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Wavarngi presidendi waStnwötmine.

Marokko sõda.
Algeria uus kindralkuberner.
Pari i s i st, 12. mail. Dumerque
kirjutas alla saadiku Violette Algeria
kindralkuberneriks saatmisele.

Prantsusmaa otsustas maid
haarama hakata.
Pariisist, 12. mail. Radikaalide
ringkonnad awaldawad teatud kartust Ma
rokko sõjalise tegewuse taia ulatuse üle ja

loewad tarwiliseks, et Abd-el-Kerimiga te
hakje leping, milles tunnistatakse teda
sultaniks, waimlikuks ülemaks ja kindlus
tamkse tema poolt Prantsuse piire mitte
puutuda.

Teiselt poolt aga kuulutavad parem
poolsed ajalehed, iseä"'nis need, mis
ühendatud pankade ja rasketööstusega, et

peab wõtma oma alla Rifi suguharu
maad.

Sellega ühenduses awaldas kommunist

lik parlamendi saadik Berton „Humani
tes" kirjatüki oma kohtamisest Abd-el-Ke
rimiga Pariisis käesoleva aasta kevadel.
Abd-el-Kerim teatas siis Bertonile, et
tema sõitis Pariisi rahameeste nõudmisel.

Selle järele tõendas Berton, et Poincare
kutsus salaja Abd-el-Kerimi Pariisi ja
pakkus talle Prantsusmaa toetust hispaan

laste wastu, kui Abd-el-Kerim tunnistab
Prantsuse ülemwalitsust rifide maa üle.
Et aga Abd-el-Kerim selle ettepaneku
tagasi lükkas, siis otsustati sõjalist tege
wust alata.

Poimare õiendab.
Pi r i iii st, 12. mail. Poincare
awaldas „Humanites" ilmu
nud kirjatöö puhul, milles seletab, et tema

°i ole kutsunud salaja Abd-el-Kerimi Pa
riisi ja ei ole temale pakkunud prantslaste
abi hispaanlaste wastu.

Jnglise-Ameerika laewastiku meeleawaldus
S. N. W. Liidu wastu.

Kommunistlikud meeleawaldused
tööliste raioonides.
Berliinist, 12. mail. Täna õhtul
jõudis Hindenburg Berliini. Tema wastu
võtmine sündi.-) musta-walge -punase
(monarkistide) li?pu all.
Üksikud esinesid demonstratiivselt wa
bariigi värvil iste lippudega (valge
vunane-kuld), v ns kõikide tähelepanu sel
tele tõmbas.

Uulitsa kai iplejad müüsid seekord

ainult must-tr «alge-punaseid tippe.

Juba keskp äeval võeti Berliini polit
sei poolt ennenägemata abinõud tarwi
tusele. Jga'l pool liikusid nuuskurid ja
politsei. Lr mramise ja politsei tööd suu
rendati aeroplaanide kaudu.
Uulitsad, kust Hindenburg läbi pidi
sõitma, suluti rahva eest juba hommikul,
ning mõlllmil pool uulitsatel seati üles
fascistlikv. organisatsiooni saatkonnad.
Üldse sli uulitsatel kuni 50.000 inimest.
Sellele tuleb juurelisada 10 tuhanded
päältvMtajaid, kes viibisid Palkonitel,
maja katustel ja terrassidel. Niisama
olid istmunud kooliõpilased õpetajatega
eesots-is, kõigil monarkistlikud lipud käes.

StokHolmist, 12. mail. Käesoleval suvel sõidavad välja Balti mere sada 1 Palljud ärid ja ettevõtted vabastasid
matesse, eriliselt Helsingi, Hollandi laevastik, Ameerika ristleja „Vittsbourg" ja Jng teenijad töödest, et neil võimaldada
lise laevastik. Kokku 50 laeva.
. Meeleavaldusest osa võtta.
Makedoonlaste juhi Dmitrowi surmamine.
Miinist, 12. mail. Bulgaaria noore naisterahva poolt surmati makedoonlasi?
juht Dmitrow.
Sm. Baumauni tapmine.
Tallinnast, 12. mail. Mõni nädal tagasi katse juures üle piiri EeStimaaZt
Nõukogu Menemaale tulemisel surmatud „walge mantliga mees" oli, nagu nüüd selgub,
kommunist Baumann.

Prantsusmaa peab maksma poolteistsada
miljardi.
Prantsusmaa enese wõlg. ulatab 150
Pari i s i st, 12. mail. Saadikute
koja rahanduse kommisjonis Caillaux tea miljardi frongmi, lühikeseajalisi laenusid
tas, et juhtumisel kui senat tagasi lükkab on 130 miljardi.
mõned päätükid eelarwe sissetuleku osas,
Esimeses järjekorras nõuab wclitsus
siis tekib 1150 miljoni frangiline puudu elanikkudelt rasket täiendawat ohwrit,
jääk. Sellele summale ligi peab weel lisama
mis nagu ta loodab on üleminew ning
1240 miljoni franki, mis peab saama pääle kulude äärmise piiramise teeb välja
Dawesi plaani järele, kuid mida aga eel umbes 350 miljoni.
arvesse sisse wiia ei saa, sest need sisse
Tuntawalt suurendab walitsus täienda
tulekud peawad tulema kõige päält purus
wa sissetuleku maksu määrasid, wäljear
tatud maakondade ülesehitamiseks.
watud sissetulekud, mis alla 25 tuhande
Kokhtwõttes tähendab Caillaux, et 1925
aasta eelarwe, kui teda ehitada pääasjali frangi. Pääle selle suurendakse tubaka
kult maksude sissetulekute pääle, annab aktsiisi maksu.
puudujääki umbes 4 miljardi.
Kohtuotsus Sofia kiriku plahwatuse asjus.
Miinist, 12. mail. Awaldati kohtuotsus Sofia kiriku plahwatuse protsessis.
Sagorski, Fridmann, Abadshijew, Stanko, Dimitrow, Grentshadow, Petrini, Kossowski
ja Kojew mõisten surma poomise läbi. Doskalow-Kruulks ja Kamburow kolmeks aas
laks wangi.
Surmanuhtlus saadetakse toime homme kell 12 päewal Sofia kiriku ees olewal
platsil.

Hukkamõistetud Abadshijew, Dimitrow, Grentsharow, Petrini ja Kosowski tapeti,
nagu teada, esimeste! päewadel pääle plahwatust, mida ametlikult teada antil

Serbia troonipärija Välja
saatmine.
Miinist, 12. mail. Jugo-Slaawia
walitsus awaldas teadaande: Georg, ku
ningas Aleksandri wend, end. aujärje
pärija silmapilgul, kui tal tuli astuda au
järjele, et pärida isa-isade trooni, ütles
sellest lahti, põhjendades nõrga terwise
pääle.

Praegu on walitsuse poolt saadud tea
ted, et Georg igal sammul toetas kunin
gat ja walitsust.
Seda silmas pidades oli walitsus ja ku
uingas sunnitud eraldama Georgi ning
saatma teda pääliunast wü.ja, riigimõisa
„Belje", kus ta wiibib kõwa arstliku järel
walwe all.

Rahandusline boikott.
Londonist, 12. mail. Alamkojas
wastas rahaministri abi järelpärimise pääle,
et walitsus peab äraütlemise poliitikat nõu
kogu walitsusele ja tema agentidele laenu
dest ja kergendustest, seni kuni nõukogude
walitsus ei 100 sarnaseid tingimisi laenude
tasumiseks, mis tooks talle usalduse laenu
andjate poolt.

Ikka samas paigas.
Pariisist, 12. mail. Brüsseli linna
pää Mar kui wabameelsete partei juht, tea.

tas, et wabameelsete partei ei loobu saa
dikute kogus Van«de Viwori walitsusetoe
tamisest. Ühenduses sellega on uue kabineti
moodustamine õige raske.
Sotsialistid ja wabameelsed kawatsewad

uut kabinetti nähtawasti kukutada, kui see
parlamendis esitataks.

Hüüded, mis sihitud Hindenburgi vastu,
ckuuldnsid harukordadel.

Raudtee jaam ja lähedal olevad uuMsad piirati rongi kohale jõudmise sil
mapilgul politsei poolt ümber. Raudtee
saamas tervitasid Hindenburgi walitsuse
Mmed pääministri Lutheriga eesotsas.
Lutheri 10 aastane tütar andis HinÄeuZurgile rooside puketi.

Hindenburg kandis erariideid ja oma
78 eluaastas nägi elurõõmus välja,
kuid tema näojooned on peaaegu liiku
mattid ja mõjuawaldamata.
Tema vaade ei muutu isegi siis, kui
temale lillesid tuuakse.

