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Igapäewase wastusammuwa plaa
niga kindlustada külvi kõrgeid
temposid ja omadust

Laiendada fihistoit
lust põllutööde aja!
WSFNW tööliste ja talu
poegade inspektsiooni rah
vakomissariaadi kolleegium
märkis ära, et ühistoitlus on
sowhoosides, kolhoosides
ning masina- ja traktorijaa
mades mitte küllaldaselt ra
huloldawaltsisse seatud. Kol
leegium pani ette wifbi
mata laiendada produktide
iseseisvat kokkuostmist, or
ganiseerida abi - ettewõtteid
jne selleks, et laiendada ühis
toitlust põllutööde ajal. Koi
hostsentrile pandi ette mobi
liseerida kolhooside summasid kolhoosid isetegewate
söögimajade organiseerimi
seks ning laiendada -hul
galist selgitustööd kolhöos
nikkude hulgas.

Meie kolhoos „Objedinjon tatud. Äestatud on juba II
nõi trud" (Slawkowi raioonis) ha. Sõnnikut on väljaveetud
on kolmanda enamlise külwi 150 koormat. Mineraal-väe
täitmise eel.
tusaineid on küütud 5 tsent
Kolhoosi wõidus on meie nerit. 2 tsentnerit on kogu
löök-brigaadil esimene koht. tud tuhka. Linakülwi pidi
Töötades igapäewase brigaa me plaani järele algama 18.
dilise wastusammuwa plaani mail, kuna külima hakkasime
järele, saawutasime meie töö 9. mail, ületades normi 2,5
normides ületamise, ning lõ asemel kuni 3 ha.
14. maiks külisime meie
petasime mõned tööd mitu
hernest 2 ha, wikki 1
päewa ennem, kui plaanis oli
ette nähtud. i
j ha. Brigaad külis kaitsefondi
Plaani järele pidi 29 ha ühe ha kaera.
maad Olema üles küntud 16.1 ! Kõike seda saawutasime
maiks. Meie, esitades omad j meie töö õieti organiseerima
wastusammuwad plaanid, lõ-j| sega ja tööjõu õieti asetami
petasime künni 11. mail, 5 sega brigaadis.
päewa enne tähtaega. Töö-j ! Meie ees on weel palju
normid said ületatud. Nii tööd. Meie kohustame endid
kündsime meie 0,33 ha ase-|
kahekordse jõuga võidel
mel 0,46 ha, kuna üksikud da kevadiste ülesannete õi
kolhoosnikud kündsid ühe, geajalise täitmise eest.
hobuse adraga 0,55 hektarit
Matwejewi brigaad.
üles. Künd on praegu lõpe-'

