ise
rohelisse mäkke pääseda. Just see seisukord,
mis Ukraina lagunemise suures kujunes,
lõi meie suures wäejooksikute ajajärgu, kus
nende arw tuhandate pääle tõusis. Trotski
räägib sellest murrangust, mis tekkis siis
fui meie wöejooksikutele ajapikenduse and
sime, julgemalt asja pääle maadates.
llkjasani kubermangus ilmusid jajad seltsi
mehed, er tõotada ja murrang algas.
Wäejooksikud hakkasid punasse mäkke tagasi»

woolama. Mõned komissarid räägiwad et
nad neid punasse mäkke wastu wõtta ei
suutnud. Just sellest hakkaski meie seisukord
Kurski ja Woroneshi sihis paranema,
kuna meie Listi jaama ära wötsime. Selle
seisukorra puhu! mõis sm. Trotski ütelda,
et seisukord lõunas raske on ja et meie
ttii jõu kokkuwõtma peame. Kuid ' mina
tõendan, et see seisukord tatastroosiline
ei ole.
See on kokkuwctte, nns eile tegime.
Meie wbime ütelda, et need wõidud, mis
meie idas saawutasid, Siberi rewoühte .liituda tõotawad Eila
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mati seisukorda tõsta sa nõudmisi rahul
Walgest Eestist.
dada see fvif teeb Laenuliseks wmmu
üleandmise rahwahnlkade kätte Ainult
walltsus. k s la*abc rahwahnlkade usaldus, Eestimaa praeguselt jise- ja walis: olntika
seisukorrast
katkestud.
rooiö toit takistused törwaldada. Sarnast
usaldust praegusel walitsusel aga ei ole. awaldanud Eesti wähcmlaste hao ->] a
Stokholm, 8. Juulil. Ajaleht
..Aftonbladet" kirjutab Berlinift: „Töö Ministrite w hetus ei wõi oodatud taga „Sotsialdemokraadi" toimetaja / ts,
tõrge Berlinis kestab edasi. Walitsus on järgi anda. Sõjaline walitsus langes kokku, Wuburis ilmuma .Sansan Thö" . .öö
sel eisukohal, et töötörgel puhas poliiti sarnane saatus ootab ka ametnikkude ma lisele, wiimase Mustuse järele gmisi
line iseloom on ja sihiks on walit litsust."
m tteid:
sust kukutada ja nõukogude wõimu maks
Küsimuse pääle, missugused on praegu
w it inglaste üle.
ma panna." Ajaleht „Vosfische Zeitung"
Ecstis tööliste olud, waslanud E.: Tal
seletab, et praegune raudteelaste tövtörge
Afgan stani ametlik teate räägib: „Pe
ainult eelmänguks üleüldisele töötõrkele sl.emari wäerind, 15. mail. Sõjalist tege linnas oli maailmasõja algul 40.0ÖÜ töö
list, kelledest suureni osa - jatööstuses,
on. Esiteks oli üleüldine töötörge 19. mai must ei olnud. Ilmusid aeroplaanid. laewadokkides jne. töötand, nüüd on jää!
pääle määratud. Jscseiswad ja kommu Mohmandi inguharu Dshimuruntsha juha
ligikaudu umbes 8000 tööliit teijed on
nistid töötasid käsikäes ;a olid niiwõrd
tusei wõtttis kolm Inglise
kas maale wöi söjawäkke üle läinud
kindlad oma wõidu pääle, et iseseiswad seisukohta ära Tsheleasari ühis. Nende lisaks on meel Tallinnas üle 4001)
juba nõukogude walitsuse liikmete nime Teine Afganistani mäeosa Hadshi-Mud tööta töölise, kellede hulgas enamlaste
kirja ja programmi kokku seadsid. Tööl» rke shadadi juhatusel wöttis t Inglise
agitatsioonil arusaadanall kõige parem
edasiliikumine sünnitas tugewat mõtete
wahikohta Lineart teel ära.
lahkuminekut iseseiswate keskel. Osa neist 16. mail tungisid Afganistani walitmse pind on.
