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Walitsuse otsused—hulkadesse!
17. parteikonwerentsi direktiiwid teise wiieaastaplaani
kokkuseadmise kohta kriip
suta wad alla kaubaringkäigu
arendamise ülesande-- erilist
tähtsust enarnliste tempode
kindlustamiseks rahwamajan
duse tõstmises ning linna ja
küla töötawate hulkade nõu
ete rahuldamiseks. Kaubaringkäigu arendamine on täht
samaks tõukejõuks meierah
wamajanduse hiiglasuurte,
seni weel kasutamatute, tagawarade
«Ainult kaubaringkäigu aren
damise alusel on wõimalik
kindlustada tööliste ja küla
töötawate hulkade warustamise edaspidist parandamist
tööstuskaupadega ja põllu
majanduse saadustega varus
tamise a1a1... Ainult sel alu
sel wõib ette walmistada kau
pade normeeritult andmise
lõpetamist ning wõtta tsent
raliseeritud jaotamise süstee
mi asemele tarvitusele laien
- datud nõukogude kauplus.
Nii kodanlis-nepmanlised
moonutused isetasuvuses ja
i nõukogude kauplemises, kui
ka «pahempoolsed" sõna
kõlksud «produktide vaheta
mise" ning «raha väljasurumi
se" kohta juba praegusel ehi
tustöö ajajärgul on vaenu
likud enamlusele ning ei käi
kokku partei poliitika ja töö
listeklassi huvidega,
iv ÜK(e)P keskkomitee ja rah
vakomissaride nõukogu 6. ja
10. mai ajaloolised otsused
vilja ning liha kokkuostu
ning vilja ja lihaga kauple
jnise kohta on sihitud kauba
ringkäigu igakülgsele aren
damisele, kolhoosnikkude ja
töötavate üksikmajapidajate
majanduslise isetegevuse
tõstmisele põllumajanduse
produktsiooni kaubaliku osa
suurendamise alal, meie rii
gi töötavate hulkade mater
jaalse olukorra edaspidiseks
tõstmiseks.
Keskkomitee ja rahvako
missaride nõukogu otsuste
arendamiseks avaldasime tä
na kesktäidesaatekomitee ja
Liidu rahvakomissaride nõu
kogu otsuse kolhooside, kol
hoosnikkude ja töötavate
üksikmajapidajate kauplemi
se korra kohta. Walitsuse
poolt on vastu võetud rida
ülitähtsaid otsuseid selles si
his, et kolhoosidele, Kolhoos
nikkudele ja töötavatele ük
sikmajapidamistele kaasa ai
data oma põllumajanduse saa
dustega kauplemise arenda
mise alal.
Keelatakse ära igasugused
senini, olevad maksud koi
hooside, kolhoosnikkude ja
töötavate talupoegade oma
põllusaadustega kauplemise
pealt (leib, liha, linnud, mu
nad, piimaproduktid, aiavil
jad, puuviljad jne). Lubatak
se ainult võtta väike koha ;
line ühekordne maks turu

puhtuses hoidmiseks ja kõris
tamise kulude katmiseks. Siin
juures keelatakse ära ühe
kordse maksu wõtmine kui
kolhoosnikud ja tõötawad
üksikmajapidajad müüwad
toiduaineid, lindusid, mune,
piima, wõid, juustu käest.
Kolhooside ja kolhoosnik
kude sissetulekuid, mis saa
dud põllumajanduse saadus
te müügist turul, ei maksus
tata sugugi põllumajanduse
maksuga.
Üksikmajapidajate sissetu
lekud, mis saadud p.-m. saa
duste müügist turul, maksus
takse põllumajandusemaksu
ga 30 prots. turult saadud
sissetulekust.
Poed ja kioskid, mis ava
takse kolhoosi ühenduste
poolt, saavad neid samu mak
sukergendusi, mis koopera
tiividki.
Walitsuse otsuse järele peab
kolhooside, kolhoosnikkude
ja töötavate üksikmajapida
jäte kauplemist korraldama
nende hindade järele, mis ole
mas turul, kuna kolhooside
ühenduste kauplus mitte
kõrgemate hindadega, kui
keskmised kommertshinnad
riiklistes kauplustes.
Enamlikult võideldes nõu
kogude kaubanduse igakülg
se arendamise eest kolhoo
side ja kolhoosnikkude kes
kel, otsustavalt purustades
oportunistlist Isevoolu selle
vastutava ja tähtsa töö orga
niseerimises, peavad kohati
sed partei, nõukogude, koo
peratiivi organisatsioonid tar
vitusele võ)ma kõik abinõud
ülesostjate ja spekulantide
väljatõrjumiseks, kes katsu
vad kasu saada tööliste ja
talupoegade arvel. Magasi
nide ja poodide avamist era
kauplejate poolt ei tohi lu
bada.
Partei keskkomitee ja rah
vakomissaride nõukogu vii
maste otsuste läbiarutamine
kolhoosnikkude ja töötavate
üksikmajapidajate keskel kut
sub kolmända enamlise külvi
põldudel esile uue valmis
tusliku tõusu, majanduslise
isetegevuse ja Initsiatiivi
tõusu. Ühes kolhoosnikku
dega avaldavad ka üksik
majapidajad soovi müüa
oma produktsiooni kolhoosi
kioskidest. Oblastist saadud
viimaste andmete järele on
meil üksikutes raioonides
juba praegu edasiliikumist
märgata kolhoosilise kaup
luse arendamises. Krasno
gvardeiski ja teised partei
organisatsioonid asusid otse
kohe kolhooside, kolhoosnik
kude ja töötavate üksikma
japidajate kauplemise orga
niseerimisele.
Oleks aga oportunistliseks
rahulolemiseks silmi kinni pi
gistades mõõda minna faktist,
et enamuses rajoonides ob
iastis ei ole weel tarwilikku

täielikult täidetama
Leningradi oblast täitis va oblasti wastusammuw plaan
litsuse ülesande lina kontrak 98 prots. wõrd täidetud. Seni
teerimise alal ületamisega 'jääwad maha masina- ja trak
(104 prots.) Kontrakteeriti torijaamad, kes on täitnud
402 tuh. tsentnerit lina.
!85 prots. plaanist. Lähematel
Ipäewadel
peab plaan täielt
Siiski on oblasti poolt üles
seatud wastusammuw plaan j | kult täidetud saama.
weel täitmata. 15. maiks oli
!