Leningradi oblasti põldudel peab saama tehtud iga sow
areneb külv lubamata nõr hoosi ja kolhoosi brigaadi
galt. Oblasti maaosakonna iga traktori kolonne omandu
wiimase kokkuvõtte järele on seks.
Kolhoosi „Objedinjonnõ
plaan täidetud ainult 6,9
prots. wõrd. Kokkuwõtte ar truda brigaadi kogemused or
wud signaliseerivad reaalsest tarvis läbi arutada sowhoo
hädaohust külvi varajastele side ja kolhooside koosole
tähtaegadele. Mööda lasta kutel ja igas brigaadis. Tar
varajasi tähtaegasid tä wis laialiselt selgitada sow
hendab aga alandada meie hooside töölistele ja kolhoos
põldude saaki, mitte täita nikkudele brigaadi wastusam
tähtsamaid ülesandeid.
muwa plaani paremust.
Raiooni organisatsioonid
Partei oblastikomitee ja
•blasti täidesaatekomitee pa on kohustatud juhtima hul
Matwejewi brigaadi kogemused
nid kõigi raioonide ette konk kade kaswawat initsiatiiwi,
reetse ülesande: lõpetada sihtima teda wastusammuwa
kolhooside brigaadidesse
külv 1. juuniks. Oblastikomi planeerimise teele. Rajoonid?
lehtede
eestikeelsed
lehekül
tee ja oblasti täidesaatekomi
Leningradi oblasti kolhooside liidu juhatuse
Koristamise inven
tee näpunäited nõuavad jed, sovhooside ja kolhooside
otsus
igalt sovhoosilt, kolhoosilt seinalehed peavad saama
tar ümber jaotada
masina- ja traktorijaamalt ning brigaadide wastusammuwate
Kiita heaks Matwejewi del wiibimata läbi töötada
kehwikust-keskmikust üksik plaanide organiseerijateks, lai
brigaadi
initsiatiiwi kolhoosi kolhoosi „Objedinjonnõitrud"
rahvako
majapidajalt tõelisi enamlisi alt valgustades tema pare missariaadi kolleegium pani „Objedinjonnõi trud" (Slaw walmistuslise brigaadi üles
temposid võitluses külvi must. Oblasti kolhooside liidu piirkondade ja oblastite maa kowi raioonis), kes organi kutse igal walmistuslikul
tahtaegade lühendamise eest, poolt läbiviidavast üleob
osakondadele ette orga seeris igapäewased wastu nõupidamisel ning kolhoos
histllisesit konkursist osawõt niseerida
tõelist lööklist tööd.
koristamise inven sammuwad plaanid brigaadi nikkude üldkoosolekutel,
Meil on olemas võimas jate kolhoosi brigaadide
tari ümberjaotamist, esimeses poolt. Wastusammuwa plaanil laialt selgitades brigaadi iga
abinõu võitluses külviplaani ja brigadiiride ülesanne ei järjekorras neis süsteemides, alusel kindlustas brigaad töö- jj päewase wastusammuwa plaa
enne tähtaega teostamise eest, seisa mitte ainult selles, et mis seisavad detsentralisee normi ületamise kündmises,j ni tähtsust ja kogemusi.
mis järel proowitud Krimmi omal, brigaadis läbi viia bri ritud varustusel. ANS Waba eriti raskel sawimaal kuni jI 2. Raiooni kolhooside Uitu
kolhoosnikkude kogemustel. gaadi wastusammuwat pla riikide põllutöö rahvakorrfis 0,45 ja 0,50 ha 0,33 ha ase ' ' del kindlustada, et brigaadi
See on igapäewane wastu neerimist, vaid ka selles, et sariaadid, piirkondade ja ob mel, mis oli kindlaks mää , igapäewase wastusammuwa
ka naabri kolhoosidele, eriti
"sammuw planeerimine.
ratud kolhoosi poolt, wõttis | planeerimise kogemused, sot
Meie oblasti eesrinnas sam- mahajäävatele, ära näidata lastite maaosakonnad pea otsuse wastu lõpetada! | sialistlise wõistluse ja löök
vad
1.
juuniks
sovhoosides,
muwad kolhoosid ning masi missuguseid edusamme võib kolhoosides ning masina- ja künd 2 päewa ja kogu kül- j töö hulgalise arendamise ja
na-ja traktorijaamad, kes haa saavutada tema tarvitamisel. traktorijaamades arvele võt witöö 7 päewa enne täht-' eesrinnas sammuwate ühis
ranud kinni Krimmi lööklaste
Eriti suurt osa selles asjas ma kõik üleliigse ja kõlbuaega. !
kondlise puksiiri kauda ma
algatusest, kinnitavad oma peavad mängima külade, liku koristamise inventari
Andes „Objedinjonnõitruda hajääjate suhtes,—saaks üle
kogemustega wastusammu sovhooside ja kolhooside ning organiseerima selle üm kolhoosnikkude brigaadi init kantud kõigisse kolhooside
wa plaani suurt üleolekut partelrakukesed. Nad peavad berjaotamist müüki esi
siatiiwile ja isetegewusele, brigaadidesse.
Näiteks toome kolhoosi „Ob-• enese peale võtma algatuse
meses järjekorras kehvikute kui sotsialistlise töö uuele
3. Kindlustada, et igapäe
jedinjonnõi trud" (Slavkovs vastusammuva planeerimise ja keskmikkude majapida wormile kolhoosilise ehitus
wase
wastusammuwa planee
ki raioon) brigaadi, kes süvendamise alal brigaadides, miste vahel. Mehaniseerimise töö arendamises erilise polii
rimise
kogemused saaks lai
mobiliseerima
kommunistisid
ületab igapäevase vastusam
sektorile tehti kohuseks ühes tilise tähtsuse, otsustab ob
muva plaani tarvitamise ta ja kolhoosi aktiivi selle pla põllumajanduse varustamise lasti kolhooside liidu juhatus: alt walgustatud rajoonide ja
kolhooside ajakirjanduses.
gajärjel tuntavalt töönormi neerimise tähtsuse ja tarvi sektoriga 10 päeva jooksul
1. Kõigil kolhooside liitusid ja lõpetas künni 5 päe duse selgitamisele.
Partei ja valitsuse viima välja töötada abinõud väi
va enne tähtaega, mis plaa
kese inventariga warusta
nis ette nähtud. Porhovi sed otsused kutsusid hulka mise
alal muldamise, koris
masina- ja traktorijaama võit, des uue võimsa entusiasmi tamise, heinaniitmise jne
15. maist kuni 1. juulini wiiakse läbi
kes külvas warajasteks täht •esile. Eesrinnas sammuvad ajajärkudel.
aegadeks 63 prots. lina, on kolhoosid vastavad nende
konkurs parema metsatööstuse
ka igapäevase vastusammu otsuste peale wastusammu
Rohkem loomatoidu
osakonna peale
wa plaani tarvitamise taga wate külviplaanidega, töönor
taimede seemneid!
mide
ületamisega,
sotsialist
järg. Nii saavutas selle maMetsatöösfuse osakondade
Metsawalmistusele ja met
Põllutöö komissariaadi kol
sina- ja traktorijaama brigaad lise võistluse ja lööktöö
premeerimise
jaoks eraldawad
parwetamisele
kaasaaitamise
nr. 6 tööwiljakuse suurt tõusu, laialise arendamisega. Kõigi leegium Traktorotsentri
„Lespromtrest",
„Lenlesu ja
Leningradi
oblastistaap
kuu
juhatusele
ette
seemnekas
kündes traktoriga keskmiselt organisatsioonide ülesanne
„Murmanles"
üldise
fondi—
lutas
ühes
majandusliste
ja
watuse
kolhoosidega
tööta
on
kasutada
seda
hulkade
3 ha päevas.
-20
tuhande
rubla
suuruses.
ametiühisuste
organisatsioo
Kuid waatamata silmanäh entusiasmi tõusu, tõsta sot- 1 des koondada tähelpanu
Premeeritakse metsatöös
tawa üleoleku peale, ei ole sialistlist võistlust uuele, kõr- i loomatoidu taimede seemne nidega 15. maist kuni 1. juu
lini
wälja
üleoblastilise
kon
te
valmistamisele.
Traktoro
tuse
osakondasid, kes täitsid
brigaadi wastusammuw pla gemale astmele, juhtides sow- 1
kursi
parema
metsatööstuse
tsentri
juhatus
peab
nii
oma
programmi
mitte wähem,
hooside,
masinaja
traktori1
neerimine veel tarwilist hoo
punkti peale.
keskkohas,
kui
ka
kohtadel
kui
100
prots.
wõrd ning
jaamade
tööliste
ning
koi1
gu võtnud. Wastusammu
täielikult
realiseerisid
sm.
wälja
eraldama
erilise
aparaa
hoosnikkude
algatust
igapäej
>
Konkursi
põhiülesanne
sei
vad plaanid on tarvitusele
di
seemnekaswatuse
alal,
Stalini
6
tingimust.
sab-selles, et saawutada 2.
võetud ainult oblasti mõnes vaste wastusammuwate plaa-,(
nide ülesseadmisele. j s spetsialiseerides selles suhtes kwartalis metsamaterjalide
Wöistluse tagajärgede täp
sovhoosis, kolhoosis ning
masinaja
traktorijaamade
seks
ja täielikuks arwestaml
Üksikmajapldajate
sektor
r
walmistamise
ja
wäljaweo
masina- ja traktorijaamas.
See on seletatav paljude rai jääb maha. Tarwis wastusam-i* Lööd kaubanduse-sordi rai plaani ning eriliste ülesan [ seks peawad metsatööstuse
nete: wäljaweo jaoks määra osakonnad andma trustidesse
sonide ja küla organisatsioo muwat plaani laiali levitada c ronides.
ka
külades,
saavutades
tema
i'
tud metsamaterjalide peenen igas dekaadis andmed kon
nide oportunisjlise suhtumisega sellele tähtsale hulkade tarvitamise tagajärjel üksik- k (eskmikud üksikmajapidajad damise ja wäljalaadimise, kursi käigu kohta ning mitte
majapidajate sektori maha- j. se üles seawad on wõim mehaniseeritud teede ehituse hiljem kui 10. juulil ära saat
mobiliseerimise abinõule.
jäämise likvideerimist. s ;aks sõjariistaks wõitluses nende weoabinõudega kind ma kokkuwõtete materjalid,
Oportunism, paigalseis
Plaan iga päeva peale, k cülwi tähtaegade lühendamise lustamise jt. plaanide edukat j täieliku informatsiooniga kon
mine selles tähtsas asjas
täitmist metsatööstuse osa-' kursi alal terwelt.
peab saama murtud. Igapäe mida sovhooside töölised, j e ;est. Meie peame seda sõja
kondade poolt. 1
iista
enamliselt
kasutama.
wane wastusammuv plaan kolhoosnikud, kehvikud ja ri