Kas on märgata Eesti töö iste kom
tahtis töötõrget tohe algada, osa edasi mäed keskkohast paale ja taganesid pääle munismi
poole kaldumist? Zlinagi lyittc
lükata. Ajalehe arwates ei ole röötõrge mSikest kokkupõrget. Inglased, oma kind maal. Linnades muidugi teatud hull
õnneliselt algatut. sest et ta liig wara algas. lnstut seisukohta maha jättes, hakkasid
Ametiühisusliikumine on t> ega enainlaste
neid taga ajama Sel ajal tulid parem poolehoidjate lätte ale Urnid. Maikuul
Baieri wabariik ilma presidendita.
ja pahem tiim keskkohale appi, ja pilla ähwardawa streigi tõttu arreteeriti neist
sid ühisel jõul inglased
Kommisjon, kes Baieri wpbariigi' p' h
suurem osa, kes praegu meel kinni istu- .
jusseadust wälja töö»ab, järgmise laiali.
wad. Arwan siiski, et töölised nii juu
olluse wastu. Ministrite kabineti terwena
red kommunismi poolehoidjad ei ole,
tzi saa Poola mägesid läbi lasta.
on Baieri wabariigi ülemaks täidesaatwaks
nende kihutajad, muidugi ei räägi
wüimuks ja kannab üksi wastutusi maa
31. juunil n udis marshall Foch Saksa selleit suurest tööta tööliste br.lgast. Ka
ees. Nii on siis Baieri wabariik ilma walitsuselt Poola mägede käbimiiinist, raudteelased, kes tähtjama osa organisee
presidendita.
mis - 23. juunil seisma Md. Saksamaa ritud tööwäeft sünnitawad, on awalikul.
walitsus wastas, et ta mägesid enam end sotsialdemokraatlise töölistepartei poo
Revolutsiooniline liikumine Rumenias.
edasimedada ei mõi, sest raudteelaste tvõ llhoidjaks kuulutanud. Tartus on enam
Juba teist nädalat kestab Rumenia üle t rfe tõttu nuumad rongid teel seisma lusel mähe mõMwõimu.
Teie maaküsimus näib õige raske
üldme raudteelaste töötõrge. 18. juunil jääda.
olewat
otsustada?
oli ametiühisuste konwerents, kus otsustati
Kommunisti põgenemine wangikosast.
Tingimata. Sellega on ühenduses
23. juunil kõige ametiühisuste tvötorget
wälja kuulutada. Otsuses öeldakse, et töö
Enamlise kihutustöö eest arreteeritud arad wälispoliitilised arwamised. Arwau
türge oleks protestiks wägiwalla wastu, Saksamaa pangareenijate ühisuse esimees siiski küsimust nii otsustawat, et suuimaad
wäiksema tasu wastu lunastatakse suu
mis raudteelaste wastu on tarwitatud a Emonts on reedel ära põgenenud.
rem osa neist wäikemaaks jagatakse. Wii
nõudmiseks wõimu üleandmise asjus „lai
mast poliitikat a ab ka praegu s.»d. partei,
ade rahwahulka kätte." Sotsialdemokraat
Riigipöörde katse Meksikos.
et laiemaid hulkasid rahuldada.
Negriano saadeti läbirääkimistele raudtee
Kindral Willa-katsus uuesti president
Missugune on teil partei wahekord
administratsiooniga töötürke asjus. Läbi
Oaranzat
Meksikos kukkutada, kuid see ei kodanliste parteidega?
röökimised lõppesid sellega, et Negriano (imestanud.
Katse w eti ette uute sea
See ei ole sust niisugune, nagu parteide
arreteeriti raudtee walitsuse poolt. Uulit duste maksmapanenliscks, mis Meksiko
sal langesid töölised konwoi paale ja wa kavttaliste trustide mastu kaitsma pidid. wahekorrad siin Soomes. Teie peate
meeles pidama, et olukord Eestis mõneski
basrasid arreteeritu. Rumenia aja eht
asjas oluliselt erinew Soome oludest.
~Djatshia" teatab, et siseasjad? minister
Sõjatagaw rade müük elanikkudele.
