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Punase säiawäe prplseer , .
W. K. P. Eesti osakondade kongress ei
ole kaugel. Püewakorros on mõnedtt küsi
mused, mis mitte ainult kongressidel, maid
ta kollektiiwides sa osakondades laiemat
igasü'gset läbiarutamist nöuawad.
Uks nendest küsimustest on punase sõja
mäe organiseerimise küsimus.
W. K. P. programnz, mis partei 8-mal
kongressil wasm möetud sai, seab selles
küsimuses kindlad p hjusmõtted üles.
Need üleüldised p-hjusmõtted on niisu
gused, mis alati kommunistüse õpetusel
eraldamata osaks on olnud, mis wastu
waidlemist ei leia paale ühe, mis rä gib
ks>aulisle ja pahatihti päris muSLasajaUste .spetsialistide" tarwitamiseft ja nende
seisukohast punases sijawaes.
Spetsialistide küsimus on punase sõja
rväe toomisest pääle alati ja igalpool par
tei ringkondades, kus aga sõjamäe küsimus
arutamisel olnud, toige terawamaid maie
lusi tekitanud.
See on ka arusaadoiv, sest siin on tege
mist hundi küsimusega, keda olude sunnil
rttmfca karjas sallida tulev.
Ühest kül est oleme sunnitud spe.sialist?
omas sõzcnnäes tarmitama. Töörahwas a
ole mee! suutnud enee seast küllalt asja
tundjaid tvälja kaswotada,
kouiandiwrisi, lellel tarwilik oskus ja prak
tika oleks, sest et töörühma klassil siiasaa
di! mõima us ei owiid kõrgemat sõjalist
haridust saada.
stes ega kogemata selle osaliseks sai, see
pööras töõrahwale selja ja unustas oma
hälli selle- cbahiilguses, mis temale uus
perspektiiw pakkus.
Teisest küljest aga tcame meie ja tege
lik elu toob igaeäetr kümneid ja sedasi
näitusi, et nii mitmedki spetsialistid puna
sesse sõjawäkke astudes ja scial töötades
omale ülcsandets seawad mitte sõjamäe
korraldamise, maid just ümberpöördult
punase sõjamäe desorganiseerimise, Et nad
ainult sellepärast punases,c sõjawäkke as
tuwad, et niiwiisi kergem on oma äraand
mise ja koutr-rewolutsiorni plaane teos
tada: et niiwiisi kergem on teateid saada
töörühma riigi s j mäe ja sö aplaanide
üle ja neid edasi anda oma moltewcnda
dele üle lmlise kontr-rcwolutfiooni laagrisse.
Ei tohi muidugi ära unustada, et spet
sialistide hulgas palju nnsngu eid on, kes
ühel ehk teise' p hjusel tõeste korralikult
ja ennastärmalgawalt töötamad.
Tih i wõib lugeda ajalehtedest teateid,
kus eks komaudöör, endine ohwit
ier, mägilegusi teeb, mida tcörahwas iialgi
ei unusia A.eie ei tohi matiida seueft, et
siiski spetsialistidel juured teenused on
Wene punase -vamäe jalule seadmises, et
pai itgi nuie punase |õ awõe tugewusest
sp statistide armes e tuleb panna.
iiuib stisii treime meie sellepärast
kotti ipA st ci! isust n.salduda, on meil p h
just tuimade, et spetsialistide kogu too
ra hma po.ie hoidjad, tui mitte poo-ehoid
jad, jns müheu a.t meie ausad kaastööta
zud on? Ei: Meie te..me, et nende seas
p ljU ausaip iöötcgijc.ld, aga ka niisama
pai,u äraandjaid on.
Tihti on ette tulnud, et isegi niisugused
spetsialistid, kes siiamaani eunastärazalga
walt punase sõjamäe sa töörühma haats
töötanud on, stisti araandjareks saamad
ja sellega naitawod, et ennastärasalgaw
persiatisti töö pu atihti aurult abineuts
on sciiulohu üud uonuuijes ja usalduse
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Selles asjas psab aga just kongress
sõjamäe kollcttiiwidele abiks tulema. Kon
gressile tulewad lokku esitajad osakondadest,

les kaugel froubtft suuremates linnades
Kui meie spetsialiste: tanvitume, siis ai5 on, neil on kergem mäeosade kollektiiwi
nult selleparast, et meie selleks sunnitud dele abinõude muretsemises abiks olla.