Põua wastu wõitlemise ja Woiga
taguse maa kastmise kohta
NSWL rahwakomissaride nõukogu ja ÜK(e)Pk.-k. otsus
Põua häwitamise eesmärgil tustööde juhatuse organisee
Wolga-tagustes raioonides rimise projekt.
ning kindla nisubaasi orga
5. Projekti väljatöötamisel
niseerimiseks Wolga taga, arvestada tingimata veetrans
mille üldtoodang oleks 300 pordi huvisid
miljonit puuda nisu niisuta
6. Pumbajaamade, Kamõ
tawatel maadel, otsustavad
rahvakomissaride nõukogu schini sõlme ja niisutamise
ja ÜK(e)P keskkomitee: > võrgu ehitamistöõde lõpeta
' 1. Lugeda tarvilikuks hüd mise tähtaeg 1937. a.
rojaama ehitamist Kamõschi-j
7. Kohustada „Energo
ni raiooni mitte üle 23—24 tsentri" ja rasketööstuse rah
meetrilise veepinna kõrgu vakomissariaati jatkata Saa
sega, mis kindlustaks 4—4,3 mara hüdrojaama küsimuse
miljonilise ha maapinna masi läbitöötamist.
nate abil niisutamise Wolga
NSWL rahwakomissa
taga (Kesk-Wolga ühes raioo
ride
nõukogu esimees:
nidega umbes Kinel Sa
W. Molotow (Skrjabin).
marka põhjapool ja AlamÜK(e)P keskkomitee
Wolga kuni Kamõschini" pa
sekretär: J. Stalin.
ralleelini lõunas).
2. Hüdrojaama võimsus!
arvata 1,8—2 milj. Tcilo
vati peale. 1
Saksa endine wfilis
3. Kava väljatöötamiseks
minister
Curtius sõi
ja tarvilikkude otsimistööde
tis
Nõukogude
Liitu
läbiviimiseks luua Liidu
põllutöö rahvakomissariaadi
Moskwast teatatakse: 22.
juurde uurimise ja projektee-1 mail jõudis Moskwasse Sak
rlmise organisatsioon „Ni samaa endine wälisminister
sbne-Wolga Projekt", ees-: Curtius. Hiljuti waliti ta Sak
otsas akadeemiku I. G. Alek samaa Ida - Euroopa tundma
sandroviga. 1
õppimise ühisuse esimeheks.
4. Kõigi tööde täitmiseks Curtius jääb Moskwasse 10
hüdro-jaama ehitamise, pum päewaks ja tahab siin olles
bajaamade, niisutamise võrgu tutwuneda terwe rea nõuko
ja weehoiu süsteemi ehitamis gude teaduslikkude ja muu-j
,)öde alal teha NSWL
de asutustega.
põllutöö rahvakomissariaadile
Preemiad parematele
ülesandeks ühes NSWL ras
kolhoosnikkudele
ketööstuse rahvakomissariaa
NSW Liidu Kolhostsentri
"iga esitada spetsiaalse ehi-

Meremeeste Dtmase internatsionaali ühtsuse esimene kongress
liste hulgad on täiesti val
Berliinist teatatakse: Aito-, 173 saadikust on 75 prots.
mis
NSWLiitu kaitsma ja lõk
nis (Hamburgi lähedal) avati imitte punaste ametiühisuste kawad ümber kM reformist
esimene meremeeste ja sada- jja rewolutsioonilise ametiühi likkude juhtide petlikud ma
matööliste internatsionaali -susjg opositsiooni lõkmed,
waid reformistliste ja katoliik nõõvtjd» mille abil need
ühtsuse kongress. I'
püüavad hulkade ees var
Kohale on jõudnud 27,1 laste ametiühisuste liikmed.
jata
oma sots.-imperialistlist
maa esitajad, nende hulgas 1Kongress demonstreerib sel osa uue
sõja ettevalmistamisel
Saksamaa, Prantsusmaa, jgelt, et määratusuured tööAmeerika, Jaapani, Itaalia ja
teiste maade esitajad. Kanada
Walitsuse kriis Jaapanis
ja Austraalia meremehed
Walitfuae moodutUmin* Saito IcStte antud
ja sadamatöölised saatsid ter
vitustelegrammid. Terwitus
Salto seisab rohkem lähe
Tokiost teatatakse: Amet
tega esinesid ka Hamburgi likkude teadete järele lõppesid [ mai Minseito parteile kui
suuremate ettevõtete esitajad. 21. mail läbirääkimised po Seijukai parteile. Seijukai
Kongressi avas meremeeste
liitikategelaste ja maa- ja partei sundis Saltot kaks
ja sadamatööliste internatsio merewäe
esitajate wahel. korda Korea kindraikuberneri
naali sekretär sm. Walter, Walitsuse moodustamine
anti kohalt lahkuma. Salto vali
kes oma kõnes alla kriipsu endise Korea kindralkuber mine sündis kokkuleppe ta
tas, et esimene kord ajaloos
gajärjel. Samal ajal ei tugine
koguvad meremehed ja sa neri, ülemkoja liikme Saito tema valitsus mitte ühele
damatöölised oma rahvus ; kätte. Seitsme aasta kestel, parteile, milline asjaolu rahul
| alates 1906. a. oli Saito, ad
vahelisele kongressile.
miral olles, mere ministriks dab sõjaväeliste ringkondade
See kongress on sõna täies
ja
määrati kaks korda Korea nõudmist „rahvuslise valtt
mõistes ühtsuse kongress:
kindralkuberneriks (selle ko jsuse" loomise asjus.
ha peal oli ta üldse 8 aastat).
Nõuk. Liidust
juhatus premeeris rida pare
Greekamaa üldstreigi eel
maid kolhoosnikuid ja bri
Peaminister Weniselos lahkus ametist
gadiirisid Ukraina, Krimmi,
Põhja - Kaukaasia, Kesk - Wol
Athenast teatatakse: Pea streikijaid hukka mõistes.
gamaa, Keskmustamulla ja - minister Weniselos teatas par
Posti, telegraafi ja telefoni
Uraali kolhoosidest kewadise jlamendis, et kui posti, tele teenijatega ühinesid riigi
külwi eduka läbiwiimise eest
j graafi ja telefoni teenijate kontrolli, rahandusinspektsi
töö õige organiseerimise alu ! streik muutub üldstreigiks, ooni ja tolliwalitsuse teenijad.
sel. Preemia —l5O rbl. rahas
j siis loeb ta selle rewolutsi Pagarid esitasid ka majan
ehk jalgratas.
|*)oniliseks wäljaastumiseks ja duslised nõudmised, ähwarda
riigi sõjaseisukorras olewaks, des streigiga.
Ameerika tööliste dele sest et kodusõda on iga
Üldise seisukorra terawne
gatsioon külastas Donbassi, suguse teise sõja sarnane. mise tagajärjel lahkus Weni
tutwunedes kaewandustega. Weniselos usutas, et walit selos ametist. President wõt
NSWLiidu kaubandus susel on .kerge ülestõusu tis lahkumise wastu. Tööliste
liseks esindajaks Tsheho-Slo maha suruda". Kõigi oposit organisatsioonid aruta wadüld
wakkiasse määrati sm. Kile siooniliste parteide juhid toe streigi väljakuulutamise küsi
' tasid Weniseloset, ühemeelselt must.
wits.