Caiettdada kolhoositist kauplemist
Kolhooside, kolhoosnikkude ning töötawate üksikmajapidajate kauplemise
korra ning maksu vv ahendamise kohta kauplemise pealt põllumajanduse
produktidega
NSWL kesktäidesaatekomitee ning rahwakomissaride nõukogu otsus
Kolhoosidele, kolhoosnik [sissetulekud, mis saadud oma pidajate kauplemist toimetada
kudele ja töötawatele üksik põllusaaduste müügist turul, nende samade hindade järele,
majapidamistele nende põllu
ei maksustataks põlluma mis olemas turul, kuna kol
majanduse produktidega kaup jandusemaksuga.
hooside ühenduste kauplustel
lemisele kaasaaitamise sihis,
6. Kindlaks määrata, et töö mitte kõrgemalt, kui kesk
NSWL rahvakomissaride nõu tavate üksikmajapidajate sisse mised kommerts-hinnad riik
kogu ja ÜK(e)P keskkomitee tulekud, mis saadud oma listes kauplustes.
6. ja 10. mai 1932. a. otsuste põllusaaduste müügist turul,
10. Mitte lubada magasini
alusel otsustavad N3WL maksustatakse põllumajanduse sid ja kauplusi awada era
kesktäidesaatekomitee ja rah maksuga mitte üle 30 prot kaupmeestel, ning igatpidi
vakomissaride nõukogu:
sendi kauplemisest saadud wälja tõrjuda ülesostjaid ja
1. Keelata ära kõik, nii sissetulekust, vastavalt muu spekulante, kes katsuwad töö
vabariiklised, kui ka kohali tes punkti 50. põllumajanduse liste ja talupoegade arwel
sed maksud kolhooside, koi maksu seaduses 1932. a. kasu saada.
hoosnikkude ja töötavate ük peale.
11. Teha wabariiklistele kesk
sikmajapidajate oma p.-m.
7. Kindlaks määrata, et täidesaatekomiteedele ette
produktidega kauplemisest kioskid, platsid ja poed,
panek wiibimata muuta
basaaridel, platsidel, raudtee mis avatakse otse kolhooside kõik otsused ja määrused,
jaamades, sadamates (leib, poolt oma p.-m. saadustega mis käiwad käesolewa otsuse
liha, linnud, munad, piima kauplemiseks, maksustatakse wastu.
produktid, aiaviljad, puuviljad alandatud maksumääraga 3
NSWL kesktäidesaate
jne).
prots. üldsissetulekust.
komitee esimees:
2. Basaaride puhtuses hoid
8. Poed, magasinid ja
M. Kalinin.
miseks ja koristamise kulude kioskid, mis avatakse kol
NSWL
rahvakomissaride
katmiseks lubada kohaline hooside ühenduste ja raiooni,
nõukogu esimees:
ühekordse maksu kogumine, oblasti, piirkonna, vabariiklise,
W. Molotow (Skrjabin).
kusjuures see maks ei tohi liidulise liitude poolt, kasu
NSWL kesktäidesaate
ühe päeva kauplemise eest tavad neid samu maksu
suurem olla kui: koorma kergendusi, mis kooperatii
komitee sekretär:
A. Jenukidse.
pealt 1 rubla, käest kaup vidki.
lemisel lauakese pealt 20
9. Kolhooside, kolhoosnik Moskwa, Kreml, 20. mail 1932. a.
kop., suure karilooma pealt— kude ja töötavate üksikmaja-1 rubla, väikse karilooma
pealt 50 kop.
Sotsialistlise ehitustöö wäerinnalt
3. Ära keelata ühekordse
maksu kogumine linnu, mu
nade, piima, või, juustu pealt
kui kolhoosnikud jt. töötavad
üksikmajapidajad seda käest
müüvad.
4. Kohustada kohatisi nõu
kogusid maksimaalselt
alandada rendimaksu, mis
wõetakse kolhoosidelt kaup
lemise ruumide kioskide,
poodide ja magasinide eest.
5. Kindlaks määrata, et
kolhooside ja koihoosnikkude
pööret kolhoosilise kauple
mise arendamise poole. Nõr
galt on arendatud weet hui
galine-poliitiline töö partei
keskkomitee ja walitsuse ot
suste ümber. Need otsused
ei ole weel teatawaks saa
nud igale kolhoosnikule ja
üksikmajapidajale.
Keskkomitee ja rahwako
missaride nõukogu otsus seab
kõikide organisatsioonide ette
täiesti konkreetse programmi
asjalikuks tööks kolhooside,
koihoosnikkude ja töötawate
üksikmajapidajate kauplemise
arendamise alal. Koihoosnik
kude ja üksikmajapidajate
majanduslise isetegewuse kas
wu alusel, halastamatus wõit
luses spekulandi, ülesostja,
kiilaku ja tema oportunistlise
agentuuri wastu, peawad
raiooni ja oblasti organisat
sioonid kindlustama kolhoo
silise kaupluse laialist are
nemist.

Tsheljabinski trakkori-hiiglane saab
walmis 1. jaanuariks 1933. a.
Moskwast teatatakse: Ras terwe tehase käimalaskmise
ketööstuse rahwakomissa alal.
riaadi kolleegium arutas wiima
Betooni kombinaat
sel istangul küsimust Tshel
Käesolewal aastal hakatak
jabinski traktoritehase ehitu
se Leningradis ehitama be
se käigu kohta.
tooni
kombinaati, mis esime
Aruande selle kohta tegi
ne
NSW
Liidus. Kombinaat
rasketööstuse rahwakomissari
projekteeritakse
wastawalt
asetäitja sm. Kaganowitsh,
samasugustele
Ameerika
te
kes hiljuti ehitust järele uuris.
haste
viimastele
eeskujudele.
Tsheljabinski traktorijaam on
arwatud 40 tuhande „Kater Kombinaadi walmistussuude
150 tonni betooni ühes
pilleri" tüübilise traktori wäl vahetuses.
jalaskmise peale, ehitus läheb
Tehase jaoks määratakse
maksma 400 miljoni rubla
plats
paremale poole Neeva
ning tehas saab olema üks
kaldale
riigi elektrijaama
suurematest Ameerikas ja Eu
„Krasnõi
Oktjabr" raioonis.
toopas. Tehas peab walitsu
se direktiiwide järele walmis Tehase esimene järk hakkab
saama 1. jaanuariks 1933. a. varustama kõiki ehitusi, mis
Waielusi kokku wõttes ütles on 7—lo kilomeetrilise raa
sm. Ordshonikidse: Tähtsa diuse piirkonnas kombinaa
maks küsimuseks, mida tar dist.
Pärast hakkab kombinaat
| wis lahendada, on tehase
warustama
~suurt enamust
metallitööstuse Baasi ja kaad
Leningradi
ehitusi.
rite küsimus. Tsheljabinski
Tehast projekteerib ehitus
traktoritehas nõuab suure hul
te
instituudi Leningradi osa
ga wäärtuslikku metalli. Kuid
konna
betooni sektor.
„Spetsstali" tehased ei tõsta
senini walmistuslist ülesan
Sm. Nlolotowi tagasi
net. On tarwis otsustawalt
jõudnuile Moskwasse
järele jõuda. Tsheljabinski
Moskwast teatatakse: 20.
traktoritehasele on tarwis abi
anda ehitusmaterjaliga, anda mail jõudis NSWLiidu rahwa
tarwilised kaadrid. Sm. Ord komissaride nõukogu esimees
shonikidse ettepanekul kin sm. W. M. Molotow (Skrja
nitas kolleegium ära kindlad bin) Uraali sõidust Moskwas
tähtajad Tsheljabinski trakto se tagasi ja asus oma kohus
ritehase põhiosade kui ka etäitmisele.

Nõnk. Liida st
Sõjaprowokaatorid paljastatud
Walgekaardlasest bandiit Gorgulow oli ühenduses waigekaardlaste
juhtiwa keskkohaga
„Gorgulow on kelm,
alkoholile, õnnekütt
ja lurjus"
Politseikomissari Eno
tõendamine
Prahast teatatakse: Tshehi
ajalehed teatawad prantsuse
politseikomissari Eno kokku
wõtetest -Gorgulowi järeluu
rimise asjus Prahas, Brnos,
Godoninas, Psherowis ja
Eno tuli järel
dusele, et .Gorgulow on liht
salt kelm, alkoholik, fantaseer
õnnekütt ja lurjus." '
Gorgulowi ühendus
„Wosroshdeniega"
Pariisist teatatakse: Siia
maani kinnitas waigekaard
laste häälekandja .Wosrosh
denie", et toimetus ei tunne
Gorgulowit. Nüüd paljastab
.Humanite", et .Wosroshde
nie" 20. dets. 1931. a. numb
ris on awaldatud .roheliste
juhi Pawel Gorgulowi" üles
kutse walgekaardlistele emi
grantidele- kasakatele astuda
.roheliste rahwuslaste" par
teisse. Ühtaegu teatati kuu
lutuses, et 27. detsembril esi
neb .roheliste rahwuslaste
juht Pawel Gorgulow" ühes
Pariisi kohwikus aruandega
teemil: .Kes on rohelised ja
mille eest nad wõitlewad.
Tulewane rahwusline Wene
maa". Edasi oli kuulutuses
tähendatud: .Sisseminek wa
ba. Partei distsipliin ei luba
mingisuguseid läbirääkimisi
ega protestisid. Kõigi küsi
muste peale wastab roheliste
rahwuslaste programm, mida
igaüks ilma maksuta wõib
saada".
Burtsewi provokat
siooniline teaewus
OPBWSSBSBBBW W» «