Et politsei ära keelas orkestrid, rahul
dasid monarkistid-meeleawaldajad endid
sellega, et laulsid sascistlikke laulusid.

Meeleavaldajate ridades on näha
pääle sacistide rinnamärkide ja lippude
suurearvulised lipud päälkirjaga: „Ju
mala abil keisri ja keisririigi eest."
Wabariiklaste organisatsioonide lipud
kaovad peaaegu teiste hulka ära.
Töösturid organiseerisid suure edasi
liikuva reklaami monarkistliste lippu
dega kohtadel, kus suured rahvahulgad
kogunesid.

Kell pool 8 õhtul peeti tööliste linna
jaos kommunistlikku meeleawaldust pu
naste lippudega, millest osa wõtsid 10
tuhanded töölised.
Kõnedega esinesid kommunistliku partei
juhid.

. Sotsiaaldemokraatide partei kutsus
eila awaldatud üleskutsetes üles mitte
osa wötta nii monarkistlikust kui ka kom
muuistide meeleawaldusest, kommunistide
meeleavaldusest sellepärast, et „ kommu

Kommunistlikud kõnemehed kriipsutasid

selle päeva ajaloolisele tähtsusele alla,
kus Hindenburg kui rahvusvahelise
kapitaali esitaja sõitis Berliini. Kõne
mehed tähendasid, et Hindenburg saab
järgmist sõda pidama mitte Lääne wäe
liinil, vaid juhib rahvusvahelise kapi
kaaliga seda S. N. W. Liidu wastu.
Rahvahulgas kuuldus naeru, kui
kõnemehed tähendasid, et homme annab

Hindenburg oma wannet vabariigi kons
titutstoonile.

Pääle miitingu lõppu sammusid meele
avaldajad koondatud ridades läbi linna.
Hindenburgi wande andmine
konstitutsioonile.
Kommunistid lahkusid riigipäewa saalist
hüüetega S. N. W. Liidu auks.
Berliinist, 12. mail. Riigipäeva
pidulikult ära ilustatud majas andis
kell 12 päewal president Hindenburg
vande konstitutsioonile.

Pääle selle oli tseremoonia (pidulik
komme) ettenähtud programmi järele,
ilma wahejuhtumisteta.

Kui Hindenburg saali ilmus, lahkusid
saalist kõik kommunistid riigipäeva saa
dikud täies koosseisus hüüetega: „ Elagu
S. N. W. Liit"!
Leidsid troosti.
Berliinist, 12. mail. Demokraatlik
ajakirjandus selgitab häätahtlikult Hinden

burgi väljaastumist ja tõendab, et Hin
denburg andis vande sõna kindlal toonil,
kusjuures kinnitab, et „tema asjalik meele

kindlus on väga sümpaatiline."
Liitlased ütlesid Hindenburgi
terwitamisest ära.
Berliin st, 12. mail. Ajakirjandus
arutab ühelmeelel Inglise, Prantsuse,
Itaalia ja Ameerika äraütlemist Äiu
denburgi terwitamisest „fui wiisakuseta
Saksamaa sisemisse asjadesse segamist."

Hindenburg kutsub üles.
Berliinist, 12. mail. Hindenburg
awaldas üleskutse, milles kutsub kõiki
Saksamaa rahva kihte temaga ühistööle.
Hindenburg kõneleb, „Meie saame kaebas

pidi ühiselt püüdma sinna Poole, et ausa
ja rahuliku tööga saewutada õiglast ja
ausat tunnistamist teiste rahwaste poolt
ning wabastada Saksamaa nime raskest
öiglusetu plekist.

Miws Ebertile Hindenburgi
poolt.
Berliinist, 12. mail. Presidendi los
sis ärapeetud hommikusöögil oli Hinden
burgi ja Simons'i wahel kõned, kusjuu
res Hindenburg awaldas kahetsust Eberti
enneaegse surma üle ning teatas, et Eberti
teenused korra maksmapanemises ja rahu
alalhoidmises pääle „önnetust," tunnistati

alati tema poliitiliste wastaste poolt

nistide juhtidel ei ole õigust meeleawal
dust korraldada Hindenburgi wastu sest,
ei nad ise aitasid Hindenburgi wõimu
juure pääseda". Kuid siiski ühinesid
kommunistide " meeleavaldusega suure
arvulised vabariiklaste lipu pooldajate
gruped, kes avaldasid kommunistidele
ühistunnet ja puruks' rebisid musta

Töölisi ei olnud.
Berliinist, 12. mail. Ajal kui Hin
denburg wannet andis, ei olnud ühtegi
töölist uulitsal. Ainult mõnes raioonis

punase-kuldse (vabariiklikud) lipud.

deta.

hääsüdamlikult.

oli kokkupõrkeid tööliste-kommunistide ja

fascistide wahel ilma töstste tagajärge

Ameerika kommunistide protsess.
Miinist, 12. mail. Rumeenia kom tusi asja arutamisele, sest istaugule ilmu
munisride protsessil Bukarestis nõudsid kaits
nud 17 süüalust jcstd n lgimise tagajärjel
jad kõikide süüaluste Vabakslaskmist ja prot
sessi edasilükkamist, kuni süüalused parane
wad nälgimisest.
Süüaluste nimel tcgi Dobrodshianu teada
ande, et nälgimine kestab niekaua edasi, kui
kõik süüalused ci ole vabaks lastud.
Silmas pidades, et nälgimine teeb takis-

kardetavalt haigeks, otsustas kohus wabas
tada kõiki süüaluseid arrestist, milleks andis
oma nõusoleku sõja Une ulsmus.

Prokurör leppis wabastamisega, kuid
protesteeris kohtuprotsessi edasilükkamise
wastu. Süüaluste vabastamine sünnib näh
tawasti lähemal ajal.
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Ümberasumisest.

MetsaPiiew.

W. S. F. N. W. kesktäidesaatva komitee

Tänavu määrati metsapaewa läbiwii
mine 17. maiks. Muidugi on paljuid, kes
ei tea, milleks sarnast päewa waja korral
dada. Kuid siiski on sellel küsimusel ülisuur
tähtsus meie riigi seisukohalt vaadates ja
tema pääle tuleb tähelpanu juhtida.

Metsad on meie S. N. W. Liidu va
randuseks. Alles viimasel partei konwe
rentsil sm. Dsershinski tehes ettekannet
meie metallitööstuse kohta, tähendas järg

mist: „Peame abinõusid leidma, kuidas
suurendada väljavedu S. N W. Lii
dust, et selle kaudu võiksime suuren
dada masinate sissevedu, sest ilma
uute masinateta, ilma valmis
saaduste sissevedamiseta ei suuda
meie rahuldada rahva kasvavaid
nõudeid.

ja rahwakvmmissaaride nõukogu presiidium

andis 21. aprillil 1925 aastal täiendava
määruse maa seaduskogu (kodekfi) päätükkide

18. ja 28. juure.
Ümberasujad teistesse kubermangudesse ja

laialiasujad kohtade! hoiavad maa õiguse
vanal kohal alles kaks aastat.
Põllutöö rahwakommissariaat wõib piken
dada üksikul juhtumusel maa alalhoidmist
vanal asukohal kuni kolme aastani.

Kõik see on juure lisatud täiendavalt
maa jeaduskogu (kodekfi) päätükk 18. mär
kuse juure.

Päätükk 28. on juure lisatud, et ümber
asujatele antakse õigus üldisel põhialusel
anda oma käes tarvitusel olewat maad
rendile.

Miswguscd praktilised abinõud märgitakse

Vastuvaidlemata toeks on, et meie wä

raioonides, kus maad wähe on?

Pääle selle tõstis põllutöö rahvakommis
sariaat ülesse küsimuse nende metsaalade
andmiseks töötavatele talupoegadele, kus
wõib arendada põllutööstust.

Missugused walusad küsimused sei
sawad Praegu ümberasumise töös
eesSiberist teatatakse omavoliliselt ümber
asujate suurest sisserändamisest. Põllutöö
rahwakommissariaat hoiatab, et ümberasu
miseks tagavara kaugeltki ei jätku ümber

aastatel läinud.

Wanad ümberasujad, rääkimata uutest,
on raskes seisukorras. Et mitte oma maja
pidamist lõhkuda, peavad talupojad kõrwale
boidma omavolilisest ümberasumisest.

Meil on palju harimata maad nii talu

See üheltpoolt. Teiseltpoolt aga peame

praegu küsimuse, kuidas anda riigi tagawa

tagavaras. Palju parem ja kasulikum on,

radest maad kasutamiseks talupoegadele, kel

kui harima hakata harimata maad, kui omaVoliliselt ümber asuda wõõrasse kohta, 10
tuhanded verstad oma kodukohast kaugel.