les on meie pääs".
Imperialismi kolded, kus
interventsiooni poliitikat N.
õhutamiseks Nõukogude Liidu vastu
Liidu vastu kõige ägedamalt
õhutatakse, on Pariis jaTokio.
Prantsuse uus sõjaparlament ja Jaapani kaswaw
Prantsuse imperialism on
iaschism
! alati Nõukogude Liidu vas
Äiksepilwed uueks maailma suurkodanluse „kõhklew" tase frondi esirinnas sam
sõja lahtipuhkemiseks tihene peaminister Inukai. Uue va munud. Hüppelauaks prant
wad igapäewaga. Terw.es litsuse juurde ruttab jaapani suse sõjahädade tegevusele
maailmas walmistub kapita sõjamasin kindralstaap. on Prantsusmaa teravnev ja
Kuid sarnaste atentaatide väljapääsegiatu majandus
lism kriisist pääsmise lootu
ses sõjale. Terves kodanli ja provokatsioonidega soja sü kriis. Puudujäägid majandu
ses maailmas teravneb klas ütamiseks ei tegutseta mitte se eelarves sunnivad prant
sivõitlus revolutsioonilise üksi Kauges Idas, vaid üle suse kodanlust asupia laenu
oroletariaadi ja hambuni sõ terve maailma. Tokio, Har de poliitikale, mis aga üheks
jariistus kodanluse wahel. biini ja Schanghai võitlus kindlamaks eelduseks uueks
Ses võitluses organiseerib viisid on samasugused, mis frangilanguseks. Kõrgete põl
purunev kodanlus sõjariistus Pariisis, Warssawis, Tallinnas | lumajanduslikkude kaitsetol
jõudu faschismi ja püüab Helsingis jne jne, sest ka lidega on elukallidus tööstu
iga hinna eest ja kõige kii siin on kodanline „tsiwili se piirkondade jaoks erit|
remas korras kõiki oma jõu satsioon" muutunud hiku kõrgele tõstetud. See kõik
dusid juhtida kogu ilma pro waks sõja arsenaaliks.
;teeb prantsuse tööstuse saa
letariaadi kodumaa Nõu
Stern- Wassiljewi attentaat jdused kalliks ja vähendab
kogude Liidu vastu. Milita Moskvas, sellele kiirelt järg j nende võitlusvõimet välis
rism, kodanluse sõjadiktatuur, nevad pommiplahvatused turgudel. Tööstuskodanluse
sarnaneb plahwatusvalmis Schanghais, revolwripaugud j ajalehed tõstavad kartlikult
püssirohu tünnile, inis elukut Pariisis ja Tokios näitavad | üles küsimuse majandusepo
selisi sõjatimukald ja provo kõige kõrgemat pinevust ! lutika muutmise tarvidusest,
kaatoreid julgustab ja kutsub rahvusvahelises poliitilises ' kuid ilma, et siiski teed näi
seisukorras. Nad näitavad .taksid, mille kaudu see peaks
enda süütamisele.
Kauges Idas on wahelduwa järjekindlalt, millega sõjaohu I sündima. Walitsusel pole
hooga juba käimas sõda. ta jad püüavad tekitada plah ; siiski julgust uue majandus
Pärast sõjariistade rahu vatusttoovat sädet.
! poliitika läbiviimiseks, sest
Schanghais kõvendab jaapa
Gorgulov, prantsuse pre ; selle läbi kardab ta ilma
ni imperialism oma sõjalisi sidendi tapja, kirjutas oma jääda talupoegade toetusest.
jõude ja sõja ettevalmistust tegevust selgitavas program Prantsusmaa läheneb hiigla
! sammudega klassivõitluse
Mandshuurias. Jaapani sõja mis järgmist:
kamba poolt tarvitatakse
«Ainsam ja viimane pääs j weel suuremale teravnemi
siin järjekindlalt walgekaard teabinõu on sõda, olgu see jsele, kuna kõik ministrid
likke sõjaprowokatsioone siis sisemine ehk välimine. ! toonitasid oma walimise hoog
frõuk. Uldu vastu. Kuid
Sõda, ainult sõda! See on töö kõnedes tööpaikade väsee polnud sõda ihkavale ainsam pääsmisabinõu möö jhendamise tarvidust. Kuid
faschismi bandele da maailma laialipaisatud I 8000 tekstiiltöölise streik
weel küllaldane. 15. mail ta vene emigrantidele. Sõda jViennas näitas, et töölised
n»ti Tokios faschistide poolt tähendab lõppu bolschevistli ; end nii kergesti maha suruda
sele võimule. Rahu toob ei lase ja on valmis oma
aga hävituse Euroopale , õigust kaitsma kuni barrikaa
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ja tervele maailmale. Selle jdideni ja avalikkude uulitsa
pärast «elagu sõda! sel- ! lahinguteni.
* Ihk.
Tähtsamad kolded sõja ja interventsiooni

•

Prantsuse imperialismi he
gemoonia üle terve maailma
on hädaohus. Peab ainult jäl
gima, missuguse viha ja
hirmuga jälgivad prantsuse
ajalehed viimaseid vaielusi
Genfi konverentsil.
22. aprillil kirjutab Pertinax:
«Genfis on punkt 3-as meie
kahjuks ära muudetud. Praegu
oleme kaitseseisukorras ja see

ähvardad meile väga räskeks
kujuneda."

Ehk jällegi näide «Journa
list", kus kirjutab Saint Brize:

«Iga uus etaap Genfis kitsen
dab meie seisukord t. Meile tun
gitakse vahetpidamata kallale.

On viimane aeg sell£k&, et

meie mängu juhtimise jälle oma
kätte võtame."

Kuid mida tähendab män
gu juhtimise oma kätte võt
mine? Kas ei ole see mitte
püüe imperialistlikkude kaas
võitlejate kägistust sellega
kõrvale meelitada, et neid
Nõuk. Liidu vastu koonda
da ja selles ühises kallale
tungis mängida juhtivat osa.
Kriisi teravnemine süvendab
omakorda paratumatult sõja
provotseerimise õhkkonda,
mille tunnistuseks on Prant
susmaa imperialismi tagasi
hoidmatu poolehoid Jaapani
imperialismile, Gorgulovide
le ja teistele selle laadiliste
le sõja raisakullidele. Nüüd
sammutakse sel alal kiiresti
edasi.
Kuid sarnane poliitika nõu
ab hädawajaliselt kodanliste
parteide „Rahvuslikku Üht
lust." Ühtlust, mis wõimal
daks tugewat walitsust ja
kindlustaks parlamendi ena
must, mida viimaste parla
mendi valimiste ajal igal pool
ohtralt propageeriti.
Sellega on seletatawad en
dise waÜtsusenamuse ja nil-

sama ka radikaalsete partei
de juhtide ühised jõupingu
tused wõimalikult laia
koonduse läbiwiimiseks va
limiste ajal. Sellele koondu
sele püütakse mõiste anda,
nagu oleks ta tekkinud «pa
hempoolsete" parteide üm
berkorraldamisest. Sellega ta
hetakse kodanluse viletsuse,
reaktsiooni ja sõjapollitika
toetajaks tõmmata keskkihte
väikekodanlike, talupoegade
ja tõöiisie hulgast, kes siia
maani järgnenud «pahem
poolsetele parteidele."
Walimised prantsuse parla
menti kindlustasid tähelpanu
äratava võidu radikaalsetele
parteidele. Uuest parlamen
dist kasvas kodanluse pahem
tiiv 100 kohast 160-ni, wõt
tes sellega oma alla üle vee
randi parlamendi kohtade üld
arvust. Ka sotsialistid võit
sid ja seda just nende ka
suks läbi viidud Tardieu agi
tatsiooni arvel. Tardieu kin
nitas korduvalt, et «sotsia
lism on meie vaenlane." Ta
püüdis sotside parteile hui
kade keskel anda kehastunud
opositsioonimõiste, mis või
maline oleks tööliste hulka
sid kõrvale kallutama Ko
minterni poolt näidatud re
volutsiooni teelt.
Üldiselt teab kodanlus vä
ga hästi, et niisama nagu 1914.
aastal, nii ka nüüd võib ta
julgesti arvestada sotsialisti
de täieliku koostööga.
«Pahempoolne" parlament
loob hulkadesse pettekujutu
se, nagu ajaks see tõepoo
iest„ »Paheinpoolset poliiti- >
Tõepoolest on see aga
kõigepealt koondusparla
ment sõja organiseerimiseks.
Ka 1914. aastal juhiti prant-