Teil on sots.-dem. sa kodanliste parteide
sotsialistide esitajad oma juure kutsunud
Washingtonist teatatakse, et kõik sõjawäe jõudude wahekord ligekaudu ühetasane.
a teatanud, et walitsus nende erakonna
klubi lubab asutada. Sotsialistid tõukasid tarwis muretsetud toidutagawarad soja MeU jälle moodustab otsekohene kodanlus
selle ettepaneku tagasi, seletades, et prae departement elanikkudele ära müüb 2u*/o ainult kolmanda osa rahwast. Teise kol
manda osa tahaksin öelda rewisionistliseks,
gustes tingimistes klubi töötada ei wõi. odalvamalt,kui walitsus nendest maksnud
enamjagu talupojad, wäiketodaula ed
Rewolutsiooniline liikumine on wabameelse
Taksa keiser enesest ja sõjast.
ja haritlased. Wiimane kolmas oja on
kodanluse rahuruks teinud, kes tarwiliste
uuenduste maksmapanemist nouawad, et
Lndme Aak' ?maa keiser Nlilhelm wõttis iseteadliselt sotsialistline. Otsekoheseid töös
rewolutsioonilist pööret ära hoida.
..Daiiy Lhronicle" sõnumisaatja jutule j.: tusetöölisi on Eestis wäga wähe, mispä
rast s.-d. partei koosseis wäikemajapida
Ajaleht „L'Orchen" kirjutab: «Raudtee
selet.s lellele om, f ja põhjuste
aatest, ja linna wäikelodanluseft peab olema
laste töötürke lõi laine, rahulolematus Coht.T.
Seaest partei koosseisust ja selle wördle
tööliste ja talupoegade keskel, algawad
H benzollerni ärel ei olla tema,
korratused Rumenia sijawäe kestel Bes ea: Nikolai, ega Ge rg seda sõda tehtud misi wäitsest ülijouft kodanlastest oleneb,
sar bias, praeguse walitsuse wöimetus ja ainult Ivene diplomaatia näiteseinte et meie taktika ja programm ei ole nöi
uud olla nn pahempoolne, ja llasiwöit
! gune intriig olla selle esile toonud.
Tüendu eks t i keier ette, et weel 1914. luse maimus moodustunud, nagu te ehk
aasta!
olla lvene w lit usele luba antud siin seda olete oodanud. Kodanluse was
esines aruandega üks wähemlane, „Jsmes
ühelt
S
ksa aa ärilt 30.' Oo kuulipildu tarind on meil nii wäilene ja sellepärast
tijaft" lugesime meie kodaniku Golosowi
t, 5ÜÜ.00 püssi ja 50j UOj patronit pole meil tarwis olnud wihaft wöstlust'
aruannet. Paremad inimesed wahelistest
tvd.ustuse wastu alata. Saame täielikult
parteidest unistamad keskkohast. Kuid meie osta.
aru, et see taktika Soome oludesse ei
Saffa
sõj
wae
metsikusi
w
bandedes
teame termete maade ja üksikute rahwuste
kolba, kus kodanlus nn wlimukas ja
kogemuste järele, et see kõige puhtam andis keiser 4 tust n.iss (lowelli tapnüs klassiwaimus.
unistus kodanluse wõimule ja monar kohta. See käsk oli ühe joobnud kind
Teie praegune riigikord näib radi
kismi juure meid wiib. Kõige paremaks rali poolt -nlud. „Luüt nnia" põhjalast kaalne olewat?
mist
loeb
teiser
weaks,
mida
nüüd
maksta
tõenduseks on S.ber, kus asutawat kogu
Nii, meil on demokraatline riigi
taheti luua, kuid Koltshaki juure jõuti. tuleb.
kord, tuid Uma presidendita. Asutamas
Lnamlus
on.
teni
arwamise
järele,
Asutama kogu üliwõimu juurest sammusid
kogul on kargem sa otsustaw wõim sa
talupojad Siberis enamluse juure, mute junwla k. ristus, m:s N)-nen:aal elule selle esimees on maa wälispidine esitasa.
tõusis
a
terwek
ilma
ähw
rdab.
meie jutluse, maid eneste kogemuste waral.
i : uks teatas keiser, et -ohtu alla and Nkinisteerium ja pääminister on alnult
Niisugune rahwa termeks saamine maksab
mise
korral enesetapmisega oma elu lõ as. kogu käsualused ja wiimane wöib neid
õige palju. Lõpuks räägib Lenin:
nnltahes kdrwaldada. Selles» maimus loo
petab.
„Meie hindame seda läbielatut aastat;
dame ka tulemase riigikorra põhiseadus,
Heeringaid raha asemele.
k iki raskusi tunnistates wöime meie ra
elusse wiia.
Uristjaniast teatJse, et Norramaa otsus
Kuidas on lood wäerindadel?
hulikult ja julgelt ütelda: Seltsimehed,
meie tulime meel ; a meel kord Mõskma tas B.'rHni oma saatkonnale maja osta.