ära, selle tagajärjel aga on loomulik ka
igasuguse muu elu wäljaküngemine.

Suur osa on metsadel ka puhta õhu al
les hoidmisel. Linnas teab igaüks, kui hää

on kivimüüride vahelt pääseda vabasse
loodusesse ja kui hää, kui vaba on hingata
metsas, kuulda lindude laulu jne.

Metsapäev on meile tähtis poliitilisest,
majanduslikust ja tervishoidlikust seisu
kohast. Tänavu on ülesseatud kaks üles
annet: 1) Tutvustada laiasid töörahva
hulkasid metsapäewaga, juhtida nende tä
helepanemist metsamajanduse tõstmisele,

läbiwiia rida praktilisi abinõusid metsa
majanduse tõstmiseks, näit. ümberistuta
mist, puhastamist.

Kõige aktiivsemalt on metsapaewa läbi

viimisest igal aastal osa võtnud komnoor
soolased. Ja see on ka loomulik, sest just
noortel tuleb õpetada, tuleb kasvatada
lugupidamist metsade wastu. Sest noortel

seisab ees suur ülesanne, wiia edasi va
nade tööd, ehitada uut ilmakorda.
Seepärast näemegi, et ka tänavu metsa
päewa tahetakse hoogtööna läbi wiia. Sel

puhul korraldatakse linnas ettekandeid:
.Metsade majandusliku ja tervishoidliku
tähtsuse kohta" ning .kuidas hoida ja kaitsta
metsasid."

Kirjandus.
„Ora»", poliitika, kirjanduse, kunsti ja
teaduse ajakiri. Nr. 1 (7), 2 (3), 3
(9). Wäljaandja Eesti Kirjastuse Ühi
sus. Wastutaw toimetaja Hans Pöö
gelmann. Leningradis 1924 a. (nr. 1
ja 2) ja 1925 a. (nr. 3). Hind nr. 1
40 kop. (64 Ihk.), nr 2ja 3 hind
60 kop. (96 Ihk.).
Aasta on möödunud pöördest „Orase"
toimetuses ja wäljaandmises. Proletaarsete
kirjanikkude rühma „Orase" asemel hakkas

wäljaandjana alla kirjutama Eesti Kirjas
mse Ühisus ning wastamakt sellega muu
tus ka toimetuse koosseis. Aasta jooksul
ilmunud kolm nummert lasewad meil juba
teatuwat ülewaadet teha, kuiwõrd õnnelik
see pööre oli ning missuguseid edusammu

sid on siin tehtud.
Kõige paalt: mis seati „Orase" üles'
andeks tema asutamise silmapilgul? Selle

pääle wastab „Oras" nr. 1 oma pro
grammilises juhtkirjas muu hulgas: „aja
loolised arenemise tingimused on meid sead

nud keeleliselt ise roobastele..." .. .„see
on saatuslik aluspõhi „ Orase" pinnale,
mis on määratud kõrgema kultunriwilja
kaswatamiseks Eesti töö- ja tilurahwa ri
dades nõukogumaal..." „See ülesanne
on piiritu ja raske..." .Aga ta tunneb
ja teab ka selgesti, et ilma selle raske ka
ruäikelööta ühiskondlikkude küsimuste, tea.

duse, kirjanduse ja kunsti a1a1... wõi
matu on edukalt ja wiljaialt tõsta kultuuri
üldist pinda, kuna aga ainult seesugune
tõstmine kindlustab nõukogu korra wõitu
wanailma üle" . . .
„Ja see teadmine kohustab. Mitte ai
mil: neid, kes esialgu maitsemas ringis
kokku astunud, et alust panna uuele aja
kirjale, waid kõiki, kes aru saamad, mis
.ugune määratu tähtsus on waimliku kul
suuri arenemisel ja hoolitsemisel uue ilma
t

Maal on selle küsimuse läbiviimine ras

ja tervishoidlikku tähtsust ja wnbariigi

kendatud, sest siin on sarnaseid jõude wä

metsamajanduse parandamise ülesandeid.

hem, kes seda päewa aitaks komnoorsoo
lastel läbi wiia. Kuid ka siin peab sellest
üle saama. Maal ei tohi olla komnoorsoo
last, kes ei teaks metsade tähtsust meie
riigile, metsamajanduse ülesehitamise ja

Tarwis on aktiivselt osa võtta punde istu
tamisest, parkide ja aedade puhastamise
töödest. Kogu töösse on tarwis tõmmata
parteituid noorte kui ka vanade hulkasid.

parandamise ülesandeid.

Kindla tahtmisega aga saame kõik. Nii
tuleb maaringidel seks ärakasutava koha
likke harituid jõudusid, kooliõpetajaid ja
agronoome. Meil ei tohi olla ühtegi kom

majandust ja metsa seadusi.

See on meie otsekoheseks ülesandeks.

Sellega toidaksime meie hüüdsõna: .Sil
mad küla poole" praktilist teostust, sest
metsa küsimusega puutub talumees iga

Nõukogude maak.
Boris Sawinkowi enesetapmine.
7. mail lõpetas Boris Sawinkow oma
elu enesetapmise läbi.

Sama päeva hommikul pööras Sawin
kow kirjaga sm. Dsershinski poole enese
wangist vabastamise asjus. Saades esi
algse vastuse vangimaja valitsuselt, et kõr
gem kohus vaevalt wõtab ette kohtuotsuse
muutmise järelwaatamise, kasutas Boris Sa

winkow trellide puudumist cestoa aknal,
milles ta viibis pääle jalutuselt tulekut
ning hüppas 5 korra kõrguselt aknast alla
hoovi pääle surnuks.

Väljakutsutud arstid, wabariigi proku
röri juuresolekul, tegid kindlaks silmapilkse
surmasaamise.

Kiri, mida ta vatis sm. Dshershinskile,
sisaldas järgmist:

8. V. 1925 a. Seesmine vangimaja.

.Metsapäev" peab olema meie riigi metsa
majanduse edaspidise arenemise ja kõwe

Kodanik Dsershinski!

nemise võimsaks tõukejõuks.

Komnoorsugu enam tähelpanu met
sadele! J. M.

Ma tean, et teie olete inimene, kellel
palju tööd. Kuid siiski palun teid minu
jaoks pöörata mõni minut tähelpanu.

Kui mind arreteeriti, olin kindel, et on

noorsoolast, kes seda küsimust ei tunneks,

ning edasi ei oskaks anda oma teadmisi
teistele noortele kui ka manadele. Kom
noorsoo ringide ees on weel ülesanne õp
pida tundma meie riigi praegust metsa

julgeoleku päätingimusteks.

iiselt ümberasujat, kes sinna eelviimaste!

poegade käes tarvitusel olewat, kui ka riigi

sisse rännanud.

kogus esines. Selles märgukirjas nõuab
Chamberlain kokkuleppe järelwaatamist
Ulem-Sileesia ja Poola korridoori kohta
ning Jnglise-Prantsuse-Belgia vahel kokku
leppe tegemist. Need oleksid Inglismaale

Siberis on praegu 300 tuhat omavoli

Põllutöö rahwakommissariaat töötab wälja

lel wähe maad ja nendele, kes väljastpoolt

metab „salajaseks märgukirjaks" ja millega
Chamberlain veebruarikuul ministrite nõu

asujatele.

liskaubanduses lõviosa on metsawäljaweol.

meeles pidama, et metsadel on üldse suur
tähtsus pollupinna alles hoidmisel. Poleks
meil metsi, poleks meil ka wUjasaaki, sest
päike põletaks maa kõrbeks, joed kuivaks

Chamberlaini saladused.
Londonist, 11. mail. „New-Aork
World" awaldas dokumendi, mida ta ni

olemas kaks teed, mille juures ei kahelnud,

kodanluse maalt.
Kõrgendus Sinowjewi kirja
autorile.
Londonist, 11. mail. Oma pro
wokatsiooniliste teguviisidega tuntud kuulsa

üks mind pannakse seina ääre; teine
mind ustahe ning uskudes antakse tööd.
Kolmas tee, s. o. wangimajas kinniistumine,
seda ei wõinud oletadagi, sest kuritööd, mida

ma korda saatsin, ei wõi karistatud saada
wangimajas kinniistumisega, .parandada"

mind pole tarwis, mind parandas elu ise.
Nii oli ka küsimus üles seatud kõneledes

Komnoorsoo organisatsioonid peavad
aktiivselt osa wätma metsapaewa läbiwii
misest. On tarvis korraldada laialist pro

Rakowski märgukirja ajal Sinowjewi kirja
asjus silmapaistev Inglise välisasjade
ministeeriumi ametnik Gregori sai aukõr
genduse. Teda määrati wälisasjade mi
nisteeriumi teiseks abiliseks sir Terelle

pagandistlikku hoogtööd, klubides, punastes
nurkades, seletada metsade majanduslikku

kohale, wiimast määrati esimesele kohale
ärasurnud sir Crowni asemele.

istuda vangimajas ehk muutuda wäikekoda
nikuks, ma ei wõi.