Eesti tööliste delegatsiooni deklaratsioon
Eesti tööliste delegatsioon,
tutwunedes Leningradi
Moskwa ning Rostowi vabri
kute ja tehastega, Dneprostroi
elektrijaama ja teiste uute
ehitustega, tööliste ja teeni
jate töö ning palgatingimus
tega ja sotsiaaalse korraldu
sega, Dsershinski nim. kom
muuna kollektiiwlaste olu
korraga, Kislowodski sanatoo
riumide ja puhkemajadega ning
üldise töötavate hulkade aine
lise ja kultuurilise olukorraga
ja kogu sotsialistlise ehitustöö
käiguga, konstateerib, et N.
Liidu töörahvas on saavuta
nud oma kommnnistlise par
tei juhtimisel sotsialistlises
ehitustöös niisuguseid määra
tusuuri tagajärgi, milliseid
meie ei julgenud ette aimata
kodanlisest Eestist välja sõi
tes. Kui kapitallstline ilm
ägab rängema kriisi all, kui
kapitalistlises ilmas sulutakse
sadasid ja tuhandeid ette
võtteid, vabrikuid, tehaseid,
elektrijaamu, kaevandusi,
siis Nõuk. Liidus ehitatakse
samal ajal üles sadasid uusi
vabrikuid, tehaseid, elektri
jaamasid, avatakse uusi raud
teid ja kaevandusi. Üle ko
gu N. Liidu käib määratu
vaimustav sotsialistlik üles
ehitustöö, mille sarnast pole
enne näinud maailm.
Kapijalistlistel maadel, seal
hulgas ka Eestis, heidetakse
ühenduses kriisiga tuhandeid
ja miljoneid töölisi uulitsatele
nälgima. N. Liidu tööliste
klass on oma kommunlstlise

partei juhtimisel wõidurikkalt õigusline meestöölisega, tema
lahendanud tööpuuduse kü üheõiguslust kindlustavad
simuse. !
; vastavad töötingimused, las
Kapitalistlistel maadel, seal tesõimed, lastemajad, puhku
hulgas ka Eestis, kärbitakse sed enne ju pärast sünnita
linna ja maatööliste ning mist, ühesugune töösaamise
alamteenijate palkasid, piken Õigus meestöölisega jne.
datakse tööpäeva, halvenda-1j Kapitalistlistel maadel, seal
täkse töötingimusi. Nõuk. hulgas ka Eestis, on sana
Liidus selle vastu tõuseb tooriumid, kurordid ja puhke
aasta-aastalt tööliste palk, majad kapitalistide, kurnajate
tööpäev on lühendatud 7 ja igasuguste päewawaraste
tunnini ning poliitiliste, ma päralt. N. Liidus kuuluwad
jandusliste ja tehniliste abi , nad aga töölistele ja koliek
nõude ja saavutustega pa-' tiiwlastele, on tööliste ja
randatakse töötingimusi. Kui kollektiiwlaste tervise kind
kapitalistlises ilmas, seal hul lustamise abinõudeks. Sajad
gas ka Eestis, töö on töö tuhanded töölised ja kollek
lisele rstnk ja vastik orjus, tilvlased kõvendavad iga
siis N. Liidus on töö töölis aasta proletaarse riigi kulul
tele au- ja uhkpše asi.
oma tervist tuhandetes sel
Kapitalistlistel maadel, seal lejaoks korralcjatud sana
hplgäs ka Eestis, puudub, tooriumides, kurortides ja
üksikud erandid välja arva puhkemajades.
tud, tööliste kindlustamine
tööpuuduse, haiguse, õnne j Kapitalistlistel maadel, seal
tute juhtumiste ja vanaduse hulgas ka Eestis, puuduvad
vastu. N. Liidus on töölised töölistel kõik õigused, ühi
täielikult kindlustatud haigu nemise, streigi ja trükiva
se, õnnetute juhtumiste, va baduse eest peab tööliste
naduse ja tööpuuduse vastu. klassigapäev vihast võitlust
Kapitalistlistel maadel, seal pidama, revolutsioonilisi töö
hulgas ka Eestis, on naistöö lisi terroriseeritakse riigiapa
line kahekordse orjuse all, ' raadi, kohtu, politsei, faschist
ta saab samuti nagu noor liste ja sotsiaalfaschistliste or
töölisedki, ühesuguse töö eest ganisatsioonide abil. N. Lii
meestöölisega, mitteühesu dus teostab töölisteklass oma
gust palka, ta on rõhutud kommunistlise partei juhti
rängematesse orjusetingimus misel oma diktatuuri, valit
tesse. Nõukogude Liidus seb ise enese üle ning kasu
saab naistööline, samuti ka tab oma riigivõimu kurnaja
noortööline, ühesuguse töö te vastupaneku mahasurumi
ühesugust palka, naiste seks.
rahvas on N. Liidus üheTutvunedes Nõuk. Liidu

olukorraga ja võrreldes seda
olukorda kapitalistlistel maa
del valitseva kriisi, hulkade
nälja ja viletsusega, tunnis
tame meie, et eesti, J 3 teiste
kapitalistliste maade, kodanli
se ja sotsiaalfaschistlise aja
kirjanduse kirjutused Nõuk.
Liidu seisukorra ja N. Liidu
tööliste ning kollektiivlaste
aipelise ja kultuurilise olu
korra üle on täielikult valed.
Kodanluse ja sotsiaalfaschis
tide jõuetud valevalingud
on sellega seletatavad, et
N. Liit on juba astunud sot
sialismi ajajärku, et N. Liidus
on sisemiste jõudude vahe
kord täielikult sotsialismi ka
suks otsustatud, et N. Liidus
viiakse lõpule kurnajate
klasside hävitamine, et N.
Liidu töölisteklass teostab
viieaastaplaani ja asub järg
mise viieaastaplaani alusel
klassideta ühiskonna ehita
misele.
Tutvunedes Nõuk. Liidu
olukorraga, jõudsime meie
otsusele, et see, mida teos
tavad oma kommunistlise
partei juhtimisel Nõuk. Liidu
töölised, on ja peab olema
eeskujuks kogu maailma töö
listele, seal hulgas ka eesti
töölistele. Töölised kapitalist
listel maadel, seal hulgas ka
Eestis, võivad vabaneda ka
pitalistlise orjuse põrgust,
kriisist, tööpuudusest, näljast
ja viletsusest, valgest terro
rist ja kodanlise riigi aparaadi
rõhumisest, kui nad tegutse
vad N. Liidu tööliste ees-