Wäerind on nüüd igal poo! natuü
töölistele seisukorda kirjeldama, neid ras Saksamm. walrtsusega kotkuleppiöes
üle rahwustepiiride. Ei tule kü.imussegi
kusi n itama, millede juure meie jõudsime ta maja ö(jO.Ol.O marga e<st, mis summa et kohe kui rahu jalule seatud, uteö maa
ja kutsuma teid selle üle järele mõtlema, ag- Norra walitsus heeringates wälja osad, kus wenelased ehk lätlased elawad,
missuguseid õpetunde saime sellest raskest maksab.
Wene ehk Lätimaale tagasi ei auta. Ai
aastast; arutuste ja kogemuste põhjal peame
nult strateegilised põhjused on fanbinub
meie murdmata kindlale otjusele tulema, Hõõrumised A-gl-smaa ja Aapani wahel. meid neid maaosasid ära wõtma Õieti
et tojnt on meiega mitte ainult Wenemaal,
Ajaleht Express" teatab, et osa Inglise oleme ainult Pihkwa pool mee!
maid kõiges maailmes.
laewastitku, mis 1. soomusristlejaft, 4 enamlastega tegemises, kuna põhja pool
Weel ja meel kord wetame kõik jõu uuest kergest ristlejast, lv miinipaadist, nende wasta Ütodsjanko walged wäed ja
pool Läti omad.
kokku nende kaotuste wastu, niis Lõunas il wcealusest paadist ja hulgast abilaewa
Kas on tõsi, et Eesti wagedee üle
esinesid. Meie seame eelplaanile organisee test koos seisab, saab Hiina wettes wiibi
riwuse ning distsipliini ja siis oleme meie ma. See teate on Jaapani seltskonda jooksmist on?
Nagu awalikult teada, ou üks kom
kindlad, et Denikini murrame ja ta lagu tugenasti erutanud, kes selles Inglismaa
ueb nii nagu KoUsHak lagunes, kuidas tagajärjerikkalt poliitikat kauges Idas pääle pani tüä enamlaste poole üte läinud,
Prantsuse ja Inglile imperialistid kokku rahutegemise näeb. Kaks tutroi pääle selle kuna kaks teist kompaniid enamlaste
teate andis Jaapani adrmralireet teada, wastu w itlemisest ära ütlesid. On olnud
warijewad."
et Jaapani lacwastir Hnna rvertes täiesti ka wennastusjuhtumisi, kuid nende täht
jõjawalmis on.
sust ei tohi Liialdada. Selge on süsti,

Rmrdtcedel, mis maakondadesse wiiwad,
on ka- liikumine piiratud wedurne puu
dusel. Raudteelaste tööl rke kaswab
ühendus Berlini ja Hamburgi wahel on
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ct niihästi armee kui ka üleüldine arwa
mine sellega rahul ei ole, et sõda piiridest
wäljapoole wiiakse.
Missugune on Wme sõjawagede
wahekord Eesti mägedega?
Niikaua, kui nad Eestimaa piiride
seespool olid ja niikaua, kul neid > meie
poolt marustati, olid nad arusaadamalt
kirsti sõjawagede all. Kui nüüd, kus nad
fuba Jngerisse on läinud, ja marustUjed
liitlaste käest saamad, wõib peagi juhtuda,
et meil nendega enam midagi tegemist
reha ei tule. Nad on nüüd Wenemaal
ja wõiwad sääl ise asjad enamlastega
selgitada. Oleme isegi rõõmsad, et tueite
lased, niimoodi Eestist ära saime. Nen
õega läks umbes 600 meest baltlastest
kokkuseatud mäge ühes 20 ohwitseriga.
Missugust osa näitasid soomlased
Eesti wabadusewõitluses?
Meie kõige kriitilisemal silinapilgul
tungisid nad julgeste enamlaste pääle, kuid
ei püsi kaua siin wäerinnal. Oma mähe
arwususe tõttu o'id nad ennemini moraa
tiliseks kui sõjaliselt toeks. Kahju, pad
tapsid palju mängisid, mõtted sajadli ja
suuremas määras kui Eesti toäed. Wii
mased tapsid ainult komntunistind ja kom
inissarisid, kuid mobiliseeritud wõeti mangi.