ülesehitamiseks, kes tunnewad pakitsewat

leb S. N. W. Liidus asuwaid eestlasi po
liitiliselt õige mannetuteks pidada. Kui
.Orase" toimetus siin seda eesmärki sil
mas on pidanud, siis wõib talle selles ai
nult õnne soowida: hiilgawalt on see tal
korda läinud! Poliitilise osakonna toime
tamisele ei ole suudetud tõmmata meie
enam silmapaistwamaid jõudusid sellel

toimetusele andmist ning wõrrelda Wene

päew kokku tegelikus elus.

tungi kehastada kunstis, kirjanduses, tea
duses, neid kõrgeid waldawaid aateid, mis

meid kannud wanast pimedast orjailmast
läbi enneaimamata wõitluste ja kanna
tuste tulewiku ilmakorra wärawatele, ja
waimustada oma kaaslasi nende ideaali
dega, mille teostamisele meie tänapäewa
ses higirikkas töös rühime".

Sarnane o l i .Orase" programm.
Selle programmi seisukohalt tuleb meil

waadelda ka .Orase" aastast tööd ning
hinnata, mis .Oras" siin ära on teinud,
kas ta on suutnud tõepoolest selleks livuks
olla, mis kõiki Eesti proletariaadi kultuura

wäerinnal töötajaid jõude oma ümber
oleks suutnud koondada.

Selleks tuleb meil waadelda .Orase"
ülaltähendatud kolme numbri sisu.

Esimene poliitiline osakond
tundub äärmiselt nõrgana. Kõigis kolmes
numbris esineb siin ainult Hans Pöögel
mann, kelle poliitilised kirjatükid aga min
gisugust ülewaadet ei paku poliitiliste
sündmuste kohta, mis sündmud .Orase"
ilmumise waheaegadel. „Orase" järele ei
saa poliitilistest sündmustest mingisugust

kindlat pilti, sedaenam, et poliitiliste kir.

alal.

Kirjanduse osakonda (proosa,
luule, kirjanduslikud kirjatükid, kirjanikkude

elu ja tegewuse kirjeldused, bibliograafia
jne.) tuleb õieti weel kahte pääosasse ja
gada: algupärased tööd ja tõlked. Proo
sas on löwiosa tõlgetel. Kolmes numbris
leiame ainult kaks Rannaleeti mõlgutusi
(„Ule aastasadade", nr. 1 ja Metsas"
nr. 3). Esimeses laiutab Rannaleet esi
mesi korda fantaasia tiibu ning teeb segast
katset üle aastasadade lendamiseks, kuna

teises katkendis (miks ja milleks awalda
takse meil ainult .katkendist"?) püütakse
maalida poisikeste esimesi samme „mehis
tuse teel", nulle paratamatu tunnismärgiks

.esimene armastus" ja... pabeross! Wene
ja wäljamaa kirjanduses on .Orase" toi
metus selle aja wältel paremateks
pidanud (ajakirjadesse tõlgitakse teistest

jaiükkide kirjutamiseks tihti weel unistawat

keeltest ainult uuemaid ja paremaid töösid,

meeleolulist stiili tarnrnatakse nr.
2, .Suure Oktoobri 7. aastapäewaks").
Samas n-ris (nr. 2) teeb ka sm. Wak
mann katset poliitilist artiklit kirjutada
s.Scheelimaa triiphoonest"), kuid pääle

mis teatama ajakirja sihile wastawad)
Rene Marani romaani .Batouala" snr. 1,
2 ja 3), Elias Ehrenburgi .Piip" (nr. 2),
Serafimowitshi .Leina marssi" (nr. 2),
Wsewolod Jwanowi .Partisaanid" (nr. 3)
ning Maksim Gorki .Eesmärgi p001e"...
(nr. 2). Juba sellest nimekirjast näeme,
kui segane on .Orase" toimetuse orusaa

läbilugemist pead enesele tahtmata küsimuse

ette seadma: millest siin õige jutt on?
nii segase sõnademulinaga on autor wal
mis saanud. Ulewaated kodanlikust Eestist
oleks meie ajakirjades hädasti tarwilikud,

mine selle osakonna üldistest algnõuetest.

Üldse on .Orase" poliitiline osa äär

Uuemaks ja paremaks tööks
peeta.se isegi Gorki .Eesmärgi poole",
mille .eluiga" na' aastat paarkümmend
on. Samasugune omapärane arusaamine

mls e l l nõrk, selle osa kõwendamiseks ei

näib toimetuse! ka tõlgete .parandamise"

ole midagi tehmd (ehk ei ole tahetud mi
dagi reha). Pakutud materjaali järele lu-

kobta olewat. Oli juhus lugeda Jwanowi
.Partisaanide" käsikirja enne .Orase"

kuid sm. Wakmann näitab, kuidas neid ei
oleks waja mitte kirjutada.

kodanikkude Menshinski, Artusowi ja Pille

riga, üks kahest kas laske maha ehk
andke võimalust tööd teha. Ma olin teie
wastu, nüüd olen ma teiega, olla keskmiseks

poole pääl, ei .poolt" ei .wastu", s. o.

algupärandiga. Tõlkes tundus, kuigi mitte

täpne, see keele mahlakus, mis Jwanowi
.kaasajooksikute" esimestesse ridadesse nihu

tas. .Orase" parandustes on esialgne
tõlge palju kaotanud ning tundub kohati
otse puisena ja wõõrana Jwanowile.
Weidi parem on luulega. Wõib olla
tuleb see sellest, et siin tõlked üldse puu
duwad, kuna algupäraste luulete autorite
arw rikkalikum on kui proosas: kuue au
tori poolt on mahutatud 9 luulet.
Oskar Kullerkuvp on ainult
nr. 1 mahutanud oma .Igatsuse randa",
kuhu ta nähtawasti ka jõudnud on, sest
järgmistes nrites ei kuule meie temast
enam midagi.

Kusta Ükspere ei armasta argi
päewadel laulda, waid ainult .Suurtel
aegadel" (nr. 2). Rewolutsiooni aasta
päevaks esines ta .Oktoobriga", mida

kahtlemata Ükspere üheks paremaks tööks

wõib lugeva. Tundub hoolsa wiilimise
jälgi.

Ain Ranna leet esineb nr. 2 ja 3Nähtawasti on Rcinnaleetile „Kalewipoeg"
kätte juhtunud, sest millega seletada muidu

iganenud arkaismi wormide tarwitamiit
(* 5 * „Oras" nr. 2), kuna sisu sarnaseid
nõudeid üles ei sea. Kolmandasse numbri
on mahutatud sama autori poolt päewa
kajastus esimese detsembri sündmuste paale.

A. Lükini, O—r ja O. Klimbergi üksi
kute tööde järele ei saa meel nende wõi
milt hinnata.

Teoreetilised kirjatükid kirjanduse alal
tunduwad sama juhuslikkudena. Meil
mähe tuntud Byronile on pühendatud ter
welt 5 lehekülge, kuna meile tuntud luul
sale Wene luuletajale Puschkinile, kelle
123 aasta sündimise päew mullu 6. juunil
täius, ei ole ridagi pühendatud, kuna Wene

kirjanduseilm seda õige laiaulatuslikult
tegi.

Neljapäeval, 14 mai! 1925 a. Nr. 107
Mulle öeldi, et mind ustakse, et mulle
varsti armu antakse ja et mulle võimalust
antakse tööd teha. Ma ootasin armuand
mist novembris, siis jaanuaris, siis weeb
ruaris, siis aprillis.
Nii siis kõigi jutustuste ja igasugu usku
miste vastu, kolmas tee sai võimalikuks.
Ma istun ja saan vangimajas istuma,
istuma, siis kui minu südamlikkuse üle wõib

vaevalt weel kahelda ja kui ma tahan
ainult ühte: seda südamlikkust ülesnäidata töös.