suse parlamenti pahempool
sete gruppide poolt. 1925. a.
toetas pahempoolne parla
ment sõjakäiku Marokkosse
ja Syriasse. Ei tohi unustada,
et radikaalsete parteide ju
hid Caillaux, Dalbiez, Herri
ot on prantsuse ajakirjanduses kõige ägedamad laimu
hoogtöö tegijad «Nõukogude
dumpingu" wastu. Caillaux
oli esimene, kes waUmiste
kõnedes rääkis «tsivilisatsi
ooni kaitse tarwllikkusest"
„wene sowjetismi wastu." Se
dasama kõnekäänu tarvitas
juba järgmisel päeval ka Her
riot.
Kodanlus võtab tarvituse
le kõige kindlamad abinõud,
et lämmatada proletariaadi
häüj.t parlamendis. Tal läks
korda mõned silmapaistva
mad kompartei juhid, nagu
Cachini, Martyd ja Duclosi
parlamendist kõrvaldada.
Nende vastu seati üles sot
sialistliku või jällegi rene
gaatirie partei kandidaadid
«Proletaarsest ühtlusest." Ko
danlusel läks vastastikuse
Toetuse tagajärjel korda kom
parteist ülejooksikute parteid
kasutada kaitsevalliks pro
letariaadi revolutsioonilise
tormijooksu wastu. 50.000
häälega läks renegaatidel kor
da peaaegu niisama suurt
esindajate arvu parlamenti
viia kui komparteil 80 000
Häälega. See ülejooksikute
*amp võetakse sõjakoondu
sesse ja püütakse selle läbi
|omparteile hulkade ees löök
anda. Kodanlus püüab selle
"Hiures huike uskuma panna,
et sotsialism ja kommunism
tahavad temaga käsikäes
võidelda «aasialiku bolsche
x:ivismi" wastu.
j Meie näeme, et imperialism

paneb kõik jõud selleks töö roofilisest seisukorrast siidi
le, et sõda tugewamalt ette turul. Siid on Jaapani wälja
walmistada. Selle juures ka , weos tähtsam kaubaaine.
sutatakse ühesuguse eduga Järsk hindade langus toores
Gorgulowi taolisi valgekaard siidi turul tõi jaapani põllu
lasi ja korruptsiooni meist majandusele sajad miljonid
reid ülejooksikute perest.
jenid kahju. Inflatsioon, mis
Kuid seda, mis prantsuse im Jaapani rahaturul läbi wiidi
perialism Läänes, on weel Inukai kabineti poolt, ei la
suuremal määral Jaapani im jhendanud kriisi, waid pöö
perialism Kauges Idas. Otse ! Ras ta terawa otsa laialiste
kohesed Nõukogude Liidu hulkade wastu, muutes weel
wastased sõjaprövokatsioo jterawamaks wastuolud jaapa
nid võtavad siin laiema ula jni kapitalismis. Flnanskriisi
tuse, kui kunagi varem. Põh jterawnemine on sama suurel
jused, mis sunniwad selleks j määral seotud määratute wälJaapani mädanewat kodan J jaminekutega hiina sõjakäi
lust, on üldiselt samasugu gus, mille tegelikku ulatust
sed, mis mujalgi.
hoolega warjatakse laialiste
Jaapani avantüüri taga hulkade eest.
järjel Mandshuurias ja Hii
Ainult aprilli ja mai kuus an
nas raskenes Jaapani /majan ti Mandshuuria sõjakuludeks
duslik seisukord. Jaapan hä 60 miljonit jeni. Sõja- ja
vitas ise oma ülelpeoga kaup mereministeerium nõuavad
lemise võimalused Hiinas. aastas 285 miljonit jeni lisa
Puuvillase riide vedu Hii kulusid. Kuid see summa
nasse, võrreldes möödunud jääb veel kaugele maha
aasta sama aja vaheiniga, vä tegelikest väljaminekuist
henes 1932. a. esimese vee Hiina - Mandshuuria sõjakäi
randi jooksul Vs peale. Sii kude katteks.
di väljavedu Ameerikasse
Kõigele sellele tuleb juur
vähenes sama kiiresti. See de arvata, et Jaapanis valit'
ei sundind mitte ainult Amee seb terav tööpuudus. Amet
rika majanduskriisi tagajärjel, likult arvestatakse üleriikli
vaid ka jaapanivastase lii selt 480.000 töötuga, kuid
kumise tõttu. Ehkki teisest kodanlise ajalehe Dsi-Dsi
küljest väljavedu Mandshuu teatel tõuseb see arv juba
riasse suurenes, kuid seegi ammugi üle 11/2 miljoni.
ei sündinud mitte sel mää Faktiliselt tuleb arvestada 3
ral, kui kavatsetud oli. Jaa miljoni töötuga.
pani sisemaa kapitalistid kar j Kriisi teravnemine, talu
davad Mandshuuria ettevõt ! poegade vaesustamine, töö
teis omale võistlejaid. Mand jlisklassi asumaaliselt madal
shuurias arenev partisaan sõ ! elamistasapind, väike- ja
da kõigutab aga tugevalt Jaa keskkodanluse majanduslik
pani poliitilist seisukorda.Uus hävinemine ja lõpuks mää
Mandshuuria valitsus võis ratud kulud hiina sõjakäiguks,
püsida ainult jaapani tääkide kõik see kutsus esile laial
daste hulkade terava rahul
otsas.
Kriisi süvenemine Jaapa olematuse.
See rahulolematus tuleb
nis sai erilise tõuke katast-