Osa nendest on Rodsjanko mäes, osa jälle
põllutööle pandud. Kõiktdele eestlastele,
kes Wene wäerinnal, on teada antud, et
nad kodumaale wõiwad tulla ja maajaost
osa saada pääle kotnmissaride ja konkwu
nistide.
Ja rahuwõimalused?
Nahu on arusaadawalt meile para
tamata tarwis. Sõda ntaksab meile 2 mil
joni marka päewas. Sõja algul saime
Soomest 20 miljoni marka sõjalaenu, kuid
nüüd on seda igalt poolt raske saada.
Need söjalaenud' on maale mäga kalliks
maksma tulnud. Ehk pääsemegi kergemalt
rahule kui mõni arwab. Pole ju kumma
sil pool sõda otsekohe ja awalitult kuulu
tatud. Ta wõib niisama wälja sureda.
Toitlus ja warustus walges Eestis.
Paari nädala jooksu! oli Eestis Inglis
naolt toodud nisuleiba näha, pääleselle
mindi aga üle „eht" Eesti kaerte pääle.
Suur puudus on nahast a manufaktuu
rist; töölistele antakse kolmmeerand naela
leiba päewas, muudele kodanikkudele üks
kolmandik naela. Pääleselle hinge pääle
20 naela kartulid kuus. Kartulite jabas
tuleb päewade musi oodata. Soome lihu»
-tikkudele andis malitsus tasuks nende abi
eest 2 miljoni (1) puuda kartulid. Toidu
aineid sõjawagede jaoks rekwireeritakse
maalt ainult kwiitungite wastu, raha pole
nende eest weel ükski talumees saanud.
Kodanlased agiteeriwad, et warsti Inglis
maa kõiki ameid saatma hakkab Kuid ka
siin on jälle oma konks. Inglise kaupmehed
ja angeldajad tunnistamad küll walget
Eestit, mitte aga tema poolt wälja antud
paberilipakaid. Sel põhjusel andis malge
Eesti watitsus käsu wälja, et 20. maiks
kõik kodanikud oma raha ära wahetama
peamad Eesü rahade wastu, pääle selle
tähtaja ähwardatt Wene raha mitte enam
wastu wõtta. Selle ja teiste sarnaste
täskude pääle maatamata nntab rahmas
häämeelega Wene raha wastu ja püüab
Eesti .raha" wastuw. tmtsest tagasi poi
gelda. Rahakurs selle wahetamtse puhul
oli Wette rubla S 8
penni. Soome mark 100 penni, Ida
iubla ILO penni, Saksa mark 7o
penni, duuma rubla 76 penni, keren>
kasid wastu ei toüeta.

Punane söjawägi.
Resolutsioon,

upastu wõetud %* Eesli kommunist!ise
kütipolgu koosolekul 25. juunil f. J.
julgelt algas' lVenemaa tcörahwas
wüil!ust oma klassilise waeniase wastu,
oma pojad saatis ta, punasesse söMrvakke,
les s jariistad katte haarasid ia Vditlu
sesse ruttasid, et mõita ehk surra. N).'su
lane ehmatas, kuid ei kaotanud pääd.
Kodanlus hakkas oma musta lood tegema,
meie ridadesse hiilides, punasesse sojawäkke

iaatis ta oma agenta, kes kõik jõu koon
dasid. et äraandmisega jA laimuMttudega
punast sõjawäge lõhkuda.
Nleie %* Cesti koinmunistlise kütipolgu
punased kütid, kes möödaläinud aastal
esimesena Urali wäelnnile sõitsime, kes
kõik see möödaläinud kea?ade, praeguseni,

ainult resolutsiooni wüitusld oleme kaits
nud, tõotame sed' ka tulewikus teha. Iga
äraandja, kes n.eie ridades biilib, peab
teadtna, et esimesel wõimalusel mete püs
sikuul ja püssitikk teda häwit^b.
Aruandjate laimnjuttud' wastu, mis
üle lVemmau mere tohia la 'li laotatakse,
awaldame kõige woljumat protesti ja
oleme julged, et kõik scdi protesti kuule
wad, kes senini laimujuttudega pintes
tatud.

äraandjad! Akaha meie klassiVaenlane.
Ule nende surnukehade sammume nie
oma ideede teosta- isele.
Elagu kommunistline
Elagu rahwuswohelinc punane sõjaWägi?