Ma ei tea, milles seisab siin mõte. Ma
ei tea, kellele oleks sest kasu. Ma mäletan

meie jutuajamist augustikuul. Teil oli
õigus: wähe weel pettuda valgetest ja rohe

listest. Tarwis oli weel aru saada ja hin
nata punaseid. Sest ajast on möödunud
mitte wähe aega. Ma olen vangimajas
palju mõtelnud ja mul ei ole häbi
ütelda paljugi targemaks läinud.
Pööran teie poole, kodanik Dsershinski,

kui mind usute vabastage ja andke tööd.
Ükskõik missugust, kas wõi kõige alamat.
Wõib olla, et mind võib kasutada. Sest
korra olin ma ju põrandaalune ja võitlesin
revolutsiooni eest. Kui teie mind ei usu,
siis palun ütelge mulle seda selgelt ja otse
koheselt, et ma täpselt teakfin oma olukorda.
Südamliku tervitusega

B. Sawinkov.
W S. F. N W uus rahwakom
missarlde nõukogu.
Seni oli W. S. F. N. W. kesktäidesaat
was komitees 17 liiget, nüüd suurendati
teda 19 pääle. Juure lisati üks par
teitu talupoeg ja tööline.
Ulewenemaalisse kesktäidesaatvasse komi

teesse walitakse seltsimehed: Antsöferow,

Dogadov, Jenukidse, Snlutski, Jswekow,
Kalinin, Kamenew, Kurski, Larin, Polu
jan, Smidowitsh, Rogow, Stalin, Molo
tow, Smirnow A. P., Tolokontsew, Kisse
lew, Tsjurupa ja Tomski. Ülevenemaalise
kesktäidesaatwa komitee esimeheks waliti

ühelhaälel sm. Kalinin ja W. S. F. N.
W. rahwakommissaride nõukogu esimeheks
sm. Rõkow.

Selle järele walitakse W. S. F. N. W.
rahwakommissarideks: rahandus Milju
tin, põllutöö Smirnow A. P., sisekau
bandus Lobatshew, siseasjade Bjelo
brodow, kohtu Kurski, haridus Lu
natsharski, tervishoiu Semaschko, ühis
kondlise kindlustuse Jakowenko, tõölis
talupoegade inspektsiooni Schwernik,
ja töökommissariks Bahutow ning
kõrgema rahvamajanduse esimeheks
Bogdanow.

Kuid see kõik oleks weel wäikene häda.

Palju suurem puudus, otse lubamata näh
tus ajakirjas, mis Eesti proletariaadile
programmis ära tähendatud küsimustes
jnhttwaks peab olema, on seisukoha puu
dus. „Orase" toimetusel peaks teada
olema, et ka kirjanduse küsimuses on W.
K. P. oma seisukoht, mille pääle „Oras"
nähtawasti käega wiskab ning Trotskile
kirjanduse küsimuses (ja kultuuri küsim. üldse)

silmi teeb. R. W. oma kirjatöös „Pro
letaarsest kultuurist ja kunstist" paneb
sellele aluse, asudes „ü!dinimliku kultuuri"
seisukohale (praegu!), missugust seisukohta

„Oras" järgmistes kirjatükkides weel sü
wendada püüab. Nii tähendab W. Rät
sep p kirjatükis „Ekspressionism" („Oras"
nr. 1): „Tema (ekspressionism) sünnitab
piiri minewiku ja tulewiku vahel, tema
määrab ära praeguse ühiskonna waimliku
elu vüüete tasapinna".
Mida peab see nüüd tähendama?

See kodanluse noorte järjekordne „uus
siht", mida marksistlikkude kirjanduse ar
tvusiajate pooli ammu proletariaadile
-õlbmatuks on tunnistatud,... „määrab
ära praeguse ühiskonna waimliku
elu püüete tasapinna!" (sõrendus minu.
K. D.).
Umbes samasuguselt, kuid tveidi diplo
maatiikuntalt püüab „Oras" oma kaitse
alla wötta ka kaasajooksikuid Wene kirjan

duses (Aleks. Tiujakow
Wene kirjandus"). Siin segatakse segi
proletaarsed kirjanikud ühes kaasajooksja

tega (miks „Oras" tarwitab raam
reisijad?) ning püütakse viimaseid tuhwi
võrra kõrgemale tõsta, just sinna, kuhu
Trotski neid a>etada rahtis.

Siia wõits juure arwa-a meel ka
R. Wasmi tirjatütki „Hans Pöögelmann"
(„Oras nr. 2). Milleks seda tarwis oli?
Kas reklaamiks jah, siis on ta oma
otstarbe: täitnud. Ei wõi ju uskuda, et
inimene, kes poliitilisest elust täiesn eemal

3

&*« f i

Poliitiliste sündmuste arutamine lülides

Eestlased S. N. W. Liidus.

on äratanud huvi lehe vastu.
Lõpuks tooks ma pisikese wäljawõtte päe

waraamatust, mille järele wõib otsustada
Kuidas kehwiku seisukorda parandada?
Kust saada seemet?
(Wana Puura wald. Trotski kr., Lenin
gradi kub.).

Praegu läheb külas täie hooga talu
poegade erinemine kehwikuks, keskmikuks,

jõutaks ja isegi kulakuks. Ja selle erine
mise juures langeb kehwtk pahatihti wilet

samasse ja viletsamasse seisukorda. See
tuleb just sellest, et kehwik ei saa oma
wiljasaagiga aasta ümber läbi.
Kui tuleb külwi aeg, peab kehwik, kellel

oma seemet ei ole, ja täuawu riik ka
seemnelaenu ei annud, et mitte maad tüh

jaks jätta, tahes ehk tahtmata kulakult
seemet wälja paluma.

Kulak annab seemet wõlgu muidugi
sarnase tingimusega, et sügisel kahekordselt

tagasi saada, ehk siis, kui kehwik suwel

andmise pääle, et kehwik saaks oma maja

pidamist tõsta ja kulaku küüntest lahti
rabeleda. W. Tarkus.
Rohkem rõhku omaabi PSäle
Sm. Tarkus tõstis wäga hädatarwilise
küsimuse üles. Kuid arusaadaw, et riiklik
abi ei wõi igale poole ulatada, riik ei
suuda iga kehwikut ja igal juhtumisel ai
data. Pääosa kehvikute toetamises peab
etendama talupoegade eneste omaabi,
nende isetegevus.

Kehvikuid aitavad ja toetawad nende
eneste poolt loodud organisatsioonid, nagu
talupoegade wastastiku toetuse komiteed,
kooperatiivid jne.
On soowitaw, et kohapäälsed seltsimehed,

eestkätt kehwikud ise avaldaks selle üle

ilusamad päewad talle tööd teeb.

mõtteid, kuidas toimetada ja kuidas mõnes

Kui on weel vilets wiljaaasta ja kehwik
ei suuda kulakule võlga ära tasuda, jääb

mist, et päästa neid kulaku kurnamise eest.

kehwik täiesti kulaku mõju alla.

Sellest wäljapääsemiseks oleks tarwis

kohas juba toimetatakse lehmikute toeta

pioneeride arenemist.

„Kirikust mööda minnes sõnub Arnold*),

kuule Juku, mis sa teeksid selle kirikuga,
kui ta oleks sinule antud?
Juku (uus kasvandik, maalt tulnud, ei
ole weel pioneeriks vastu wõetud) wastab:
Lõhuks! põletaks ära! Aga, mis sina teeks?

Arnold —O! ma ei lõhuks, waid muu
daksin kirikust klubi miitingut hää
pidada (!). Ütleks Sassile, ta paneks raa
diohäülekõwendaja (!), siis oleks kõigile
kuulda" . . .
Ettetoodud lookesest on näha,

huvid ja missugune arusaamine on pio
neeril.

Wõib olla kindlas lootuses, et pioneerid
pikkamööda, plaanikindlalt, tundma õppides

elu nii nagu ta on, peatades igapäewaste
„wäikeste" sündmuste juures, kaswatawad
enese ridades wankumataid enamlasi.

Jõudu töötamiseks järgmistel aastatel!
Tulewiku võitlustele Olge walmis?
A. M a r l a nd.

Sarnane mõttewahetus tooks suurt kasu
küsimuse tegelikuks lahendamiseks.

Toimetus

riigil pöörata suurt tähelpanu seemnelaenu

Samm edasi
(Wana Skworetshna wald, Trotski kr.,
Leningr. kub.).

Leningrad.
1. mai Pioneeride rühma aastaPäewaks1. mai, rahwuswahelise töörahwa wõidu

püha nime kannab lastemaja pioneeride
rühm.

Aasta tagasi, 11. mail andts rühm pi
duliku tõotuse kogu raiooni pioneeride rüh

made ees kasvada ning õppida võit
lejateks tööliste asja eest.

Aasta vältel töötades kommunistliku
laste organisatsiooni liikmena, ei saa mööda

minna vaikides tagajärgedest, mida on
saawutatud.