awalikuks kompartei poolt sest rewolutsiooni teest ta
juhitud rewolutsioonilises lii gasi hoida, on asjatuks jää
nud. Sõda tõmbas klassiwõit
kumises ning teisest küljest
kodanluse järjekindlas faschi luse teele jaapani tööliste ja
seerumises.
talupoegade hulgad. Üle maa
Nagu jaapani kapitalism kaswab streikide ja talupoe
segineb tihti eelkapitalismi gade rahutuste hulk. Majan
ajajärgu vahekordadega, nii duslik wõltlus on ümber ku
omab ka jaapani faschism junemas poliitiliseks võitlu
palju keskaegseid väljendus seks. Kokkupõrked politsei
worme. Jaapani taschismi ga muutuvad jaapani linna
edustawad kodanluse kolm des ja külades ikka sageda
gruppi. Esimene neist wäi mateks. Kasvab revolutsioo
ke terroristide rühm on orga niline tõus, mis ähvardab
niseeritud salajaste ühingute jaapani kodanluse ja feodaa
näol. Selle rühma liikmed lide valitsevat blokki.
Interventsioonis ja faschi
organiseerisid varemalt raha
minister Innule ja parun Dani seerumises otsivad jaapani
valitsevad kihid omale krii
tapmise.
Nende tapmistega väljen sist väljapääsu ja kaitset
das kesk- ja väikekodanlus pealetungiwa proletaarse re
kõige tugevamat rahulole wolutsiooni eest.
Faschistide terroristlikud
matust ja pahameelt tinans
kapitall ja trustide vastu, aktid on tõsisteks katseteks
mille ringkonnad jaapani va jaapani imperialismi aktiiv
luutaga spekuleerides määra suse tõstmiseks Hiina, Mand
tuid vahekasusid hankisid. shuuria ja Mongoolia vastu.
Tugevamaks jaapani fa Nendele sõjaavantüüridele
sehismi esindajaks on rohke järgneks vahekordade hävi
arvuline sõjabürokraatia. Kui tamine N. Liiduga.
Terroristlikud aktid Pariisis,
Inukai tapmise tegelikuks
läbiviijaks oli esimene grupp, Tokios, mis järgnesid kiirelt
siis olid jaapani sõjaringkon j üksteisele, on esile kutsutud
nad selle akti õhutajateks. j ühede ja samade tingimuste
Avalikku võimuhaaramist poolt on esile kutsutud
jaapani sõjakamba poolt val kapitalistliku maailma lootu
mistas tegelikult ette Inukai sest sõja teel kriisist välja
kabinetti kuuluv sõjaminister pääseda. Tokio sündmused
Avaki.
näitavad weel kord kapitalismi
faschistide gru mädanemist ja tõendavad, et
pis töötavad sotsfaschistid, mürgi aurudest lämmatatud
kelledest osa läksid avalikult rahvusvahelises õhkkonnas
üle Seijukai partei organisat valmistatakse palawlikult
sioonidesse.
ette ülemaailmlist reakt
Faschismlga püüawad Jaa siooni ja NSW Liidu vastast
pani walitsewad klassid tõe ; interventsiooni.
likku rewolutsitonilist liiku
mist maha suruda. Jaapani
mustasajaiiste wälj
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tõendawad, et walitsewate!
Z Ihk
klasside püüded huike tõeli-

kujul*)
Tutvunedes N. Liidu olu
korraga, jõudsime meie otsu
sele, et Liidu tööliste
võidud on kogu ilma töölis
te võidud, et N. Liidu töG
iisteklass võitleb oma en
nastsalgava sotsialistlise ehi
tustööga kogu maailmal, seal
hulgas ka Eesti töölisteklassi
huvides- Sellest väljaminne§
tunnistame meie tarvilikuks,
et kõigi maade töölised, seal
hulgas ka eesti töölised, pea
vad võtma N. Liidu kaitse
misest osa. Imperialistlised
riigid valmistavad kallale
tungimist kõigi maade töölis
te isamaale —N. Liidule.
Jaapani imperialismi sepitsu
sed Kauges Idas, kallaletun
gimine saksa saatkonna esi
tajale Moskvas poola agen
tide Sterni ja Wassiljevi
poolt, prantsuse presidendi
Doumeri mahalaskmine vene
valgekaardliste bandiitide
poolt selle eesmärgiga, et
Prantsusmaad kiiremini sõtta
tõugata N. Liidu vastu jne,
on tõenduseks, kui tõsine on
kallaletungimise hädaoht, mis
ähvardab N. Liitu. Meie kut
sume eesti töölisi oma rin
naga kaitsma N. Liitu, kui
imperialistid peaksid tõstma
*) Sõnadele „N. Liidu tööliste
eeskujul" järgnewad laused olid
ühel häälel wastu wõetud, kuid
delegatsioon soowis seda mitte
awaldada.

(Waata lõpp 4. leheküljel)
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Eesti tööliste delegatsiooni deklaratsioon
(Waata algus 3. leheküljel)
sõjariista N. Liidu wastu. ne on kõik katsunud teha
Meie kutsume walwelolekule. meie organisatsioonide pu
Meie kutsume eesti kodanlu rustamiseks, nõrgendamiseks
se ja sotsiaalfaschistide N. ja lõhkumiseks. Ta poetab
Liidu wastaste plaanide pal oma agentisid ja nuuskureid
jastamisele. Meie kutsume meie organisatsioonide rida
praktilisele tegevusele N. desse. Ta katsub provo
Liidu kaitseks. Meie kutsume kaatorite abil tööliste revo
selle ronkade pesa laialipeks lutsioonilist võitlust läm
'misele ka Eestis, kes üle ko matada. Eesti kodanlus ja
gu ilma organiseerib N. Lii sotsiaalfaschism areneb ja täi
du vastaseid provokatsioone. endab tsaariohrankatööd ko
See ronkade pesa on N. Lii gu jõuga. Igale tegelasele, kel
dust väljapaisatud vene vai lest arvatakse, et see küllalt
kindel võitleja ei kõi
gekaart, kes muu seas ka
Eestis omale sooja pesa on kuda võib, tehakse ettepanek
leidnud. Wene valgekaart on juudaseseeklite eest tööliste
imperialistide käes kõige vi klassi asja ära anda. Tööliste
hasemaks N. Liidu vastaseks kandidaatide nime all katsu
tööriistaks. Ka Eestis on vad tsaariohranka järeltulijad
vene valgekaardlastel kõik demokraatlises Eestis riigiko
eesõigused. Neid võetakse gusse ja teistesse esituskogu
esimeses järjekorras igale desse provokaatoreid töölisi
poole tööle. Nad etendavad esitama saata. Provokaatorid
streigimurdjate, tööliste pal ja nuuskurid)hiiliwad tööliste
ga allasurujate, nuuskurite ja organisatsioonide ümber, kui
provokaatorite osa. Kodan näljased koerad. Eesti tööli
lus kasutab neid iga sammu sed, meie ei tohi selle seisu
peal klassiteadlikkude töölis korra ees pead norgu lasta.
te vastu. Meie kutsume ees Wälja provokaatorid ja nuus
ti töölisi teiste maade töö kurid, kodanluse ja sotsiaalfa
liste eeskujul algama võitlust schistide agendid töölisteor
vene valgekaardlaste vastu. ganisatsioonidest. Tõstame
Meie kutsume eesti töölisi nende vastu põlgtuse ja
võitlusele vene valgekaard viha tormi. Suhtume nendele,
laste väljakihutamiseks Ees kui kärnastele konnadele.
tist. Selle võitlusega, aitame Paljastame neid igal pool.
Sülitame neile näkku. Meie
meie kaitsta N. Liitu.
Tutvunedes N. Liidu töö peame kõikidest raskustest
liste sotsialistliste võitudega, üle saama, meie peame võit
saime meie uut jõudu ja ma. Meid ei pea saama ke%vaimustust, uut kinnitust gi takistada.
töölisteklassi jõusse, väära
Elagu sotsialismi võit Nõu
mata usku töölisteklassi või kogude Liidus.
dusse kogu ilmas. Meie kut
Kõik töölised oma rinnaga
sume eesti töölisteklassi ja Nõukogude Liidu kaitsmisele.
gama seda jõudu ja vaimus
Elagu tihe side Nõukogude
tust, seda kinnitust oma klas Liidu tööliste ja eesti tööliste
si jõusse, seda vääramata vahel.
usku oma klassi võidusse.
Elagu eesti tööliste revo
Meie kutsume teid, eesti lutsiooniline võitlus.
töölised ja kehvad talupojad,
Elagu eesti tööliste võitlus
kõvendama võitlust oma revolutsioonilise väljapääsu
seisukorra parandamise eest, eest kriisist.
võitlema kurnamise, nälja,
Eesti tööliste delegatsioon
tööpuuduse ja viletsuse
(järgnewad 8 allkirja).
vastu. Meie kutsume teid 21/ V 32.
•ma klassiorganlsatsioonide
kindlustamisele, kõvendami IM
ärkjau Waldingi
s: Kahe delegaadi
Ho
nigu
allkirjad puu
sele ja laiendamisele. Waenla- duvad.