jiZszL ajafehidü iirnber,
Wnmasel ajal on ühel kui teiselpool
üsna elawaks kõneatneks olnud meie aza
lehtede toimetamise ja wäljaundmise küsi
mus. On lastud lendu rohkest: arwamisi,
et meie ajalehed, niihästi „Edasi" kui ka
„Töötine" küllalt ajakõrgusel ei jei a. Te
hakse etteheiteid mitmele poole, ent rahul
dust leida on raske.
Tõsi ju ta on, et meil ajalehed pole
„ajakõrgujed" ega küllalt nnsugujed, mis
kõiki täielikult rahuldaks. Sest meie ini
inefeb pole mitte ühest emaihust ja ka
loodus on üpris mitmewärwiline, mitme
kesine. Neis ühel hää. see teisel jälle
üpris halb. Mõned, näit laidamad meie
ajakirja „K!assiwõitlust" põhjalikult ära,
teised aga ülistawad teda kõige suurema
' rahuldustundega.
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«Seltsimehed!
aeg igatsetud paradiisiks Kuid kahjuks el
märka nad sääljunres sugugi, et nad ka
„ Edasi" toetamine kaastööga peaks
ise mädanewad ühes roana iitnakorra jää
kõikide
ülesanne olema, kui tahate,
nustega...
et lehr kõigekülgselt peegeldaks tooraywa
B.VII. 19. Juhan Hurt.
eln-olu, püüdeid ning kannatusi, e
kaastööd, tehke kirjeldusi partel-elusi.
läkitage reateid toimetusele igalt tööliste
Peterburi teated.
elu awalduieft. Ei tee wiga. tm "vjas
Zkltstondliste söögimajade kontroleerimine- mõnesuguseid puudusi ette tuleb W»
toimetus omalt poolt kõik ära silub za
(peterburi Nõukogu Täide
saatma Komitee mää r u ».)
parandab.
peterburi Nõukogu taidesaatew torni
Rohket kaastööd lootes
tee määrab:
..Edasi" toimetns.
Suurendada rgakülgset kontrolli selts
kondliste söögimaz de üle.
kelleks otstarbeks ametiühifuste kaudu
k ige esiteks kontroleerimije otstarbe! kõiki taimeks tolle ainega nõuetele mastawalt
marustada. Sellepärast ei oleks sugugi
organiseerituid töölisi ametisse panna.
paale selle tuleb söögimajades sööjaid ülearune, kiti kodanikud ise puude küsimuse
kontroleerima kutsuda, sellepääle waata üle tõsisemalt järele mõtleksid za enestele
kohuseks teeksid iga hooletuses wedelewat
mata, kas n d ametiühisuste liikmed on.
juhtnööri täielik wäljatöötamine antakse puuvtsakest kokku korjata' sellepääle maata
peterburi Toruuse komissariaadi ja ameti mata, kas see wettinud wõi pehastatlud
ühisuste presiidiumi kätte, juhtnöör pan on; poletisaniena on see ikkagi tarwitataw
nakse peterburi Nõukogu Presiidiumle
Jgapäew tehakse etteheiteid igasuguste
kinnitamiseks ette. Tähtaeg 5 päewa.
puuduste pärast ning nurisetakse selle üle,
er nende puuduste rmaldamiseks midagi
Esimees G 3i ti ote j e ir.
ette
ei mõeta, ehk nii mahe ära tehakse.
Sekretär Jewdoki mo®.
Kuid asi ei oleks sugugi nii hull kui iga
üksik ühiskonnast sellest aru saaks, et iga
järele.
ühiskonna liikme püha kohus on selle ehk
7. juulil sõitis toitlus-agit tsiooni laik teise puuduse mõi pahe kaotamiseks oma
Zamara kubermangu Isiwa sär»lle. Salgus wüimalust mööda tegelikult kaasa aidata.
on 30U Peterburi töölist. Saadetakse weel Elu on näidanud, et ainult sellel teel on
palju teist lo Ifu teistesse tuberntongudesfe. mmmatdatam igasuguste pahede kcrwal
Praegu kestab Peterburi loitluskomitecs damine. sest ei ole ühel rohkem vigast ku:
uutesse jaifv.bes)€ wastuwõtmine wcel teiselgl käsa tasku pista ja lausuda: mis
edasi. Salkadesse w etakse ainult seltsi mina nüüd, eks teised ree ja korralda.
mehi, kes tööliste organisatsioonide poolt
A t s.
saadetud.