Inimesi peaks leiduma. Haridusetvö
oleme.
pääle
mõib ka nais-seltsilisi tarmitada.
Nirugune nähtus ei tohi aga mitte
U.s pääphustest, mis nii poliitilise,
seaduseks saada, maid meie peame tõlki
abinõusi selleks tarwitama, et meie sa kui ka üleüldi e hariduse Lööd sõjamäe
osades praegu takistab, on see, et meie
mägi tõesti klassiline olels, et
wäeosad
peaaegu wahetpidamata lahin
kõik ametid töörühma sõjamäes, kõige wäik
seinast kuni kõige tvastutusrikkamani tõsiste gutes on sa lahingu piirides muidugi
töörühma klassi liikmete, tõsiste sotsialismi mingisugusest plaanikindlast tööst
juttugi olla ci njõt.
eest wõitlejate käes oleksid.
Ma kriipsutan sõna plaan ikind
Eesti punastes wäeosades on see jilba
peaaegu täielikult läbimiidud Kõigi ma-tu la st meelega alla, sellega ütelda tahtes,
tawate kohtad? pääle on seltsimehed seatud, et kui seda olukord n uob, mõib hariduse
tööd ka mitte plaanirindlat teha.
keda tövrahwas usaldada '.võib.
Ka sel korral saamad tagajärjed siiski
Niisugust sõ awäe poliitikat peab Eesti
maa kommumstline partei ka tulewikus tuntawad olema.
Läheb wäcosa lühikeseajalisele puhku
edasi pidama, tema eesmärgiks peab olenia
sele
algagu kollektnw ühes ihu ja pesu
rahe walitsuse(komandöür a kommissar) ära
pesemisega
ka maimu pesemist.
kaotamine sõjamäe juhatuses. Seda saab
Pööraku poliitika \ osakonna ja keskko
ainult siis kätke, kui meil tarwil.k arm
töõrahwa klassist wõrsunnd ~oma" puna mitee Hariduse osakonna poole, see saa
dab lendamod koolid wälja, mis tal sel
seid komandövrisi on.
N'i oleks siis üks meie pääEesaivttttest. leks malmis olema peawad.
.'.lai : ii/.vitio- tvüiijt loeti OrCUUs
praegu punaste ohwitseridc iudljatoülita pale. peajad .nad organiseeritud saama.
mine. E.T Ä. Sõjewä? Matitsns <v..i
viiujacbamalt ei saa lühikese ajaga mi
sellele alguse instruktorite kooli asutamisega; dogi täielikku pakkuda. Pakkuge poolikult,
brigoad tceb seda Lööd edasi kooli korral
ka hää asi teine kord täiendate. Nelja,
dades ja sõjaasjanduses rohkcnr mä japaist miie
päewase puhku e ajal mõib mäne
waid seltsimehi Akoskwasse sõjamäe pää üksiku
küsimtlse poliitika alal läbi mötta,
steabi kooli saates. Wiimanc samm on just mõib algteadmisi anda üleüldise hariduse
selle poolest mäaa tähtis, et, tui meil nii alal.
mõnigi seltsimees olemas on, kes manus
Hui niisugustlühikeseaja kursused mitte
imperialistlises sõjas alamate komando
palju
teadmisi ci auna, siis tõstawad nad
kohtade Piial olles, sõjamäe juhtimise tea
mähemalt
humitust ja nõudmisi teadmiste
dusega tuttamaks sai, siis ci ole meil üh järele.
tegi, kellel sõjaasjanduses laiem silmapiir
Kui haridustöö (nii poliitilise kui ka
ja suuremad teadmised oleks, miswöimrl
üleüldise) sõjaliinil suure raskustega seo
daks suuremate sõjamäe üksustega oppcree tud on, siis ott ta palju kergem liini
riunst. Ei ole meil ka ühtegi seltsimeest,
| les suurema sõjamäe sisemist korda ju suu tagustes asutustes.
Niisuguste asutuste kollekiiiwid peawad
rema staabi tööd tunneks.
seda agaramalt töötama.