Pariisist teatatakse: „Hu
manite" avaldab uusi paljas-

tusematerjale Burtsewi ja te
ma wene rahwuslise komitee
kohta, mis on asutatud Pa
riisis 1921. a. kõige walge
kaardliste emigrantide ühen
damiseks nõukogudewõimu
wastu. Selle komitee program
mi aluseks on sõjariistus
wõitlus enamluse wastu. Ko
mitee juhatajateks on endine
tsaariminister Feodorow, üks
wene monarhistide juhataja
test, ajalehe .Wosroshdenie"
peajuhataja Struwe, sama le
he toimetaja Semenow ja
Burtsew. Komiteel on sekt
sioonid Tsheho-Slowakkias,
Lõuna-Slaawias, Bulgaarias,
Saksamaal, Türgimaal jne.
Komitee alla kuuluwad mit
mesugused walgete emigran
tide grupid, kes moodusta
wad niinimetatud .wene rah
wuslise liidu", kelle tegewus
wäljendub Nõukogude Liidu
wastu waenulikkude teadaan
nete saatmises Rahwasteliidu
nõukogule ja mitmesugustele
Bürooga riikide waiitsustele.
1919. a. asutas Burtsew
Pariisis telegraafi-agentuuri
„Jedinenie° (ühendus) nime
tuse all, mille ülesandeks on
waleteadete laialilaotamine
Nõukogude Liidu seisukorra
üle. Sellest asutusest wõtsid
osa tuntud wene kagitalist
Tretjakow, Boris Sawinkow,
Konowalow ja endine tsaari
saadik Pariisis Iswolski. Üht
aegu redigeeris Burtsew aja
lehte .Obstsheje Delo" (ül
dine asi) ja andis wälja nõu
kogudewastaseid raamatuid.
Burtsew sai selle kõige jaoks
Prantsuse wälisministeeriu
milt abiraha. Burtsew ei ole
mitte ainult kõige walge
kaardliste tegelaste ja orga
nisatsioonide agent, waid ka
prantsuse imperialismi agent,
ta on ka räpane prowo-

Võitlusele maasika enamlastamise eest!
(LÖpp). > '
Ja peab tunnistama, et Stsherbakovi aruanne „Par
meil on senini liig wähe ta ' teilikkusest muusikas" tõi esi
helpanu pööratud muusikali le elava mõttevahetuse, mil
sele väerinnale. Hulgaline lest selgus, et muusikalise
muusikaline kasvatustöö pole kasvatuse väerinnal EPT-s
seisnud sel kõrgusel, mil ta kaugeltki mitte kõik korras
oma tegeliku tähtsuse parast ei ole.
peaks seisma.
Wäljaarwates sm. S. artik 2. Kitsarinnaline praktitsism
lit „Muusikaline mürk ja võit ja leplik muusika arvustus
Õpetaja Stsherbakowi muu
lus selle vastu" «Leeki
des" nr. 1. s.a., pole meie sikalised seaded, otsustades
ajakirjandus peaaegu sugugi aruande esimese poole järele,
lubavad tal tunnistada helikäsitanud neid küsimusi.
seda tähtsam ja ajakohasem kunsti klassivõitluse sõjariis
on muusika küsimuste päe taks. Stsherbakov arvustab
wakorda võtmine Eest! Soo kirikumuusikat, kui kahjulik
me Ped. Tehnikumi organi ku pappide mürki, mis alan
dab inimese energiat, töösatsioonide poolt.
Algatus, mida tegi Tehni wõimet, elurõõmu. Samuti
kumi parteiorganisatsioon, hurjutab ta kodanlist langus
uurides erilise komisjoni kau muusikat foxtrotti, „must
du läbi muusikalise kaswa laste" romansisid kui eba
tuse seisukorda Tehnikumis kunstilist wäärnähtust. Ka
ja tõstes selle küsimuse hul muusikatundides on wälja
galisele arutusele ÜK(e)P ja kuulutatud sõda „foxile."
komnoorte lahtisel koos Kuid kaugemale neist üld
olekul 19. mail, on tähtis al seadetest A. Stsherbakow
gatus ja selle algatuse üm ei lähe. Muusika nähtuste
ber tarwis koondada wõima sügawam diferentseerimine,
likult rohkem ühiskondlikku kogu muusikalise töö läbiim
ibutamine poliitilise kaswatu
tähelpanu.
E. S. P. Tehnikumi laulu sega jääb senini siiski tege
ja muusika õppuse juhataja mata.
' Iseloomuline ja näitlik oli
edaspidine EPT muusikatun
JBriasi" nr. 115.
dide, koori ja ringide töö
' konkreetne arvustus samal
1 Ihk.

kaator, kes ühendust peab
prantsuse schowinistide ja
politseiga. Burtsew toetas
„Kutepovi asjus" nõukogu
devastast hoogtööd oma sen
satsiooniliste
avaldamisega. Burtsewl osa
Doumeri tapmise loos ei ole
veel välja selgitatud, selle
peale vaatamata, et enne Dou
meri elu kallale kippumist saa
tis Gorgulov öö mööda „Ob
stsheje Delo" toimetuse naab
ruses asuvas hotellis.

Laialiste tarbeaine*
te tSiendaw wälja
laskmine ,

Saksa riigipäewa
ai kutsuta kokku
Berliinist teatatakse: Rii
gipäeva esimees Loebe lük
kas kommunistide nõudmise
riigipäeva kokkukutsumise
asjus 24. maiks tagasi. Ka rahz,
vuslaste samasugune nõud
mine lükati tagasi. Arvatakse,
et Loebe tahab, maksku mis
maksab, riigipäeva kokkukut
sumisele enne Lausanne kon
verentsi takistusi teha.

Moskwast teatatakse:
WSFNW rahvakomissari
de nõukogu kinnitas ettewõ
tetele ja tööstuskooperatsioo
ni artellidele lisaplaani ja
eelarve 1932. a. ülejäänud,
aja peale. Selle järgi suuren
datakse veel käesoleval aas
tal 113.570.000 rubla eest iga
päevaste tarbeainete välja
laske hulka. Täiendavalt
suurendatakse metallasjade,
pudu-kaupade, puu, naha
ja väljalaskel.
Üldisest summast
113.570.000 rubla langeb
21.386.000 rubla Leningradi
ettevõtete ja töõstuskoope
ratsiooni peale. WSFNW rah
vakomissaride nõukogu pani
Leningradi tööstuskooperat
siooni liidule ette selgitada
võimalusi kui palju suu
detakse laialiste tarbeainete
väljalaskel suurendada üle
kinnitatud tööstuse program
mi.

koosolekul 19./ V. Konkreetse
töö juurde mindi juba kitsas
praktiliselt seisukohalt. Ja
selle praktitsismi märgi all
hakkasid arenema ka läbi
rääkimised.
Selle asemel, et näidata
ära, missugused seaded on
wõetud aluseks teoreetilises
muusika-õppetöös, kuidas
wiisi konkreetselt läheb võit
lus parteilikkuse eest muusi
kas Eesti-Soome Pedtehniku
mis, arutatakse pikalt ja laialt
sarnaseid probleemisid, nagu
puhkpillide koori koosseisu
«probleemi" («pasunakoor
läks laiali, sest puuduvad täis
kasvanud passipuhujad"),
vaieldakse küsimuse üle
kas õppur peab kõiki män
guriistu tundma, või peab
oskama ühe pilli peal hästi
mängida, loetakse teenuseks,
et õppurid teavad kuueteist
kümnendikku nooti, kuna
programmis on ette nähtud
ainult tutvus poole, veeran
di ja kaheksandikuga jne, jne.
Kitsast praktilisest küsimu
se ülesseadmisest ei tõusnud
kõrgemale ka kaasaruandja
sm. Ratassepp, seda enam, et
uurimise-komisjonil «puudu
sid materjalid", mille varal
koosoleku läbi
rääkimisi vastavale printsi
piaalsele tasapinnale tõsta.
Sellepärast ei annud ka
suurt tagajärge Tehnikumi
juhataja sm. Linnamaa ja sm.