Kui meie aga oma ajalehti t siselt ta
! hatne arwustada, siis peaks ühtlasi igal
ühel ka küllalt selge olema, et elame era
korralistes tingimistes,e rakorralistel aegul
Ühisel jõul.
Asundused
ning erakorralljed ka meie puudused, meie j
kisenoawad wead. Kirjanduslikku wägi
Wana parka wedeles kanalis. Nahta
tükka praegusel ajal korda saata wõi nende
Asjata küsimine.
kordasaatmist nõuda, on tõesti pisut mee-! walt ei oldud seda ammu tarmttatud, sest
Edasi" 142 nris on Rahwususjad?
letu. Need, kes seda aga kiuslikult ning. wesi, inis hooletusesse jäetud parka külgstt
Komisfariaadi
Eesti osakonna pooli ü-es
äärmise jonnakusega teemad, ei tunne sisse tungis, tõusis ju serwa ligi ja äh
kut
i
awaldutud
seltsiliötele Zestt asun
wardas
seda
põhja
kiskuda.
lihtsalt seda olukorda, milles tuleb töö
ilma suured olid ju ammugi selle dustes, kus muu seas selle üle teateid
tada meie „punasil ajakirjanikke!". Ja j
kirjanduslikku gceniun tahta ning otsida, j sinatse tveoriista wesiteedel ära unustanud nüutatakse kuidas asunikus Val
kes kõik need hliglanõitded, mis uh.lt km' ja wõib olla, nimekirjastkt maha tustuta geid Vastu wvtsi b?
Et ma kull paalt tingijaks ei olnud
nud. Ei unustanud seda aga wäikejed,
teiselt poolt ettepannakse, täpipäälselt
daksid, oleks lihtsalt lapsikus, erni weel kcs terawat põletispuude puudust kanna tuid hästi laialdaselt asunikkude nee leota
ajal lus klassisõda äärmises terawuses ja tawad ja teadmad, et nende saawutamine tundes wõin üsna kindlast? toska: soola
ja hi © aga.
meilt tõik paremad jõud wälja pumpab. ka lähemas iuleioifud piiratud on.
Kõik teised Tvenemaa Eesti asunikud
Töölised,
kelle
akende
kohal
parka
seisis,
Aga nüüd siis asja juure. Öeldakse,
wõiwud nüüd Põhja ringkonna suguwen
kutsusid
majarahwa
kotku
ja
otsustasid,
et meie ajalehed sisuliselt kehwad, ühetoo
dade üle kaded-o olla kcs punase
nilised j. n. c. Mõnetpoolt tähettdatokse asja läbil arutades, majaelanikkude ühiseks terrori alt Vabanedes rra.gete isamaalaste
tarbeks
parkat
ära
konfiskeerida.
Otsuse
„ Edasi" kohta muu seas weel seda, et ta
„ürniu kaissu" on langenud.
juhtkirjad sagedasti pikad ehk osalt jälle teotamisele asuti ajaroiitmata ja nüüd , 3äütš t.innlt loowiSa et idamaalased
kihab
iga!
õhtul,
pääle
kella
6,
kui
tööllsed
ühetoonilised. Ent peataku aga meeles:
oma „wacseid tad.nlaid wanöerüllekesi
ühetooniliselt wõitlusrikas on kogu meie j ema päewatöo on lõpetanud, Fontanka wõhikure niaaP' jällenägemise „rõömu"
ääres,
mees
wettiwa
parka
kallal
tiire
töö.
elugi, kogu meie waimline ning kultuuri-j
joowastuses liiga karmplikult ei kaisutuks»
line olemasolu ott käesolewal klassisöja Uhed lõhmvad. kangidega, teised iaetoab wiimaled üle liiga waluf id „rüõmu" pi
lahti
kangutatud
palke,
sääljuures
põUoini
ajal liig ühetoonilik ja rängalt rusuw.
sar id ei walats ning löpude lõpuks „ära
Tohletanud äraolctntjest pole suuremat mees seistes, kolmandad winnawad wetti
neetuid" puna eid kaisust lahti
nuid
lõhanguid
redelid
mööda
ülesse,
kuna
midagi peegeldada, eriti tveel siis, tui
päästma ci Juti uks.
naisterahwad
neid
koormasse
kannawad
meie inimesed suuremalt jaolt nagu mingi
Kutsutud ja ammu oed:tud „ kallid
suguses wõimlises uinakus wiibiwad ja ja ko u kärrutawad. Sääl saetakse, lõhu külalised „walgete saiadega" on teil nüüd
totraid aegutusi wälja saadatvad. Tegu takse ja laotakse märjad puud tuule ning kodus, soowin aga händ seedimist...
jõultst immes, on mi haruldaselt mähe, päikese kätte kuiwama.