K iki neid teadmisi annab päästaäbi
Oige suur tähtsus on igasugustel koo
sõjamäekool ja seltsimehed, kes sääl praegu libel, mis poliitika osakondade suures or
Õppimas, saamad paale kooli lõpetamist ganiseeritakse. Kui wäeosast kümmekond
meie sõjawägedes tubliduse tõstmises palju seltsimehi ajutiselt liinitaha kooli läheb,
kaasa aidata.
siis on see küll liini nõrgendamine, kuna
Aga mitte üksi komandööride ettewalmis meil ju iga üksik punasewäelane tähtis
tainine ei vea meie sõjamäe küsiinu.e alus 011, aga niisugune ajutine liini nõrgen
põhjaks olema.
damine (kui seda üleüldse nõrgendamiseks
Ka punasewäelane reatnces peab ees nimetada mõib) toob aga pärast kümne
kujulik klassilise töörahwa sõjamäe soldat kordse kasu, teeb liini kümnekordselt tuge
olema. Siin on lai tööpõld meie kollektii mamaks, kui seltsimehed wäeosadesse ta
midel ja poliitika osakondadel nii poliitilise gasi lähemad.
kaswatuse kui ka punasewäelaste üleülti,e
Esiteks saab wäevsa kogukese laiema
hariduse tõstmise alal.
silmaringiga seltsimehi ja teiseks peawad
Meie sõjamäe osades on meel paljugi need setljlmehed kogutud teadmisi teistele
niisuguseid punasemäelasi, kes ennast küllalt edasi andma, mis jälle omakorda mõjuta
selgelt käesolemas poliitilises momendis ci ei jää lau mate punasewäelaste ringkon
orienteeri, kel klasside mahekorrad meel dade pääle.
küllalt srjged ci ole, kes õige klassi in
Oleks wäga soomitam, kui seltsimehed
stinkti järele aktüwsclt sotsiaalsest rewolut kohtade päält „Tvötises" ja
sioonist osa mõtab, sääl juures aga rcivo mõtteid awaldaks uil sõjamäe organisee
lutsiooui eesniärkidest ja teguritest mitte rimise, kui ka teiste küsimuste kohta, mis
selgelt aru ei saa.
kongressil harutamisele tulemad.
Niisuguste punasewäelaste poliitiline
M. Trak nt a u nkaswatamine ja arenemine m: kollektiiwide
ülesanne.
Meie umeejabe kollektiiwid teemad seda
tööd praegu ja peawad teda ka kvige
Punane wasriai
suurema energiaga edasi tegema.
Poliitiltsc hariduse kvrwal peawad koi
Teated 30. juulil.
lektiiwid ka üleüldise hariduse pääle roh
kem rõhku panema, llicülbisc hariduse
Põhja waennd.
löö seisab oga meie kollektiiwides, nii
C n e e g Q piirkonnas w'tsi) meie
ralju kui minul teada, weel alles lapse
wäed BoshUskcje är-, mis 59
kingades. Uis põhjustest on muidugi see,
w.rsta tna i.pvol.
et puuduwad utimcieb ia abinõud.
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Läätts wäerind.
Narwa sihil, maantee j;oskonnas
löödi waenlase tormi o?ks.d tagan. sor d e
piirkonnas »tungisi> nuie wäed ipõi
õiDcs ei afi. po-h o vo i sihi l. 15
wersta Porhowisi rõhj pool, taganesid meie
mäed 5 wersta. Osir o w i piirkon
na s wotsid meie mäed pihkwa polotski
raad teed mõõda pil tungi nisi'e asudes,
mitmed kül b ära. ' ) ileika sihil on
käimas wõitiusid. 5 churü piirkon
n n s, mis IViieiki-Bog) möwast 15 wersta
lvileikast 10 wcrsta põhja
id. poo! wõtsid i? eie Väed w.enlaselt scja
saagiks 42 tahit prantsuse patronit. fin
ni nei fi sihil mütsid meie nä o rida
külasid ära. mis Curowist 15 worsta laa
nepool. Mäe pau etangi niite Vältab
edasi. ZIT oh i 1 e tr. i-pod o l f f i fi *
h t l Viitsid meie wäcd Lchuramlewskuja
jaama ära.