Andressoni üleskutsed läbi
rääkimisteski valgustada muu
sikalise kasvatuse poliitilist
ja metodoloogilist seisukorda.
Rida väljaastumisi signali
seeris ülirahulikust meele
olust ja heasüdamlikust suh
tumisest igasugusesse muu
sikasse, mis valitseb Tehni
kumi õppurkonnas.
«Muusika klassilise liini
asjus on meil kõik korras"—
ütleb üks.
«Rahvusdemokratismi
meil muusikas ei ole" tea
tab teine jne.
Aga faktid... . tõendavad
hoopis vastupidist.
Paar näidet.
7. märtsil, naispäewa pidu
õhtul, esinewad EPT lauljad
Haridusmaja näitelawal puru
kodanliste, ideoloogiliselt
wõöraste lauludega Eller
hein" ja „ Ojake."
EPT pasunakoor õpib sel
geks ja mängib sm. Ratasse
pa juhatusel wana, labast,
ärarüwetatud walsipala.
Soomlastega tuleb Stsher
bakowi enese tunnistuse jä
rele õpetada laulu sarna
sest raamatust, mis oma sisu
ja haltuurse, wigase kokku
seadmise pärast ärakorjamise
wäärt.
Kehakultuuri muusikaline
kaassaatemäng põhjeneb hoo
pis armetu repertuaari peal:
wanad, allpool igasugust krii
tikat feiswad palad.

Trüki- ja paberitöö
liste ametiühisus on
iaotatud kaheks ühi
suseks
18. mail lõppes trüki- ja
paberitööliste üleliiduline
kongress. Kongress kiitis
heaks trüki- ja paberitööliste
ametiühisuse üleliidulise
keskkomitee pleenumi otsuse
ühisuse jaotamise kohta ka
heks iseseiswaks ühisuseks.
Kongressi lõpuistang viidi
läbi eraldi. Trükitöölised ja
paberitöölised walisid igaüks
enesele juhtiva organisatsi
ooni. 19. mail peetud trüki
tööliste keskkomitee pleenu
mil valiti uus komitee pre
siidium. Keskkomitee esi
meheks valiti sm. Magidov.
Peeti ära ka paberitööliste
ühisuse keskkomitee plee
num, kus keskkomitee esi
meheks valiti I. A. Ivanov
(NSWL tööasjade rahvako
missariaadi kolleegiumi liige).

24 miljoni hektarit
kesa alla
Moskwast teatatakse: NSW
Liidu Kolhostsentri juhatus
kinnitas kesakünni plaani
kolhoosides
1932. aasta pea
Weeteede rahwakomissariaadi teadaanne
le. Üldse peab kesa alla kün
Reisijate aurulaew „Geor „Sowetskaja nehwt", kes sõi tama 24 miljoni hektarit, sel
ges Filippar", mis kuulus tis Kaugest Idast Mustame les arvus 18.170 tuhat hek
prantsuse aurulaewa kompa rele, lähenes esimesena 16. tarit puhast kesa.
nii „Messagere Maritime'le", mai hommikul kella 4 ajal
ehitati 1930. aastal. Ta kan hukkuwale laewale ja pääs
Batumi tuli Greeka
dejõud oli 21.000 tonnise tis ..Georges Filipparilt" 261 maalt kolmas partii armeen
weewäljasurwe juures 16.290 reisijat, kapteni ja 176 ini lasi ümberasujaid, kokku
gross register tonni. Wiima mest laewa ekipaashist.
1.520 inimest. Tulijad võt
Raadiogrammi põhjal, mis sid osa Batumi töörahva
sel reisil oli ta tagasisõidul
Jokohamast (Jaapanist) Eu saadud „Sowetskaja nehwti" 1. mai demonstratsioonist.
roopasse kõrwalsõitudega kaptenilt sm. Aleksejewilt, 4. mail sõitsid armeenlased
asumaade sadamatesse.
wiidi päästetud merehädali edasi Armeeniasse, kus
Wälja sõitis Kolombo sa sed Adeni sadamasse, kus nad saavad ära mahutatud
damast, mis asub Adeni lahe nad 17. mail prantsuse lae erialade järele tööstuse-ette
aafrikapoolsel kaldal ja jõu wale aUnderlobenile" üle võtetesse.
des Quardaphui neeme koha anti. Pärast seda wõttis meie,
30. mail awatakse Mosk
le, tekkis „Georges Filippa laew sõiduslhi Mustamere sa-1
wa kultuuri ja puhke pargis
riP tulekahju. Prantsuse lae damatesse.
kultuuri ja tehnika linnake.
wa läheduses olnud tanklaew
Ühtlasi selgib wälja, et
õpilastel on wäga nõrk rüt
mika harjumus, et mai-de
monstratsioonil ei osata laul
da proletaarseid marsi-laule,
ei osata pidada jalga. (Muu
seas on A. Stsherbakowil
sel puhul wäljatöötatud oma
pärane teooria: waimlise tõö
inimesed, õppurid, üldse ei
oska takti pidada, neil pole
seda rütmi tundmust, mis
töölistel.)
Weel waremalt, 29. jaa
nuaril, naisdelegaatide pidu!
laulab EPT naiskoor hoopis
lubamatuid laulusid, kus
.kallis kodu" ja /.Indude li- .
rinad" sees.
Sellest kõigest hoolimata
kippusid läbirääkimised aru
ande „parteilikkus muusikas"
puhul mööda hiilima EPT lau
lu- ja muusikatöö poliitiliselt
sisust.
Komisjonil „puudusid ma
terjalid" (?), läbirääkimised
läksid kitsarinnalise praktit
sismi rada.
3. „Loojalöödud" kiriku co
raalid, fox ja jazz ning
tnahawaigitud rahwusdemokratism
Üldiselt kokku wõttes muu
sika arwustusõhtu resul
taate ESPTehnikumis 19.
mail, peab alla kriipsutama,
et tarvilik ja hea algatus
seekord ikkagi algatuseks