Ateie kannatame kõik puude puudust ja
Asunduse proletaarlane.
et produktiiwsest loomistööst künetki ei wöi
teame
wciga
hästi,
ei
ei
ole
wüimatik
linna
väa. Pea kõigil on ainult ulesandek
om t isikliste kirgede rahuldamine mug
saagiahnus, kuna üleüldise seisukorra pääle,
mille varandust maja, lüüakse käega.
; T e SL t ©cl
Meie paremad jõud on kõik punamäes
heitlust pidamas töörühma tulemiku kittd
Tähelepanemiseks.
Üleskutse.
lustuseks. Seljatagused seltsimehed on aga
Rahwusasjade Kommissariaadi Eesti
nii suurte töödega koormatud, et neilt
Nahmusasjade Konnnissariaadi Ecsti
meel midagi nõuda, ülekohus oleks.
Osakond teatab, et tühendud osakonna Osakond kutsub üies fCift Eesü tdörahwa
Ometi peame nõudma neilt, kes praegu juurde informalsiooui (tealete kogumike) hiublsi. - paUet osakondasi. tollektiiw'.si M
teisi sellesarnaseid ringisi o.na tüesotew«
ainult oma isikukka mõnutundliikust taga büroo on asutatud, mis k ik,
ajamas, tööd inimlikuma tulewiku loomi eestlaste elusse puutuwaid teateid insor poole vasta tegewuse üle osakonnaw tir
jaliffu ülewaadet tegema, niisama ka 2a
seks. Ainult siis pääseme wälja sellest matsiooni mõttes wastu wctab.
luupainajalikust uinakust, kui ka need
Sellepärast pöörab osakond seltsiliste watsustest eesolewa poole aasta kobra,
oma käed uue inimkonna loomise häals voole üleskutsega, et need büroole iga lu. sellesarnast olema peats, sarnaste
tööle panemad, kes praegu taga ajamad suguseid teateid, milledel wäyegi üleül ülewaadete kogumine ulataks kogu Põhja
ainult isiklikku elamismõnusust ja saagi disem tähtsus, saadaks, ehk suusõnaliselt ringkonna kohta ja osakond loodav kind
ahnust. $
teataks.
lasti, et koit asutused sellele üleskutsele
Meie ridades on hää kogute ka Jnkelki Adr.: Rahmusassade Kommisjariaadi wastu tuieiuaö. Eesti osakond
genksiak" kelle ksiwiliseeritud u>ud küllalt Eesti Osakond, Teatralnaja uul. 1/L.
mõiksid legeioad olla prvietaarnsel ltrjan
Eesti osakond.
Niasina kirjutaja, naisterühmas, xt&
dusnurmel. Kahjuks on neid sellel alal
Eestl ia Wene keele pääle osaw, wöib kohe
näha mõned üksikud. Ja tõsiasi on, et
W. S. E. Töörahwa Poliitiline Klubi »uhta laada. Lähemat Nabwusasjade
paljud armastawad ainult suurt kija ja
paneb pühapäewal juuli! pere
lonnssanaact Eestt osakonnast. Teattal
kära ja sõnu teha, selle asemel, et ise pro tonna-õhtu mitmesuguse eeskaivaga naja uul. nr. 1/3, kella 12—2-m.
duktiimsemale tegewusele anduda.
tolme. Algus punkl kell 6p. l. Seltsi
Artnastotalje aga suuri üleelamisi ja liikmetele liikme kaarti ettenäitamisel
Wäliaandjü: Wenemaa Stom. Partei
hingelisi põrutusi, suuri üllatust ja nais nata. Klubi adres: B. 0. yr. CpeAü. up. ii
(iešti Osak. Peterburi komitee,
tcga kirgiisi läbielamisi. Paljudele on 8 jihh. 31/43. Pidutoimekon,d.
tvana ilmakorra segaduste ja mädanemise
iiiüõtutütü toimetaja: Toimetuse toüeegium
pc-»'--;» n- f* fci , M, 4 M