Lõuna Väerind.
Tkaterinoslapoi piirkon
nas peawad meie Väed w iiluft 35 V.
lõuna- ja 65 t\ lään: poel Ekaterino
siawi. Poltawa piilkonnas käiVad Vihased wWuseK N?c'.'»!Z süe liinil
poliawa linna piirkonnas. Pc-ltamaft
50—'30 i pr .jjdpcol meie ujäed
Arasnokuptl sihis p mletungimist. U) a tui sk i sihi l, Birjutshasi 20 wersta
p.hja-idupool löödi wienlale tormijooksud
tagasi, kusjuures kaks kuulip.ldujat jaadi.
Ida wöeriud.
Tsarewi piirkonnas, lVslga
parema! kalda?, wõtfid n;eiö waed küla
ära, mis Tihernaja j rcift 25 wsrsta
põhja- ääepool. Tsheljabinsti
piirkonnas, Troilski-TshejjabinskL
raudteest põhju pool, suid meie wäed sõja
saagiks rvange, kuulipildujaid, soomusauto,
püssa ja muud sõja Varustust.
Töistel sihtidel xele mid gi tähtsamat.
Wäija maalt.
Inglismaa ja Nõukogude Wenemaa.
Londonist, 27. huulil. Inglise
alamkojas küsimise pääle wastatcs, kuna
Inglise wäed P ' ära wiiakse,
teatas Cercil, et kui olud selleks kohased on,
siis tuuakse kõik Inglise wäeosad, pääle
wabatuhtlikkude, enne Walge mere kinni
tülmamist s ä't ära. Lipuks täh.ndas
Cercil, et Inglile wägede wäljawnmne pü
hal lohakilud Äene walg.kaardi o?ad lat
tusid urewusie, nende kesket sündis lahk
mõtteid ja on inärgata kõikumist. Selle
pärast nõuab seisukord waljut
mist, ja sellepärast palub ta pariamenti
selle raske ja hella asja juures walujtlft
täielt teatada.
Londonist, 27. juulil. Bonar
Law teatas alamkojas, et söekaewajate
töötõrgc ta Likajhien, Nottinzha-njh.en,a
Monmot hieri on jõudnud. Tõrkujate arw
ulatab luni Z3a.000 inimeseni, Svekae
wazaie töötõrteks on nntmesugused vöhM
ed: lnuu seas, kawatsctaw h.una tõstmine
uite pöUt 0 chillingl nnrra, toiduainete
targeb hinnad, lunduslik ja
Jngl i s c mägede saatmine
A) e n emoalc.
L ondoni st, 27. juulil. Võja de
partement teatab, et tindral Arousid vma
raportis teatud rahutustest
Wene waeoiadc kestel. Oncga ,ärwe
wäerinnal .äksid wastuhakajatz waeulaje
üle. Wastuhataml,eo tbttpd nende

kuulujuttude põhjal, et Inglise wäeosad
Põhja-Wemmaalt wälja wiidakse.
Londonist, 27. juulil. Reuteri
agentuuri teadete järel on tong alam
kojas Lihe küsimuse päüle wastates teata
nud, et Wene Nõukogude lacwastiku tege
wus Ballimere idapoolses osas suurene
nud on Briti laewad kaitsewad Balti
merd. ootamata kallaletungimist Baltimere
ja Soomemaa kallastele takistades.
Edasi teatas ta, et enamlaste laewas
tik, milles tähtis orw sõjariistu pandud
kaubalaewu, miinihääwitajaid ja mecalu
ssid paata on, Kaspia merel Briti mere
jõududele kallale on tunginud. Selles
maaosas lõpetakse sõjalised tcgewused ja
Briti wäeosad tuualse scaU enne talwe
tulekut ära.
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kus nad endid ilmsüütana kujutawad ja
kulisside taha ära peidawad. Kõmmu
nistline leht teeb sedasama selgeks weebru
ari- ja mai-kuu ülestõuSmiste kohta Mün
chenis.

Prints Max Badenist põgeneb.