Kaubawahetuse operatsioonide ja produktsiooni
realiseerimise kohta wäljaspool plaani
ÜK(e)P keskkontrollkomisjoni presüdiumi otsusest 14. mail 1932. a.
ÜK(e)P keskkontrollko lõpetamiseks, mitte ainult ei selleks, et kinni matta mitte
misjoni presiidium konstatee pane tõsiseid karistusi sarnas seaduslikku tegewust te
rib, et ette wõtted ja majan te asjade arutamisel süüdlas ha wall noomitus hoiatusega.
Sinowjewi nim. wabriku
duseorganld weel ikka jät te peale, vaid üksikutel juh
kavad NSWL rahvakomis tumistel võtavad oma kaltse juures olewa kinnise tööliste
saride nõukogu 18. oktoöbrl alla ning sanktsioneerivad kooperatiiwi esimehe sl.
1931. a. otsuse kuritahtlikku niisuguseid avalikult mitte Potaskujewa, produktsiooni
kõrwalemüügi ja rea suurte
rikkumist, mis antud „kauba seaduslikke asju.
kaubawahetusliste operatsi
Keskkontroil-komisjon
tegi
vahetusliste operatsioonide
likvideerimise kohta". Peale juba mittu korda hoiatusi oonide eest . parteist wäl
otsekoheste kaubavahetus niisuguse majanduslise prak ja heita.
Arwestada Iwanowo töölis
liste operatsioonide toimeta tika lõpetamise kohta.
Sellepärast
on
keskkont
te
ja talurahwa inspektsiooni
vad ettevõtted ja majandus
organid mitteseadusliku tege roll- komisjon sunnitud kuri kõntroll-komisjoni teadet, et
vuse kinnitamise sihis kau tarvitajate suhtes tarvitama Potaskujewa asjas on awali
kuks tulnud täiendawad, kae
bavahetuslisi operatsioone karniisid abinõusid.
NishniNovgorodi
õmblu
lakohtuliku iseloomuga fak
iseseisvate müügi ja ostu ar
vete järele, kuna üksikutel sevabriku Nš 1 direktorit tid, millega sidemes ta anti
juhtumistel vormeerivad sm. Kalmõkovi, 1920. aas kohtu kätte.
need operatsioonid vabrikute tast ÜK(e)P liiget, rahvako
Kinnitada Leningradi töõ
kinniste tööliste kooperatii missaride nõukogu otsuse, lis-talurahwa inspektsiooni
vide kaudu, muutes neid kau mis antud kaubavahetusliste kontroll-komisjoni otsus, mis
bavahetuslisteks vahekonto operatsioonide kategoorilise wõtab karmile parteilisele
riteks („Krasnjoe snamja" ärakeelamise kohta jämeda vastutusele kõiki konkreet
vabriku kinnine töölistekoo rikkumise eest, valmissaa seid süüdlasi, kes rikkunud
duste ja poolvabrikaatide rahwakomissaride nõukogu
peratiiv).
Selle kõrval praktiseerivad süstemaatilise laialiraiskami otsust, teinud suuri kauba
rida ettevõtteid, trustisid, se eest, tunnistada, et ta on wahetuslisi operatsioone ja
ühendusi ja baas-ladusid pro ära teeninud parteist välja väljaspool plaanilisi realisee
duktsiooni suurel mõõdul heitmise, kuid arvestades, et rimist ning anda Leningradi
realiseerimist mittekaupleja sm. Kalmõkovi seniajani õmblus-trikotaashi ühenduse,
tele organisatsioonidele, pii laituseväärilises märgatud „Krasnoje Snamja" ja „Sko
lates niiviisi laiali eriti defit ei olnud, jätta teda partei ri rohod" vabriku asjad üle
siit-kaupasid, nagu nahk, puu dadesse, anda vali noomitus prokuratuurile.
Wõtta arvesse Nishni töö
willariie, klaas, mis lõhub hoiatusega ning võtta õigus
plaanilist varustamist, desor vastutaval kohal töötamiseks lis-talurahva inspektsiooni
ganiseerib kaubaringkäiku 2 aastaks.
kontroll-komisjoni 13. aprilli
Iwand&o 2. puuwilla trusti 1932. a. otsus ja ÜK(e)P kont
ja kitsendab laialise nõudmi
se turufondide laiendamise juhataja asetäitjale sm. Tshas roll-komisjoni 27. aprilli 1932.
tuhinile BIWM wabrikule aasta otsus, mis andis valju
võimalust.
lubaandmise
eest kaubawa parteilise karistuse kõigile
Rida kohalikke oblasti,
hetusliste
operatsioonide
tege rahvakomissaride nõukogu
piirkonna ja raiooni organi
satsioone ei ole hoopiski kül miseks— teha noomitus ning otsuse rikkujatele ühes asja
laldaselt aktiiwsed wõitluses kõrwaldada Iwanowo 2. puu prokuratuurile andmisega.
Silmas pidades seda, nagu
nende faktide wastu, nad willa trustist töölt.
Sinowjewi nim. wabriku järeluurimisel selgus, et ühen
mitte ainult ei wõta mingi
suguseid otsustawaid abinõu endisele direktorile sm. dused ja trustid eraldavad
sid tarwitusele mitteseadus Tswetkowile riide omawolili ettevõtetele peale kindlaks
liku kaubawahetuse ning wäl selt müümise eest, mitte õi määratud kontingendi veel
jaspool plaani realiseerimise gete tunnistuste andmise eest erilised fondid kokkuostetajäi. Järgmine samm on weel
teha.
Öelda täna üldistes joon
tes, et helikunst on klassi-j
võitluse abinõu, et kiriku
muusika ja pühalikud koraa
lid on pappide mürk, et fox
trotid, jazzbandid, «must
laste" romansid üldse see,
mida JA- Gorki nimetas «paks
magude muusikaks" (My3biKa
TOJICTUX), on kahjulikud, la
gastavad väärnähtused
seda üksi on veel vähe.
Niisugusel kujul on see—juba
eilane päev. Ilma nen
de seadete tunnistamiseta
on võimata olla nõukogude
maal muusika spetsialistiks
ja igal poliitiliselt kirjaoska
jal nõukogude kodanikul on
see selge. Ei leidu palju
vastuvaidlejaid kui öelda,'et
on vaja välja peksta lõõts
moonikerite repertuaarist sen
timentaalsed valsikesed, ko
danlistest tantsu - saalidest
ja lõbumajadest pärit „tvo
stepi" laadi tantsud. Seda
tunnistavad kõik. IKuid täna
juba'on seda vähe.
Tänapäev peab minema
kaugemale. Wõideldes töö
rahvale otsekoheselt vaenu
liku kirikumuusika ja paks
magude ilutsemise - muusika
vastu, peab nüüd paljastama
varjatud vaenlast, mis on
pugenud peene «rahvaliku"
katte alla, mis on pugenud
«süütutesse", väliselt apoliitiHstesse lastelauludesse, ring-

mängudesse, tantsupaladesse.
See on raskem, kuid häda
tarvilik ülesanne. Palju, ter
ve wirn näiteid võiks tuua
sellest, kuidasviisi «neutraal
sete" looduselaulude, tühiste
.ilusate" mängupalade näol
liiguvad hulkades võõrad,
sisult kodanlised, kontrrevo
lutsioonilised lood. Tosinad
ringmängulaulusid, kus «kai
julossid", «krahvitütred", ise
gi «taevaisa helde käega"'
tegutsevad, kus hüütakse:
.lase lennata, las' Eesti
wennad elada!" jne, Jne.
Kõige näitlikum on aga
sel alal meie noodikirjandus.
Alles 1930. a. Ilmub trükist
A. Soome, A. Stsherbakowi
ja F. Klimbergi kollektiiwne
töö 0 Laulud ja mängud
töökoolidele'. Palju räägib
juba raamatu osadesse jaota
mine. Kõik laulud on koon
datud... aastaaegade järele!
I osa sügis, II talv, siis
kevad ja suvi.
Sisuliselt on ülekaal loo
duse - laulude pool. Sisutu,
sentimentaalne ilutsemine on
laulude enamusele omane.
„Tuleb tali tasakest!", „Kuu
kumab kullana säält taewa
telgil" jne. Lõwi osa on
„rahwalauludele" antud, mille
nime all autorid on trükki
nud puhastwerd rahwusde
mokraatlikke lugusid. Laulus
nr. 12 annab A. S. nrahwa
laulu" kaudu seade: „ Laula,
laula, suukene... ilutse mu