Tagajärjed ei ole küll rohkearvulised,
kuid siiski mõõdukad. Möödunud aasta
jooksul on muutunud ka wõtted pioneeride
töös.

Alguses, kommunistlikul lasteliikumisel

puudus kohane wõte. Tuli paratamatu
kõik hää omandada kodanluse kaswatustea
dusest ja ümbertöötada töörahwa seisukohalt.

Esimeseks wõtteks käsitusel oli punane ro
mantism.

Elu näitas, et töölise lapse juure ei wõi
minna sarnase wõttega, nagu romantism,

(olgugi punane). See kaotab oma wääron olnud ja on, suudaks waadelda ja
hinnata Hans Pöögelmanni leninist
likust seisukohast. Kuid just seda tahetakse

alla kriipsutada, puudutades H. P. kir
janduslikku tegewust ainult möödaminnes,

kirjatüki lõpul. Wõimata on aga uskuda,
et leniuist oleks sarnaste jämedate wigade

läbilibisemist lubanud, nagu seda ülewal
pool näidetega selgitasime.

Õige wäärnähtuslikuks kirjatööks on
Walerjan Poljanski „Lenin ja kirjanduse
arwustus" (nr. 3) ning Lenini kirjad
Gorkile.

Ka teaduslik osakond on kehv. Mõned
juhuslikud kirjatükid, lahus elust, nagu
ära eksinud „Orasesse". Ainult professor
Depmanni töö ..Meieaegse loodusteaduse

päevasündmustest" wastab neile teadus
likkudele päewaküsimustele loodusteaduse

wallas, mis kõiki huvitab, kes ajakirjalt"
duse kaudu ütete teaduse edu silmas pea

wad. Huwitawaks ja ajakohaseks on ka
S. Aleksejevi kirjatöö ..Ilmamaade"
(nr. 2), kus marksistlikust seisukohast po
pulaarselt põhjalik vastus antakse siäülkir
jas ülestõstetud küsimusele.

tuse viletsate majandustingimiste tõttu,
oli tarwis mingisugust kohasema: wõtet,
mis seletaks ümbritsevat elu, mis ei wiiks
last elust eemale.

Edwin Gernle ütleb, et
sihiks, mida meie lastele näitame, ei ole
mitte iludus", waid leib kõigile, töö kõi
gile. Selle hüüdsõna all sünnibki edes
pidine kaswatustöö.

Käsitusele tuleb ümbritseva ühiskonna
elu uurimine, isegi osawõimine elust. Sea

takse ülesse ühiskondlik-poliitiline kaswa
tustöö.

Lülidele antakse teatud praktiline üles
anne: töötada Internatsionaalses sõjaväe
koolis, E. T. ü. raamatukogus, kohaliku
komnoorsoo kollektiiwis jne.

Siin pioneer saab tundma ümbritsevat
elu selles ulatuses, mis on omane selle ea

lastele (11—16 a.
Mida on siis aasta jooksul saavutatud?
Kodukord, mis oli langenud, on tõste
tud jalule, laste enesetegewus on kasvanud.

Õppimine lülides on annnud hääd ta
gajärjed, nimelt: tugewamad aitasid nõr
gemaid.

nähtus on elukutselise kirjaniku diploomi
nõudmine. Tarwis slewat asja nii korral
dada, et kirjanikul ei pruugiks isegi aja
kirjanduses töötada, waid . . . anda kir
janikkudele wastaw tasu (Ed. Juhani
„Wiga, mida waja parandada", „Oras"
nr. 1.) Autori arwates ... „on wana
tõde, et kirjanik wõi luuletaja, kes ajalehe
juure tööle sattub, oma kirjaniku-luuletaja
ande täiesti tömbiks muudab". Tõepoolest,

milline haruldane sugulus Walge Eesti
sulerüütlitega? Sääl karjuti ja karjutakse
praegugi, et kirjanikkudele tarwis riiklik
palk määrata. Kirjanikud käiksid siis õlle
poodides, kohwikutes ning vabe paal kir
jutaks nowelle ja poeeme. Just samasu
guse ettepanekuga esineb ka Ed. Juhani,
kuigi vähe olude kohases riietuses . . .
„wastaw tasu" . . . „elu ülespidamine".
Ja „Orase" toimetus wõttis sarnase ette
paneku tõsiselt wastu ning avas waieluse
waieluse küsimuse kohta, mis mõttetu on nii

töörahwa riigi kui ka proletaarse kirjan
duse ja kirjanikkude seisukohalt üldse. Kau
gele jõuaksime siis, kui meie järele ahwik

Kui siia juure weel arvata mõned õige

sime ehk toetaksime siin walge Eesti kir
jauilkude ~riikliku palga" nõudmist! Kas

õnnetud westete sepitsemise katsed („Kas

„Orase" toimetus ei mõistnud, et sarnane

tunned maad"... „Oras" nr. 1), mis
ainult näituseks on, kuidas westeid mitte
et tuleks kirjutada ning ühe toimetuse

nõudmine on sama hää kui, näit. puutöö
kooli jaoks raha nõudmine: andku riik
raha ja meie walmistame talle hätd puu
töö tegijaid. Kirjanik ei ole mitte käsitöö
line. Kui loomise palitsew tung kedagi
lirsutama sunnib, siis ei sea ta kunagt

liikme katse selgitada talupoegade osa sot

sialistlikus rewolutsioonis, millele teine
toimetuse liige toimetuse nime! (sic!)
ääremärkustes „õpetust" annab siis on
peaaegu kõik. Kui puudutamata jätsin
ühte ja teist, siis on see materjaal, mis
ilmuda oleks võinud pääle „Orase" ta
ajakirjanduses püsiwat väärtust sellel

küsimust üles: kui palju ma nüüd selle eest
saan. Leidub meil aga tõepoolest inimesi,
kes sarnase küsimuse ette seavad, kelle loo

Avati punane uu rk ja asutati
ajale he sõprade ring. Asunikud
kõik tööle!

Meie Eesti asunikud hakkasid ka hari
duse järele janunema, et seega oma seisu
korda tõsta. 5 aprillil ülewallalisel eestlaste

koosolekul otsustati avada punane nurk.
19. aprillil asutati ajalehe sõprade ring.
Toimepandud pidu, kus kõik näitlejad esi
mene kord näitelawal olid, wöib rahulol
dawaks lugeda.

Kõige tähtsama silmapilgu elasid meie
asunikud üle 1. mail, mil oli punase nurga
avamine.

Pragu on soov ka laulukoori asutada,
kuid puudub juhataja.

Asunikud, alus on pandud, nüüd kõik
tööle. Skworitshlane.
Hoidke koerad kinni.
(Gorbowo asundusest, Wiitebski kub.).

Siin hammustas hull koer ühel päewal
10 last ja 1 naisterahwast, kes kõik Wii

tebski arstimisele saadeti.
Et sarnaseid õnnetuid juhtumisi ei oleks,
pidagu kõik omad koerad kinni.

Terawsilm.
*) Nimed on muudetud.

muule, mida õppimise ja harjutamise teel
Wõib omandada".

Siin on mõtete vassing, millest „Orase"

toimetus isegi wist aru ei saa. Ed. Juhani
ütleb, et kirjutada wõib siis, kui vasta wat tasu antakse, kuna Pöögelmann ütleb>

et.,ideelistest jõupingutustest" ei saawat
meie noo r e d proletaarsed kirjanikud
üldse kirjutada. Ja see ongi wist põhju
seks, miks „Orase" ümber uusi jõudusid
koondada ei püütud, kõnelemata endistest,

varem tuntud jõududest, kellede arw
„Orase" igas uues numbris ikka wüheneb...

Mannetu on „Oras". Kahwatu, sisuta,
sihita, eesmärgita. Neile, kellele „Oras"
määratud, ei paku ta midagi. Need saa
wad „Orasesse" mahutatuid tõlkeid algus
keelest paremini kätte. Praegune toimetus
on oma aastase tegewusega näidanud, et
ta ei suuda neist ülesannetest jagu saada,

mida „Orase" ilmumisel ajakirja program
miks seati. Weel enam: „Orase" praeguses
waimus edasi ilmumine oleks otse kahjulik,

sest ta wiiks nii mõndagi ideoloogilisel:
valele seisukohale (üldinimlik kultuur, löö
rahwa kultuuri võimaluse ja wajaduse
eitamine, usu puudus töörahwa kirjanikku
desse jne.)