Constanzi leht on teada saanud, et töö
liste ühisuste esimees Jubarlingenist So
loni on sõitnud, ja teatas Max Bade
nile, et tema tapmist toime kawatsetakse
panna. Kui Max Badenist seda kuulda
sai, siis p genes tema perekonnaga moo
torpaadiga Helwctsiasse Bothlinghofeni
linna. Badeni wõimud hakkasid järele
uurima, kas ülesõtduks wahest kroonu
paati ei tarvitatud.
Belgiast.

Imperialistide sõjakäik Peterburi pääle.
Ule Hollandi tulewad teated, et Belgia
Parist „X)atlY Telegraphi" kirjasaatja tööliste ringkondades on suur liikumine
teotab:
Saksa tööliste kaastegewuse wastu ära
„Si nset-s lvene mõjuwates ringkonda purustatud waranduste ülesehitamistes.
des on laiali laotatud erwamine, et wal Kõige suurem wastupanek tuleb Belgia
gekaardlaste sõj k. otcmise eest hoidmi ehitustööliste poolt, kes otsustasid sakslasi
seks on ainuke abinõu ja nimelt see, et mitte tööde juure lasta ja walitsuse poole
Inglid ehk prantsuse kindral saaks Balti selle kohta energilise protestiga pöörata.
laeu astifu juhatajaks määratud ja rutu.ist
toetust saadetud.
Axelroth 15 aastaks mangi mõistetud.
sellest on kolm päewa tagasi, kui U)iie
Müncheni wäljakohus mõistis Nõuko
Nõukogu poolt Soome walitsusele helsingi
gude
walitsuse Kesk-Täidesaatwa Komitee
märgukiri sai saadetud.
liikme
Axelrothi 15 aastaks wangiroodu
Alärgukirjas tähendakse, et wiis suurt
ja
õiguste
kaotusele 10 aastaks.
rüki H tsingi sa Omski walitsuste kokku
leppe kinnitamise poolt neil alustel on,
Prantsusmaa ci ole küllalt saanud.
missugused tingimised Aolt,hali poolt ette
Hollandi ajalehele „Tijd" teatakse Pa
on pandud. Biärgukirja saatmist pühjen
d. kse sellega, et Mannerheimi ja Aoltsh ti risist, et Saksamaale scprusriikide poolt
wohel jub.. juuni-kuu lõpul kctkulepe oli päälesurutud rahutingimised Prantsuse
tehtud, mis eesmärgiks pandi sõjakäigu katoliiklaste ringkondades piinlikkude tun
organiseerin ise peterburi pääle, kuid kor netega mastu olla wõetud, sest Inglismaa
raga tulnud raskuste tagajärjel ei leidnud saawat kahjutasust ja asumaadest lowiosa
ta Soon.e riigi nõukogu ja maapäewa omale. Leping olla Prantsusmaale, wäi
kestele Euroopa erapooletutele ja Saksa
pooll kinnitust.
IDiimaste teadete järele paneb Soome maale ülekohtune. Arwatawasti. et sõprus
riigi nõukogu ja maapaew kokkuleppe kin riigid ainult kahte asja oleksid tohtinud
nitan ise tingin.isteks: liidulaste teha, kas Saksamaad täiesti häwitada,
wüi temaga kokku leppida. Praegune
poolt Soome iseseiswuse
leping toowat paratamatu uusi södasi.
kindlusta mine, igal weerand
aastal 3CO miljoni margalise rahalise
(„Päen?aleht"H
toetuse andmise Soome ' rralitsusele ja
moona ja tuleriistade Lagawara ,müümise
Soomemaalt.
alandatud hindadega, Rahwa Liidule pet
Lihunikkude tegew us Soomes.
samo ja Olonetsi Karjala maakondade
Soomemaa külge liitumise kinnitamiseks
poliitiliste wangiöe kohta kirjutab „suo
ettepanemise ja Baltimore erapoo etuks men Sotsialdemokraatti" 9. juulil pää
kuulutamise.
asjaliselt järgmist:
Need nõudmised olid juuni-kuu lipul
poliitiliste wangide arw tõuseb kiirelt,
Pr ntsuse kindrali märgukirjas
õga päew korduwad teated uutest wan
ettepandud, mis Sicyö Geo.gelle saadeti". gistustest, kes kas kindlalt süüdistatud
wüi wale süüdistuste najal süüdlasteks
Rewolutsioon Kroatias.