Tähelpanu karjakaswatuse brigaadile
Alaline kolhoosnlkkude
koosseis karjakaswatuse bri
gaadides pole juba enam
uus asi. Kuid alatihti on
kolhoosi looma-, sea-, wasi
kalaudas wastutamatus loo
madega ümberkäimises alale
jäänud. Tarwis ta ka siit
wälja ajada.
Iga kolhoosniku külge, kes
loomalaudas töötab, tuleb
kinnitada teatud hulk loomi,
kellede eest ta alatasa hoo
litseb. Tükitöö karjakaswatu
ses peab ka olema organi
seeritud wäljatöötatud saadu
se hulga ja omaduse arwes
tamise waral: piimafarmis
lüpstud piima hulga ja oma
duse järele, seakaswatuse
farmis üleskaswatatud põr
saste hulgast, nende kaalust
ja rammususest; noorlooma
de kaswatuse farmis Üles
kaswatatud noorloomaddnul
gast, nende kaalust ja pris
kusest.
Ka siin on plaani üles
annet tarvis: tõsta lüpsi kuni
2000 liitrini aastas, anda
vate kaupade vastu vaheta
miseks, fondide peale spet
siaal-tööriiete jaoks jne
missugune broneerimine ka
tegooriliselt ära keelata, lik
videerida väljaeraldatud ja
mitte äratarvitatud fondid,
neid üle andes laialise tarvi
tamise fondi.
Kohustada kergetööstuse
rahvakomissariaatl kindlaks
määrata vastav kindel kord
praki, räbalate ja teiste vai
mistusliste ülejääkide reali
seerimiseks, mis kindlustaks
nende ärakasutamise lepin
gulistel alustel ja eestkätt
niisugustes organisatsiooni
des, mis töötavad laialise tu
ru jaoks, kategooriliselt ära
keelates omavolilist mitte
otstarbekohast realiseerimist
ettevõtetes.

südameke". Rida laule hõis-j arvustada ka enda .nõrkust"
kawad kodumaja ja isatarej nõndanimetatud .rahvalaulu
headusest (.Kask", .Aiaäärne
de" suhtes. |
tänawas", hällilaulud). Idea I Sellepärast tegi E. S. Ped
liseeritakse üksikpõllumehe. i Tehnikumi ÜK(e)P ja kom
majapidamist (.Sahaga kün | noorte ühingu rakukeste lah
nan ma", .Tuulaja laul"). tine üldkoosolek õieti, kui ta
Wähesed revolutsioonilised (, Stsherbakovi aruandel ja ka
wõitluselaulud upuwad. Maa Ratassepa kaasaruande mitte
sika" ja .Kiisude" kes
rahuldavaks tunnistas.
kel nii ära, et neid ei näegi,
seda enam, et rida .ajako 4. Arwustadä liitlasi, lüüa
waenlasi
hastatuid" laule üsna kohma
kat wanade lugude ümber
Meil, N. Liidu eestlastel
tegemist endast kujutawad. on mitu kvalifitseeritud
Näituseks nr. 15 .Oktoobri' muusika spetsialisti, kes peaks
laul" kõlab järgmiselt: .Nüüd kõik jõud selleks panema, et
lapsed, rõõmustage, Oktoober .osaltki rahuldada seda suurt
tulnud meil...", aga J. Nor-|| nõudmist, mida on meie töö
mani .Sirp ja haamer", aren-|-1 lisklassil, meie kolhöosnikku
dades õiget ideed, wäljendab del proletaarse laulu, enam
seda sarnasel kujul (.Sirp ja lise muusika vastu.
haamer see on ilas liidu >
riigi wõidumärk. Selle abil\! Wastava noodikirjanduse
löödi puruks rahameeste ! puudus kutsub ellu igasugu
lagund wärk..."), et laul hir seid käperdusi Manade vii
witawa paroodiana paistab side kallal, vanade laulu
|de saamatuid ümbertegemisi
tehtud olewat. •
Laulude kogu kokkusead-' 1 .uue moe järele" jne. A.
jäte .apolitismi" wiljana on Stsherbakow jutustas ESPT
sarnased nähtused, nagu hoo koosolekul, kuidas Leningradi
pis lubamatute pappide lau läheduses, ühe raudtee jaama
lude mahutamine: sSuwiste juures oli mitme soome kol
'laul" ja .Põuasel põllul", kus hoosi ühine pidu, kus kanti
|.Kurwalt vaatab põllumees ette kellegi kohaliku .kom
posiitori" meisterdatud revo
taewa poole üles".
Kõigest sellest ei rääkinud lutsioonilist .hümnust", mille
viis võetud laulust ,Oh,
Stsherbakow, kui üks raa
matu autoritest, kelle kohus jõulupuu, oh jõulupuu..."
Sarnase uskumata narruse
oleks, rääkides parteilikkusest
muusikas, paljastada ka oma ni võidakse minna, et mus
rahvademokraatlikke vigu, tasajalist, kontrrewolutsioo-

mitte wähem kui 7—9 põr
sast igast poegimisest jne.
Ja plaani täitmisele wastawalt
tuleb katöötuspäewasld arwatt
Eriline tähtsus on jõudude
asetusel kaubapiima-farmls.
Paljude, seal hulgas ka Le
ningradi oblasti kaubapiima
farmide kogemus on näida
nud, et lehmade söötmist ja
lüpsmist peab andma ühe
inimese lüpsja kätte. 12—14
lehma asemel, mida ta siis
teenis, kui tal neid sööta
polnud, teenib ta nüüd B—lo8—10
lehma. Kuid selle tõttu, et
karja produktiiwsuse tõstmi
se peamine abinõu on toi
dud, ja et loomade toitnyne
on selles kätes, kes selle pro
duktiiwsuse eest otsekohe
wastutab, siis piimaand selle
juures tõuseb. Inimeste arw
brigaadis ei pea selle juures
suurenema, sest lüpsjate
arwu kaswamlne käib nende
kolhoosnikkude arwel, kes
loomatoidu ettekandmisega
ametis olid.
Töö hindamist liitri piima
järele peab tarwitama mitte
ainult lüpsja suhtes, waid ka
laudatöölise, karjase, wahi
mehe ja kõigi nende kol
hoojsnikkude suhtes, kes lauda
juures ametis on, kelle töö
nii wõi teisiti peab produk
tiiwsuse tõstmisele kaasa ai
tama. Neis on ka tarvis
materjaalset huwi äratada
tööhindamise kerkimise vas
tu piimaanni suurenemise
puhul ja tööhindamise alane
mise vastu piimaanni vä
henemise puhul.
Paremaid lööklasi on vaja
premeerida, kuna lohakate
suhtes protsendilist maha
arvamist tuleb praktiseerida.
Ühtlasi on vaja paremate
brigaadide ja üksikute töö
liste tööd ja saavutusi aja
kirjanduses valgustada, pal
jastades töö lõhkujaid.
nilist laulu tehakse ümber*
kolhoosi koori jaoks!...
Kuid see juhtumine pole
üksik. Tükati on siin tege
mist lihtlabase kirjaoskama
tuse ja teadmatusega, kuid
tihtipeale on siin ka salajase
klassiwaenlase kahjutege
mine.
Meie kohus on: tõsta wal
welolekut muusikalisel wäe
rinnal, otsustawalt lüüa iga
suguseid katseid elustada ja
arendada kahjulikku, kontr
rewolutsioonilist muusikat.
Meie ülesanne on alusta
da wõitlust eesti proletaarse
laulu eest.
Möödapääsematalt kerkib
üles ka kaadrite küsimus.
Nähtawasti tuleb wõtta ühis
kondlikku puksiiri need wa
nad kaadrid, mis meil ole
mas. Aidata neil wabaneda
wigadest. Tuleb astuda sam
musid, et eesti töörahwal
oleks omad muusikandid N.
Liidu muusikakoolides, et
kaswaks omad heliloojad,
omad uued kunstnikud.
Inimeste wõimsam organi
seerija ja kaswataja muu
sika peab wõidetud saama!
Wõitlusele enamlise heli
kunsti eest! n Edasi" brigaad: E. Paklar,
L. Saarts.
„Edasi* nr. 115
3 Ihk.