Seisukorrast pääsemiseks oleks siin ai.
uuke pääsetee: ajakirja toimetamine tuleb
csnda proletaarsete kirjanikkude rühma kätte,

kes ühinenud Wene proletaarsele kirjanik
kudega, omaks tunnistades viimaste dekla
ratsiooni. (Proolctaarsete kirjanikkude üld

liiduline assosatfioon, kellega mõni Eesti
prooletaarne kirjanik ühinemise mõtles läbi

misetung rublade armust oleneb, siis ei

rääkimisi peab). Ainult sel teel on wõima

ole meil sarnaste inimeste kaotamisest põr
mugi kahju.

lik ajakirjale tõelist õiget ideoloogilist sihti

ci ole.

Lõpuks ei WZi vaikimata mööduda ühest
haiglasest nähtusest, n.ida kahtlemata mitte

Samuti ci saa nõus olla ka H. Pöö
gelmanniga kes arwab, et „meie noorte

kõiki meie silmapaistvamaid jõudusid, kes
kindlalt proletaarse kultuuri ehitustööst osa

ei oleks juhtunud, kui „Orase" toimetus
kmdlamat sidet oleks pidanud Wene pro
letaarsete kirjanikkudega. See haiglane

kirjanikkude töödes leidub äärmisel: wähe

luulet praegusaja ideelisust jõupingutus
test" . . . „See on aluspõhi kõigile

anda ning ajakirja ümber koondada ka
wõtta tahavad ning kõhklevalt ringi ei
Maata. Oi xi.
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rahalise laenu näol laenuühisuste kaudu,
ülejäänud hulga eest maksid talupojad
puhtas rahas, kergendatud ostu tingi

Atvlilik kiri rahWiõilsid
korrllidmaie komniisjiillile.

mistel.

Talv taganenud, kewadine vesi ja pori
kadunud, õpetajad maal kooli tööst waba
nenud. Rahwapidude korralduse aeg jõuab

pea kätle. Meil aga Punases Struugis,
vist ka mujalgi, walitseb vaikus ja pole
imestada puudub ju pisemgi side kesk
komuiisjoniga, mis ei ole otsekohe ega
Luuga maakonna esitaja sm. Klimbergi
kaudu mingisuguseid näpunäiteid ei rutta

andma, olgugi, et ühe kui teise poole ole
me pööranud. Kuid kreisi esitaja on nagu
meiegi, udukotis huupi sõudja, pole ju
temale võimaldatud Leningradis istanguil
käia, õpetajate ülikehva majandusliku olu

pärast, pole ka, ehk küll lubatud oli, was
mwõetud otsuseid kätte saadetud. Mineval
aastal ehitatud kõlakoda, mille pääle struu

gilased liiga ohtralt raha olla raisanud
(märkus 1924 a. pidude üldaruandes) on
aasta jooksul kütteaine puudusel ära lõ
hutud, niisama on kadunud „1. mai
platsi" (pidu plats) ümbritsev plankaed.
Rahvamaja on eraettewõtjale wälja ren
ditud, kelle huvid rahvapidule risti wastu
kaiwad.

Piduliste korterid Eesti kooli kolm
maja annab walla täidesaatew komitee esi
mesel Võimalusel laagrisse tulewatele Väe
osadele sügiseni üüri pääle.
Nende ja weel paljude küsimuste lähen
damine nõuab keskkommisjoni kiiret koha

pääle tulekut, et kõrvaldada takistused,

Linakülwiks jagati wälja 68.000 puuda
seemneid, milledest 27.000 puuda oli saa

dud läinud aasta arwel tagasi toodud
seemnelaenust, 41.000 puuda seemneid
jagati talurahvale lina keskkohtade poolt
kokkuostetud tagavaradest.

Seemnelaenu toetust saavad esimeses
järjekorras vaesemad majapidamised.

Ristikheina ja timuti seemnetega on
oblast varustub tarvilisel määral. Esi
mesi on 35.000 puuda, teisi 17.000 pd.
Wiki seemneid ei jätku aga kõigile. Umbes

pooled (50%) tarvitajatest jäävad ilma.
Selleks, et kooperatiivsed asutused ela
nikke võiks seemnetega warustada, wõimal
dab põllumajanduse pank neile sellekohast
laenu.

Neljapäeval, 14. mail 1925 «. Nr. 107

nemisega, kui neile Inglise kodanlus seda

rääkis. Meie tööga olid nemad wäga
rahul.

Kui oli Vabrik läbi käidud ja waada
tud, siis Viidi neid ka Leningradi õmb
lustööliste söögimajasse, kus oli Wene

kooperatiivsed asutused sellesarnaselt, et
müüvad enam jõukamatele seemneid kohe
maksetawas rahas, kuna kehvematele müü

wad laenu pääle talupoegade võlakohus
tuste pääle 1 ehk 2 aasta pääle.
Rohu külwipinna laiendamiseks on nende
seemne hind alandatud kuni võimaliku alam

määrani. Wäljamaa ristikheina müüakse
suurmüügil 25 rbl. 50 kop. pd., väike
müügil 26 rbl., Wene ristikhein suur- ja
wäikemüügil 24 rbl. pd., timut suurmüü
gil 10 rbl. pd., wäikemüügil 10 rbl. 50 kop.,

vikid suurmüügil 2 rbl. 60 kop. ja väike
müügil 3 rbl. puud.

kaotada loidu ükskõiksust, kõvendada sidet

maa kombe järele theelaud kaetud.

Kuni külalised theed jõid, lõpetasid töö
lised töö ja kogusid endid miitingule.

eesmärki kaunis hästi tabanud. Oma aja
loolikkuse poolest on ta tuntud filmi „Mes

Kodu minna ei mõtelnud keegi, nagu seda
tehakse harilikult pääle koosoleku.

salina" sarnane, selle vahega, et sääl esines

Tervitusega astus üles Inglise tööliste
esitaja, tervitas Inglismaa tööliste nimel
Nõukogude Liidu töölisi. Tööliste poolt

mist on.
Sellest wälja minnes pakub käesolev pilt,

wõeti terwitus elawa käteplaginaga wastu.

Edasi tähendas kõneleja, et tema ega
ükski Inglise tööline ei mõistnud endale
töölised oma püha 1. maid pühitsevad ja
missugustes vabades tingimustes elab
Meile räägiti, et Wenemaa töölisklass
on surve all, meeleawaldused uulitsal,
need on kõik surve abil.

Aga nüüd näeme, ei ole nõnda, on
kõik on täiesti vabad, iga arusaaja töö
line teab ise, mis tema kohus on.
Lubasid Inglismaast tagasi minnes kõi
gile töölistele ära näidata ja selgeks teha

Wenemaa tööliste vabadust, niipalju kui
see neil võimalik on.
oma võidu lippu julgelt ja kindlalt üle
wal, sest Inglise töölised on alati teiega,
kasvagu ja laienegu töölisklass, elagu
üleilmne revolutsioon! Sellele järgnes

Kino.
.Helene rõötvimine"
Selle nimetuse all tuleb täna Harmaja

Kewadine Külwi hoogtöö.

Wolodarski nimeline õmbluse
wabrikInglise tööliste poolt walitud ja Nõu
kogu Liidu 1. mai pühast osa wõtma
saadetud esitajad ei unustanud ära ka
õmblustöölisi. Uks nende hulgast oli ka
õmblustööline. Teda huwitas Wenemaa

Kuidas sünnib talurahwa seemne
tega warustamine.

Wabrikusse tulles wõtsid töölised Jng
lise saadikuid oma tervituste ja hurraa

Oblasti maaosakonna poolt ettewõetud

hüüetega lõbusas meeleolus wastu. Sellele

abinõude -tagajärjel käesolewal kewadel
jagati seemnevilja Wälja 456.000 puuda
kaeru ja puuda odre.

järgnes nende poolt terwitus, mida meie
töölise poolt tõlgiti.
Wabrikus ringi käies ja tööd vaadates,
imestasid nemad wäga, et Wenemaa ei
ole sugugi nõnda mahajäänud oma are-

Leningradi teated.

õmblustööstus.

Sellest hulgast 205.000 puuda terawilza

anti wälja kui aineline laen, 100.000 pd.

kinos etendusele esimene seeria kuulsast wälja

maa kinolawastusest, mis kujutab muistset

Greeka kangelassõda Trooja linna wastu.
Trooja sõja ajajärk on Greeka ajaloolise
aja algus, millest juba enam-wähem kind
lamad anomed on olemas. See ajajärk
ulatab umbes 1000 aastani enne Kr. sünd.
Sarnaste lavastuste raskus seisab just selles,

riiklik jöelaewandus

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesli tööliste haridusmaja.
Mmimiiiiiimiiüiimiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiimiiii

Ülelinnaline
noorte koosolek.

föiõupfaan
1925. aasta nawigatsioonls Leningradi ümbruse liinidel
(kuni sellekohase muutuseni).