tunnistakse. lvalitsuse teadete järele kü
Berli n i s t, 28. juulil. Budapes dunewad sadanded wangikodades, keda kõiki
tist saadud telegrammide järel on kõigis wõi osalt rewolutsioonis süüdistakse ja
Kroatia maaosades mäss lahti
keda nädalate ja kuude kaupa kinni pee
puhkenud, proletaarline dikta
takse, ilma et süüdistuste järeluurimiseks
tuur ja Nõukogude wüim on
katsetki oleks tehtud.
w ä l j a kuulutud. Mässajad ka t
Helsingis wangistud ja sinna mujalt
suwad Ungari Nõukogude wa
toodud poliitilised wengid saadetaks Ra
litsu s e g a tege w u s t ühendada. tankatun asuwates politsei kambritesse.
Wiimased teated Wienist kinnitawad, et Need wangikambrid on pimedad keldrid.
mäss Lõuna-Slawias serblaste walitsuse Nende ainukene walgusws on õige pisike
wastu on sihitud, kuid pääle selle kannab elektri lamp ja mööbliks on porised õled
mäss tingimata enamlist iseloomu. Liiku põrandal. ZVangid ei saa kuude kaupa
mine oli juba ennem ettewalmistud Un rväljas käia, kuna wangikelöritss ruumi
gari nõukogude walitsuse nõusolekul. Kui mingisuguseks liikumiseks ei ole. Nad on
Budapestist tulnud telegrammid õiged, wäga suurel arwul wangidega täis topi
on liikumine endise walitsuse süsteemi tud haiged, mehed ja naesed, Vaimuhaiged
wastu sihitud. Pääle selle peab meeles ja soetõbiscd. Süüa antakse wangiöele
pidama, et liikumisest ainult kroaatid ja kole wähe. pisukme tükk leiba ja wäike
slowakid osa wõtawad ja sellepärast kartul ja üks silguks, ja seegi söögiks
tõsiseid kokkupõrkeid serblastega oodata on. kõlbmatu. Oma raha eest wõiwad mängid
Wõib arw ata, et wastuliikumme Belgra wahel lisa saada, kuid sedagi suure waewa
dist juba alanud on.
järele.
Ivange ei saa keldrites keegi waatamas
Sperlaklaöte erakond
käia. IDaewalt saawad vangid endil
awaldas põrandaaluses lehes oma seletused asjaajajat võtta, kuid ta ei lasta kunagi
iseseiswate sotsialdcmolraatide ülesastumise wangi jutule ja politsei ei anna teaöeid
taktika üle, mida äraandmiseks nimeta ksllegile, mis osjas wangi süüdistatakse
takse.
ja mispärast teda wangistatud.
Leht näitab iseseiswate Ülesastumise
N*is kuulmata kurjudes oludes peetakse
paale jaanuaril Berlinis ja Münchenis. palju sarnaseid wange, kellede wastu ei
Jaanuarikuu ülestõusmine Berlinis oleks ole võidud tõsta wäiksematki süüdistust.
pidanud iseseiswatele ja kommunistidele Neid kahtlustakse salaüuslises ja
poliitilise wõimu andma. R wolutsiooni neil nii kaua kinni istuda, kuni nad suu
juhtide seas, kes selle eesmärgi ülestõus luhti teewad".
misele panid, oli 31 iseseiswat, kes kohtu
Aõigi ülemaltooduö koleduste lisaks on
ees oma koostöötamist ülesastumises lahti lihunikkude kaitsele soovimata päewaleh
ütlesid. „Vorwärts" kirjutab selle kohta, et tedes ilmunud lühikesi sõnumid, kus hul
kommunistide põrandaalune leht on üks g:listest, Soome ja wäljamaa tööliste
väärtusline ajalooline dokument, mis rvangistamistest ja salajastest kadumistest
iseseiswate luuletused, nagu oleks jaanuari tõneldakse. N)äljamaal on Soome sisemis
kuu ülestõusmine tolleaegse valitsuse poolt kaitse tegevus suurt pahameelt äratanud.