Rohkem hoolt tööliste igapäewaste tarbete eest
Nõukogude Liit on ainukene
liik, kus alatasa, aastast aas
tasse kaswab töölisteklassi
heaolu.
Töötaoleku likwiderimine,
7-tunniline tööpäew, naistöö
liste laialine tõmbamine töös
tusse need on niisugused
hiiglasuured wöidud, mida
ei tunne ja ei wõigi tunda
kapitalistline maailm; need
on kõik niisugused edusam
mud,mismeieriigi töölisteklas
si ja töötawate hulkade heaolu
tasapinda wõrdlemata kõrgu
sele tõstsid.
Kuid kõike seda on weel
wähe. Nõukogude Liit astus
sotsialismi ajajärku, NSWL
töölisteklass saawutas wõidu
oma kapitalistide üle, saawu
tas otsustawaid wõitusid wõit
luses kulakute wastu. See
kõik seab omadusliselt uued
nõudmised üles töölisteklassi
materjaalsete ja kultuursete
tarbete teenimises.
Töölisteklassi materjaalsete
ja eluoluliste tingimuste
edaspidine kiire paranemine
on üks meie tähtsamatest
ülesannetest.
Eriti tähtsat osa wõitluses
töölisteklassi elamistingimus
te edaspidise kiire paranda
mise eest wõiwad ja peawad
etendama ametiühisused.
Hüüdsõna «näoga walmis
tuse poole", mis ametiühi
suste kogu tööd ära määrab,'
et tähenda sugugi seda, na
gu mõnikord mõned üksikud
«pahempoolsed" arwawad, et
nüüd tööliste materjaalse ja
kultuurse teenimise küsimu
sed hooletusse wõiwad jääda.
Hüüdsõna sarnane tõlgitse
mine ärataks ellu, ainult tei
sest otsast, ämetiühisuste te
gewuse walmistuse alal ja
tööliste huwide kaitse üks
teisele wastuseadmine, milli
ne iseloomu
lik on just ämetiühisuste
trade unionistlistele, oportu
nistlistele elementidele. Hüüd
sõna «näoga walmistuse poo-

le", nagu seda sm. Kagano
witsh ametiühisuste IX kong
ressil ära märkis, nõuab ame
tiühisustelt, et nad kogu oma
ametiühisuslise töö küsimuste
juurde, palga, töö normeeri
mise, warustamise, korterite
ehitamise küsimuste juurde
asuks sotsialistlise walmistu
se huwide waatepunktilt.
Ametiühisuse tegelane,
oma töö aluseks wöttes hüüd
sõna «näoga walmistuse
poole", peab palgaküsimuses
konkreetselt wõitieina wõrd
sustamise häwitamise eest.
Ametiühisuse tegelane peab
selle hüüdsõna põhjal sõit
lema tööliste warustamise
parandamise eest, eeskujuli
ku tööliste kooperatiiwi eest,
peab selle eest wõitlema, et
tehase peenarwiljaaed head ja
rikkalikku saaki annaks, et
raamatukogu hästi töötaks, et
puhkemajas kord hea oleks
jne, jne. Tööliste teenimise
parandamine, tähelpanu ot
sustaw tõstmine tööliste nõu
etele, hool mees- ja naistöö
liste igapäewaste tarbete eest
see on praegusajal ameti
ühisuste tähtsam poliitiline
ülesanne, wägewamaks hoo
waks hüüdsõna «näoga wal
mistuse poole" teostamisel.
ja mitte ametiühisused
üksi ei pea sotsialismi ehita
jate igapäewaste tarbete eest
hoolt kandma. Selle, asja kül
ge peawad weel kindlamalt
ja otsustawamalt oma käed
panema noorteühingu ja par
tei rakukesed. Määratusuurt
osa selles mõttes peab eten
dama ka ajakirjandus oma
mitmemiljonilise kirjasaatjate
wõrguga. Wõltlus tööliste
klassi eluoluliste tingimuste
parandamise eest on ajakir
janduse ja kirjasaatja üks
peamistest kohustest.
Sellelt waatepunktilt omab
suure tähtsuse 5. mail wälja
kuulutatud Leningradi kirja
saatjate estafett. Estafett peab
tähtsaks teguriks saama nii

töö ja palga õieti organisee
rimisel, kui ka tööliste varus
tamise, ühistoitluse, korterite
ehituse põhjalikul paranda
misel. Estafett peab aitama
parteile ja ametiühisustele,
kui töölisteklassi hulgalistele
organisatsioonidele, kätte saa
da uusi edusamme töö orga
niseerimisel ja tööliste elu
olu parandamisel.
Kirjasaatjate estafett wõib
ja peab saama hulgaliste
kirjasaatjate - lööklaste tõe
liseks wõitluskäiguks partei
juhtnööride ja ametiühisuste
IX kongressi otsuste täitmise
lipu all.
Leningradi teated
22 miljonit rubla Lenin
gradi linnamajapidami
sele
WSFNW-i rahwakomis
saride nõukogu kinni
tas Leningradi oblasti kom
munaal - majapidamise jaoks
mahutatawa kapitali jaotus
plaani. Kontrollarwud on kin
nitatud 22.300.000 rubla peale
Leningradi linnale saab sel
lest summast 22 miljonit,
oblastile 700.000 rubla,

Uiimased telcgransiii
Täna demonstreerijad Berliini pro
imnerialistl.se soja sasiu
ictderioaeu
punase wäerindlaste
Berliinist, 22. (TASS). Kom|I !wastu,
ühisuse ja proletaarsete
partei Brandeburg-Berliin j
raiooni komitee valmistab ! jurnalawastaste organisatsi
ette demonstratsioonile, mis ooni legaliseerimise eest. 24.
korraldatakse 23. mail impe I jnai peale on määratud hui
rialistide sõja vastu, NSWL | galised miitingud walgekaard
.kaitseks, faschistliste valge ! iaste prowokatsioonide wastu
kaardlaste ja sõjaõhutajate.! Kauges Idas.
Nõukogudemrastaste provokaatorite
pa»jasteniine
Berliinist, 22. mail (TASS). sõjaõhutajaid. Kõneleja näitas,
Ühes suuremas Berliini teha et walehoogtöö, mis., tõste
ses korraldati paljurahvaline tud NSWL wastu, on sihitud
miiting, mis kokku kutsutud ka „Meshrabpomitt, kui ühe.
„Meshrabpomitt poolt. Mii wõimsama rahwuswahelise
tingul esines Müntsenberg, proletariaadi solidaarsuse or
kes paljastas nõukogudevas | ganisatsiooni wastu.
taseid provokaatoreid ja I Hiina raudteelased boikoteerivad Jaa*
pani kaupade vedu
i Kõigile ameti
Nankingist, 22. mail (TASS), j
Beipinist saadud teadete põh-; •ühingute liikmetele ära kee
jal wõeti raudteelaste ameti lata Jaapani kaupade wedu
ühingu ühendatud nõupidami Hiina territooriumil.
sel wastu järgmine otsus:

Sissetung kommunistlise rahvasaa
diku korterisse
Berliinist, 22. mail, (TASS). samasugust sissetungi ka
Hiljuti tungiti riigipäewa kom kommunistliku saadiku Grube
munistliku saadiku Wilhelm korterisse, kus niisamasugune
Kommerts-kaupade
müük
Kippeni korterisse. Toas on rüüstamine toime pandi. Aja
läbi tuhnitud kõik lauad, lehe arwates on sissetungi
Olemasolew tööstuskau kapid, raamatud ja paberid. mine korraldatud poliitilise
pade ja produktide kommerts „Rote Fahne" tuletab meelde eesmärgiga.
magasinide üksikmüügi wõrk
ei suuda läbi lasta kõiki kau
Poola-Saksamaa kokkupõrge Rah
pasid ja produkte. Sellepärast
vasteliidu nõukogu istangul
awas LSPO 20 uut liha-kala
Genfist, 22. mail, (TASS'i wahel teraw seisukohtade
magasini.
erikirjasaatjalt).
Rahwasteliidu lahkuminek. Saksa saadik,
Peale nende awas LSPO
nõukogu
istangul
tõsteti krahw Beltshek tõendas, et
neil päewil linna rajoonides
sakslaste
poolt
ülesse
saksa Poola poolt läbi wiidud ag
8 wõi-piimamagasini. LSPO wähemusrahwuste küsimus
raar-reform on saksa wähe
juhatuse otsuse järele awab
musrahwa seisukorda tunta
Posnanis
ja
Pommernis.
Selle
LSPO toiduainete ühendus
küsimuse arutamise! tekkis walt raskendanud.
12 produktide magasini. Kom
merts-kaupadega hakkawad saksa ja poola saatkondade
kauplema ka kinnised töölis
te kooperatiiwid. Senised suu
Suwitusmajasid wõib
Haridusmaja teadaanded
remad: „Krasnõi Putilowetsi,"
uurida wabalt
+ 24. mail, kell 2 päewal, ön Ha
Stalini nim., Kaubasadama ja
Hiljuti seati oblasti täide ridusmajas ekskursioon Botaanika
teised kinnised tööliste koo
aeda. Kogumine täpselt kell 1 Hari
„Külwaja" kirjastusel ilmus trükist
peratiiwid awawad 9 produk saatekomitee ette küsimus dusmajas ehk kell 2 ekskursiooni
selle
kohta,
et
Moskwa
ob
kohal. Sissekirjutus Haridusmaja
tide ja 5 tööstuskaupade ma
Põllumajandusline kirjandus
Poliitiline kirjandus
lasti täidesaatekomitee ees raamatukogus.
gasini.
Johannes Büchner
* Haridusmaja puhkpillide ring
Kommerts-kaubanduse wõr kujul ära keelata igasugused
Põllumajanduse
Prowokatsioon ja
piiramised,
mis
olid
seniaja
wõtab
wastu uusi õpilasi ja wajab
gu laiendamine on tehtud ka
mängijaid. Wastu wõetakse meeste
ni suwitusruumide wäljaand ja
salakuulamine
raiooni
kooperatiiwide
üles
naisterahwaid.
maks 1932. a.
Tõlgitud saksa keelest
andeks, kes juba ettewalmis misel.
Oblasti täidesaatekomitee
Sisu:
1. Põllumajanduse • maksu
1. Prowokatsioon kodan tasid ning warsti hakkawad otsustas lewitada see suwi
funktsioneerima 30 produkti
määrus 19J2. a. NSW Liidu luse järelproowitud sõjariist:
tusruumide wäljaandmise
kesktäidesaatekomitee ja rahwa
Mõned faktid kaitsepolitsei de ja 13 tööstuskaupade ma kord ka Leningradi peale. Uus Sm. W. Kingissepa nim.
komissaride nõukogu otsus.
jaoskondade minewikust ja ole gasini. Üldse aga awatakse
eesti tööl. Haridusmajas
wikust. Kommunistlise partei
maikuu jooksul. LSPO süs kord kergendab töötawatel
2. Põllumajanduse - maksu nõrkus wõitluses prowokatsiooni
suuresti
wõimalust
üürida
su
23. mail
läbiwiimise korrast Leningradi wastu. Kodanluse diktatuuri ta teemis 45 tööstuskaupade ja witusruumisid nende oma
oblastis 1932. a. Leningradi schiseerimine ja prowokatsioon. 91 toiduainete magasini.
Pidu-õhtu
oblasti täidesaatekomitee otsus.
nikuga isiklise kokkuleppi
Mis takistab wõitlust prowokat
mise
teel.
siooni wastu.
Eeskawas:
Kuidas leida suwitus
-3. Wiljaostu plaani kohta
2. Prowokatsioon ja salakuu
ettekandel esimest korda
maja >
1932. a. saagist ja kolhooside lamine praegusaja tingimustes:
Eila awati suwine linna RERATi
kauplemise arendamisest wilja- | Klassi wõitluse terawnernine.
.Kahjur" ja muud lawastused.
Suwemajade trust wõtab äärne raudteeliikumine kõi
ga. NSW -Liidu rahwakomis Uued wõtted kaitsepolitsei jaos
Algus kell S õhtul.
saride nõukogu ja ÜK(e;P kesk kondade töös.
tööstusettewõtetelt ja asu gil Oktoobri raudtee liinidel.
komitee otsus.
Pileti hinnad harilikud.
3. Prowokatsiooni põhimee tustelt teadaandeid wastu su
1. juunil hakkawad sõit
todid ja salakuulamise liigid:
witusruumide andmise peale ma autobussid liinidel:„Elekt
4. Loomade ostmise plaani
Peakanaajiks on opositsiooni
25. mail
ja lihaga kauplemise kohta lised grupid. Poliitilise prowo Rasdelnajas, Melnitshnõje rosila Gostinõi dwor, Mosk
kolhooside, kolhoosnikkude ja katsiooni meetodid Praegusaja Rutshjis ja Sestroretskis. Tea wa waksal tehas „Bolsche
-õhtu
iiksik maja pidaja test tööta zoa te
salakuulamise mitmesugused lii
daandes peab olema täpselt wik" ja Soome waksal —Po
talupoegade poolt. NSW Lii gid. Prowokaatorite tüübid. Pto näidatud, kus ja kui palju tu rohowõje.
„Ametiühisuste IX üleliidu
du rahwakomissaride nõukogu wokaatorite wärbeerimise mee basid tahab saada ettewõte.
ja ÜK(e)P keskkomitee otsus.
lise
kongressi kokkuwõtted"
todid. Kuidas politsei prowokaa
toreid maskeerib. Prowokatsioo
Suwitusmajade ehitamist
Kõneleb sm. Rosenthal.
niline diwersioon. Salakuulamine
Trükiparandus
arendatakse. Rasdelnajas on
Algus kell 8 õhtul.
wabrikus ja tehases.
juba 5 suwemaja walmis ehi
Lõpuks kinofilm
4 Prowokatsiooni wastu wõit•
„Edasi" eelmises numbris,
tatud. Melnitsnöje Rutshjisse kolmandal leheküljel ilmunud
P. N. Melihowja I. J. Naimark lemise abinõud:
Sisseminek maksuta
Süstemaatilise wõitlemise eest
ja Wsewoloschkajasse ehita artikli „Wöitlusele muusika
prowokatsiooni wastu. Konspi takse ümber 100 suwemaja, enamlustamise eest" osa wii
Turwas sõnnikule
ratsiooni paremini korraldamine.
Sestroretskisse 10.
mases lauses on eksikombel
abiks
Kommunistide ülevalpidamise
kohta ülekuulamisel
Suwemajad ehitatakse kah trükitud: „ ... kodulise muu
Wastutawa toimetaja k. t.
te tüüpi: üksikud korterid ka sika pooldamise teele . . .«
Hind 30 kop.
Hind 50 kop.
_ . .. 0. Btrfitsos
he toa ja köögiga ningühis Peab olema: „ . . . kodanlise:
*a, ,flne toimetaja K. Valga,
,Külwaja" kirjastus, JleHHHrpan, 31, ynT 3 hiojih, 43.
eluruumiga.
muusika pooldamise teele ..
m HWIMJI14 kirjastas.
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