Soome lohes.
Leningrad-Kroonlinna liinil iga piiew:
Leningradist kell 12 ja 20.30 minutit.
Kroonlinnast „ Bja 17. „
Leningrad-PeterhofiMnil igal argipäewal:
Leningradist kell 11 ja 18.
Peterhofist „ 13.30 minutit ja 21.

Bäettakorras:
„Koumoorsoo Internat
sionaali enamlustamine"
Ettekandja sm. J. Palwadre.
Algus kell 8 oht.
Kõigil W.L.K.N.U. liigetel ja
kandidaatidel ilmuda täpselt.

W.L.K.N.U. Eesti sektsioon.
Sm. w. «ingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Puhkepäevadel ja pühadel:

Leningradist kell 10, 11. 12. 13.30, 15, 16, 20.30, ja 21.
Peterhofist „ 12, 13, 14, 18.30,19.20, 22.20, ja 20.23.
Leningrad-Luuga jõesuu liin
Leningradist teisipäev, laupäev . . . kell 19.30 m.
Luuga jõesuust neljapäev, esmaspäev . * 6.
Oranienbaum-Kroonlinna liin (iga piiew):
Oranienbaumist kell 7.30, 9.30, 15,35, 19, 23.30 m.
Kroonlinna . . „ 6.30, 8.30, 13.30 (puhkepäevadel ja
pühadel), 16.30, 10.30.

Neewa jõge mööda.
Lcningrad-Tchliisselburi liin (iga päew):
Leningradist kell 8.30 ja 18.
Schlüsselburist * 5.30 ja 18.
17. meist kuni 15. aug. läheb puhkepäiwiti ja pühadel
Leningradist Schlüsselburi kell 18 asemel kell 22 ja
Schlüsselburist kell 18 asemel kell 20.
Leniugrad-Petrosawodski liin:
Leningradist kolmapäiviti ja puhkepäiwiti kell 9.15 minutit.
Petrosawodskist laupäeviti ja kolmapäeviti „ 14.

Õiendus.
Tunaeilasesse „Edasi" numbrisse (nr.
105) oli mõtet eksitav trükiviga sisse

libisenud.

Kirjatükis „NÜ ei või" 12 reas peab
olema, mitte „kes tööd tarvitavad roh

kem", vaid „kes tööd takistavad rohkem".

Teadaanded.
Puhkepäeval, 17. mail kell 2 päeval on
Haridusmaja klubi liigete üldkoosolek.
Koosoleku lõpul hinnata kinoetendus.

Juhatus.
Haridusmaja teaatri karjatuste
järjekord.
Neljapäeval, 14. mail.
kell 8 Teaatri juhatuse koosolek.
Wast. instr.-organisaator.

Gilaue korje:
Keskkassa kohustused: tsherw.
„ m juuniks 6 „ 101 - „
„ „ „ 3 „ 100% „
. . „ juuliks 6 kuud
. 3 „ 98'/. „
„ . august. 6 „ 987/s „
rt li . n 3 07V« „
n ii sept. 6 „ 971/8 „
„ okt. 6 „ 95T'S „
„ „ now. 6 „ 94 V 4 „
Naelsterlingid —9 r. 44 C.
Dollarid I rbl. ö 473 •
Rootsi kroonid 51 „ 78 „

et kujutada kättewõetud ajajärku wõimali

Reedel, 15. mail j. a.

Reisijate-kaubalaewade liikumise

gile soovitada tuleb. Pelcius.

kult loomutruult, kõikide teaduslikkude andmete Põhjal. S >iis annab töö tagajärgi: ta

L .lj,: vi < / > k.

Piihja-Liiiiue

huvi, millepärast teda vaatama minna kõi

Wenemaa töölised, ärge kartke, hoidke

Miiting lõppes ühise Jnternatsionaa
liga. Märt Mõru.

Struugilane.

pääle kunstilise külje, ka puhtteaduslikku

ümberpöördult, ei ole mingisugust surwet,

Tööliste elu.

«ende kordamineku parem pant.

Rooma riik, kuna siin Greekamaaga tege-

ettekujutada, mismoodi Nõukogude Liidus

meie wabriku tööliste poolt terwitus.

asunduste vahel ia eraldi taafl ja unna
vabel; NN» on rahwapidude siht mag

ainult suudab kino), neid muistseid aegu,

seda kultuuri, millest praegu ainult üksikud
jätised on olemas, kuid mis praegugi weel
imestust äratavad.
Ülalnimetatud film Trooja sõjast on oma

Wenemaa töölisklass.

Seemnete wäljamüümist toimetavad

toob meie silmade ette kõige realistlikumas
kujus, kõigi hääde ja pahedega (nagu seda

Laupäewal, 16. mail.

Suur
Miim õhtu
Lastemaja toetuseks.
Huwitawa eeSkawaga.
Algus kell 9 õhtul.
Pidutoimkond.
Sm. ID. Kingissepa nimeline
Eesli tööliste haridusmaja
Neljapäewal, 14. mail.
KWo-öhtu
..helene röõwimine"
(«HOXHIUMW EJIEHH»)
Suur draama Greeka muinasloo
lisest Trooja s õjast

Algus kell 7 ja 9 õhtul.
Hinnad harilikud.
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Mustutav toimetaje: K Trenfeidt.
Wäliaandja: Eesti sNrjastuie Ühisus
I1

Eesti Kirjastuse Ühisuse
Pühja-Düüna osakond
Opaarinos.
1) Wötab wastu tellimisi „@dafi",

Lokna wallas,
W. Luuki kreisis, Pihkwa
kub. wötab „Edasi" pääle
: : tellimisi wastu : :
sm. Roigas, Goritsa külanöu
kogus.

„Orase", „Säde" ja ..Põllumehe",
kui ka igasuguse eestikeelse kir
sunduse pääle:

2) wötab wastu Eesti Kirjastuse

Ühisuse liikmeid ja liikmemaksu:

3) annab „Edasi" tellijatele hin
nõuandeid ja kirjutab maksuta

nata otsekohest juriidilist abi, annab

palwekirjasid ja kõiksuguseid järel
pärimist walitsuslikkudesse ja selts
kondlikkudesse asutustesse, saadab

büroo liikmeid tõlkidena kohtusse
ja teistesse asutustesse:
4) annab seletusi ja nõuandeid
kohalikkudele hariduslikkudele asu
tustele ja haridustegelastele kõiki

des kultuurharidusliku elu küsi
mistes; t
5) juhatab ajalehe ringide tööd
ja warustab neid tarwilisre juht
nööridega.
On wöimaldatud aialehtede la
kirjanduse tellimine järelmaksu
pääle ja wölgu.

Kõigis oma elus ettetulewates
küsimustes wöib asunik pöörata

osakonna büroo poole, kus ta tarWilisi seletusi ja abi saab.
Osakonna büroo juhataja

Tilopesa asunduses
wõtab „Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu

Aleksander Kast.
Loota Lesti asunduses
Luuga kr., wõtab „GfraK" pääle
tellimisi wastu

sm. R. Miks o n.
Kzsueiskl tzaigtMja R*u§7nelE;
lef. 180—52. Wastu:-Stu:. kõikides spets,

professorite ja asststentide pooU kella
IH homri. kuni kella IV õht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

-N-»° sl-w-t-l ml esfg
SS Siilis S ich?» 'S,*
Si»«»ii«tt»s
hamb. Arstide kutsnm. kodu.

E. K. U.täieöigusline esitaja

K. Walge.
Büroo liikmed: Ed Üba,
M. Eibach, Fr. RuuS.
Sekretäär: Osk. Keelus.
"
. X- T
J
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Asi» loenda K
mandaü. Kellel tema üle teateid

peaks olema, palun neid edasi anda
kas „Edasi" toimetusele ehk Amee
rikas ilmuwa eestikeelse lehe „Uue
Ilma" talitusesse, adress: c/o „Ous

Ilm" 1787 1-st ave, New-York.
Wiimased teated minu wenna

Gustaw Kütti üle on: 1916 a. apr.

elas ta Tshernigowi kub., Pogari
(Ilorap) linnas ja töötas A. T. Ru
| Otsija P. Kütt.

! thenbergi tubaka wabrikus.

T*norpsstiH KOMEHTSPH, ROCYAAPCIBEEHÖ# «ZA., jbsaicpiaroiKSKEl op. 87. JlaoirpagOKßä -Nš 10723

i kurgu-, körwa-, uina- ja suguhaigused.

Sifitts KIK. tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k- 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

Mrun6eroiiss:
2,25.0kt0bri

prosp. nurgal, teles. — Wastu

võte iga päew kella 9—121) a kella
4—B õhtul; naidterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinvud.

viWN>>°MttSV.
Snguorgaanide igakülgne arstimine,