toime pantud, ära häwitab. „Vorwärts" Rootsi „Sotstaldemokraten" käsitab selsamal
tõrvab iseseisvate mitteausat poliitikat, keelel tohter £asfyn't vangistamist ja lehe

Kui Jda-Karjawst Lulewad
sõnumasaaHa Vinbergi tagaajamist, teht
näitab walitsusele, et Soome politsei oma ainult Soome wabatahtlikkudest tpfinffp
tegudega isegi endised idamaali ed surwe rja 36 wersra Peterburist kõik ikka
seks jäi, kadusid Judenitshi jutud, J* J*—
abinõud ära warjab.
asemele ilmus wenelaste
Delos- alarmeeriw küsimus:
Nannerheim lahkub sõja
See olla küll hää, et soomlased enam»
w ä e juhatuse st.
laste wastu woitlewad ja Peterbun sG
Kuulujuttude pääle, nagu jääks Mun wardawad, kuid kas liitduriigid ta tor
nerheim süjawäe ülemjuhataja kohale mad, mis otstarbel soo a lased seda tee
edasi, teatatakse, et seda ei ole. Manner wad? Ja kui liibulafeb seda teawad, mi»
heim lahkub ülemjuhatusest, ja läheb kindlustust siis neil seks on?
oma termilist seisukorda Isalmi pa
Neil päiuil, kui liiduriigid Soomemaa
randama. põh usseaduse järel on ülem iseseiswust tunnistasid, awaldas würst
juhataja määramine presidendi eesõigus. Lwow Wene poliitilise konwerentsi nimel
liiduriikide wõimude ees protesti, et seda
ilma Wenemaalt nõusolekut küsimata
tebtud.
Wenemaalt,
Surnud kirjanikkude arhiiwide eraomanduse
>ValKest Lestist.
õiguse muutmine.
Awaldati dekreet, mis muudab surnud
Korralagedus.
Wene kirjanikkude, komponistide, kunst
„P äewal e h t" kirjutab, et ~wabar
nikkude ja õpetlaste arhiiwide eraoman
duse õigust, mis alalhoitakse raamatu iigi" raudteedel sõitjaid ilma kindla kor
kogudes ja muuseumides.
rata sõjamäelaste n. n. kontroll - loman
dode poolt läbi otsitakse, mis sõitjate keskel
Kroonu raha wargus.
suurt meelepaha sünnitab. Sagedasti
Nende päewade sees saadeti Moskwast konfiskeerimad läbiotsijad aineid, millede
Brjanslisse ja Kiewi 410 miljoni rubla wedu raudteede! täiesti lubatud on.
„Päewaleh t" teatab edasi, et Kop
mitmesuguste kroonu asutuste 30
li juures on suur hulk nu
miljoni sellest mäurati Brjanski tarwis,
gasid
kauba- ja klassi-wagunid remonti
ülejäänud osa Kiewi. Aõik raha oli kotti
desse pakitud. Teel on aga kaks kotti 8 miinuse korda ootamas. Nende wagunite
miljoni rublaga ära warastud. Wargus kallal tarwitamad mitmesugused huliganid
ja pikanäpumehed enese osawust, säält mit
sündis kottide lukkude murdmise kaudu.
mesuguseid waguni osasi, sohwa wedrusi
j. m., mis kätte juhtub, kaasa wiies.
15.000 karilooma sõjasaagiks.
Edasi. Wiimasel ajal on tulekahjud
Uralski piirkonnas said meie wäed raudtee-äärsetes kohtades alatiseks nähtu
uuesti sõjasaagiks 15 tuhat karilooma. seks saanud. See tuleb pääasjalikult
Busuluki maakond komandeeris siia töö- sellest, et wedurid puudega koetakse, mis
Uste salga karja wastuwõtmijeks ja leiwa rohkesti sädemeid annawad, kuna wedurite
koristamiseks.
korstnatel sellekohased katsewõrgud puudu
wad.
Hks näitus „u?abl?r':lgi" ametikohtade
asjaajamist.
Tormijooks Piil.ri wastu
,Vasa Maa" toob järgmise näituse
on wiimasel ajal wäljamaa ajalehtedel rücUrirja all: „Ei tea" nmakonnawalittihti kõneaineks. Kui soomlased Karja >uzes:
Keegi maatamees saatis Pärnu maa
las enanilaste wastu mässu
tõstsid, lanseeriti teatud poolt teateid, et konnawaiitsusele maa - nõudmiseks palwe
kindral Judenitsh suuri Wene mägesid kirja, mille wastust 27. mail kuulama
Soome-Wenc piirile koguda, et ta Peter kutsuti. Kutsekiri kandis allkirja: T. Puust.
burist ainult weel 35 wersta olla, et tal Kui maatalnees kohale ilmunud, ja lüsib:
Peterburi ärawõtmiseks juba kõik walmis „Noh, mis hääd kuulub?" Wastus „ei
olla, ainult, puududa weel määratumad tea". Sääl teeb kohale ilmuja tähenbuse
toidutagawarad, millega nälginud pää allkirja kohta; kuid jällegi: „Ei tea".
linna sööta. „Times" nimetas isegi kord Alla küll kirjutasin, kuid „ei tea", wõib
kindla arwu, palju Judenitshil pidi sõja olla mõned sissetulnud kirjad, ma neist
wäge oleina, nimelt 8000 meest. Teata „ei tea".
Samasugused wastused antakse ka leiwa
mast! tekkisid just samasugused jutud kin
dral Judenitshi sõjakäigust ka siis, kui tähe nõudjatele. Küsitakse, kas on wõi
malik tähte saada, siis wastus „ei tea".
Narwa enamlastelt tagasi wõeti.
Walgete laagrist.

Teated.
Eesti Töörahva Kommuuni liükgali Juhatus
annab sellega teada, et 1919. aasta teiss semestri püäle õpilaste wastuwõtmine.
seniajani awatud osakondade, kui ka uv.este üwatawate süüstka-matenmatika ja keelte
ajalooteaduste osakondade päüle alanud on.
Gpetuse algus 4-mal augustil kell 8 hommiku. Uute õpilaste was
tuwõtmine iga xäew kella 9-st hommik, kuni kella Bni ihtu Ülikool Uautjeleis.
(lvass. Saar, 1 liin. 52). Rektor: A. p o l e st s ch n k.
Wassuli Saare Eesti Tööliste Poliitiline
klubi

H). S. E. T. poliitilise Alubi maian
duse osakond kutsub seltsimehi, kes soowi
wad wltta oma paale uäite-seinte
maal i m i st, reedel 1. augustil kell 8
õhtu! klubi ruumidesse (CpeflHHH npocneKT
JV» 34/43). Oleks rräga joowit.av, kul sa ks
s.lts. promet ülewal pool nimetatud õh
tuks klubisse tulla.
Majanduse Toimekond,

korraldab omas ruumides laupäewal 2.
augustil
Kontsert-miitingu.
Eeskawa: 1) Laulukoor, 2) Teadusline
kõne, slm. Koni, 3) Poliitilised kõned,
ilm. Jkmelt ja Teiter. 4) Wuuli soolo,
slm. Grigorowitch, 5) Bassi slm.
Teder. 6) Jlulugeininc. l
B. 0. Cpep. iip. 34/43 KB. 40.
Eesti töörahwa pol itiliste klubide Kesk Klubi
Eestseisus.
juhatus
Eesti töörahva poliitiliste klubide Kesk-Klubi
korraldab pühapäewal, 3. augustil s. a.
kell 12 päewal eriteadlaste juhatusel
ekskursiooni botaanika
muuseumi ja aeda.
Kogumise koht botaanika aia sissekäigu
suures. Wihmase ilma puhul jäeb ekskur
sioon tegemata.
Palutakse raiooni klubisi üleskutsuda
oma liikmeid ekskursioonist wõimalikult
rohkel arwul osa wõtma.
Kesk'Klubi juhatus.

rocyiapera. (Uiparmi, Coqmiicnmiimii <6ubul M«wwckm)« ti

teatab raiooni klubidele, et
Kesk-Klubl Nõukogu koosolek
saab peetud esmaspäewal, 4-dal auguStil
s. a. kell 6 p l. Fontanka L, ja palub
saata koosolekule igast raiooni klubist Z
esitajat, neile kaasa andes kohaseid man
daata.
Wäljaandja: Wenemaa Kom. Partei
Eesti Osak. Peterburi komitee.
Wastutaw toimetaja: Toimetuse kolleegium