Leningradi teated
Hakati toidukaartisid
kinnitama
Hakati kinnitama toidu
kaartisid kooperatsiooni ma
gasinide ja riikliste kaup
luste külge. Wilmane tähtaeg
kinnitamiseks on 31. mai.
Peale selle päewa kinnitavad
magasinide juhatajad ainult
nende isikute toidukaartisid,
kes ei saanud neid õigel
ajal kinnitada haiguse, puh
kusel olemise ehk mõne
teise tähtsama põhjuse tõttu.
Töölised ja teenijad, kes
sõidavad esimesest juunist
sanatooriumi ja puhkemaja
desse, ei või oma toidukaarti
sid kinnitada. Nad peavad
toidukaardid kaasa võtma, et
administratsioonil oleks või
malik vastavad taloonid
välja lõigata.

tdifmased telegrammid
Hulgalised arreteerimised Hispaanias
Pariisist, 22. mail (TASS). berneri avalduse järgi tea
Madriidist saadud teadete tab Havase agentuur, et
järgi on Casalia de la Sierras kawatsemisel olnud mitme
leitud 19 pommi ja 27 petardi. praeguse ja endise ministri
Arreteeriti üle 80 inimese. tapmine.
Ferrolis tekitas 2 petardi. j Siseministri teadaande põh
plahvatus suuri kahjusid. jal on pommid valmistatud
Kohalise ametiühisuse ruu anarkistide - sündikalistide
mide läbiotsimisel tekkis tule poolt hulgalise ülestõusu
vahetus tööliste ja politsei läbiviimiseks 20. mail. Anda
vahel. Surma sai 1 tööline. luusias õli kavatsetud pom
Barcelonas leiti uuel läbi mide läbi purustada maa nii
otsimisel 85 suurt pommi. sutuse veejuhtmed, sillad ja
Wiimaste teadete järgi on raudteed. „Informationi"
lõhkeainete ladusid leitud teatel suleti kõik anarkosün
Mauresis Barcelona lähe dikalistlised rahvuslised töö
dal, Barones, Andaluusias ja konföderatsioonid, valitsuse
Madriidi ühes linnaosas. Ül võimude poolt korraldati
diste teadete järele on mitme hulgalisi arreteerimisi, mille
sugustes provintsides leitud tagajärgede kohta veel vai
kokku üle poolteisetuhande gitakse.
plahvatusrelva. Sevilla ku-

Rahwasteliidu komisjon lYlukdenis
mm « « • . .< / p-w, « OJ-»\ • T_ _ 3 « /-v/%11 AA Aha
Sihtmaksusid tööstus
Mukdenist, 23. mail (TASS). | seni Jaapani poolt. Mone
kaupade peale võtavad was
Siia jõudis Rahwasteliidu 1 päewa pärast sõidab komis
tu enam kui 10 „Len
' jon Daireni, kus viibib lühi
promgorti" magasini. „Len komisjon. Komisjon asus kese aja, mille järele Mukde
pischtsheporti" katse siht materjalide uurimisele, mis
maksude vastuvõtmises mõ on Jaapani peakonsulaadis nisse'tagasi sõidab. Pärast ä
ning nähtawasti puudutavad 3-4 päevalise Mukdenis
nede produktisortide peale
Jaapani-Hiina
vahekordi ku ' olemist, sõidab komisjon
läks edukalt ja seda katsel
ni
Mandshuuria
okupeerimi- Belpinisse.
korratakse.

Tervishoiu osakond al
gas hulgalist järelwaatust
Eesti Pedag. Tehnikumi wastuwõtmise
rõugetepanemise alal, mida
tingimused 1932—33. õppeaastal
korraldati läinud aastal Le
1. Eesti Pedagoogika Tehnikum põllumajanduse maxsu Konia tKU!
ningradi elanikkude hulgas. awab
1932 33. õppeaastal järgmi suur on põllumajanduse maks ühis
Kõik, kes ei lasknud enesele sed uued kursused:
kondlustamata waranduse pealt),
rõugeid panna, ehk kellele a) Koolieelse osakonna 2-aastase d) kolhoosi ehk mõne teise ühis
kursuse (35 inimesi). kondlise organisatsiooni komandee
tajajärjetult, pea ettewalmistuse
b) Kooli osakonna 2-aastase ette rimistunnistuse,
vad uuesti laskma rõugeid walmistuse kursuse (35 inimest).
e) arsti- ja rõugepanemise tun
c) Pioneer tööliste osakonna ühe nistused,
panna.
aastase ettewalmistuse kursuse (35
f) kaks fotopilti.
„Sojusmolokoa hakkas inimest).
(Dokumendid tuleb saata tehni
piima müüma kommerts-hin d) Koolieelse osakonna üheaas kumi kantseleisse, juurde lisades 2'
dade järele. Piima müümi tase ettewalmistuse kursuse (35 ini wiieteistkümnekopikalist postmarki
wastuse jaoks).
seks eraldati välja 22 maga mest).
e) Kooli osakonna üheaastase et
7. Dokumentide wastuwõtmine
sini linna mitmesugustes tewalmistuse kursuse (35 inimest). kestab
kuni 10. augustini.
rajoonides.
f) Kooli osakonna I kursuse (35 8 Katsed kestawad 28—31. au
gustini E. P. T. ruumides, missugu
Leningradi kaubasada inimest).
Kõikidele nendele osakondadele seks ajaks kõik katsetele määratud
masse tuli ja läks sel kewa on awatud uute õpilaste wastuwõt kohale peawad ilmuma.
del üle 250 laeva. Praegu mine.
9. Tehnikum sisseastujate mingi
seisavad sadamas laadimisel 2. Peale nende uute kursuste wõ suguseid teekulusid oma kanda ei
tab E P. T. uusi õpilasi täiendawalt wõta.
ja tühjendamisel 73 aurikut. järgmistele
põhikursustele wastu:
10. Iga sisseastuja peab wälja
24. mail kawatsetakse a) Kooli osakonna 1 kursusele sõitma ainult peale sellekohase teate
awada autobusside liin Gos 18 inimest, kes 7 a. kooli lõpetanud. kättesaamist, võttes kaasa ihu- ja
b) Kooli osakonna II kursusele voodipesu, teki, padja, käterätt ja
tinõi dwor Pulkowo.
15 inimest, kes tehnikumi I kursuse aluskoti.
ehk teise astme kooli lõpetanud.
11. Kõik õpilasteks wastu võetud
c) Kooli osakonna 111 kursusele
varustatakse
riiklise stipendiumiga
6 inimest, kes tehnikumi II kursuse 25—40 rubla suuruses.
lõpetanud ehk II astme kooli lõpe
Hoida põllutöömasinaid ja inwentari
12. Õppetöö algab 1. septembril
tanud ja kes wähemalt kaks aastat kell 9 hommikul.
pedagoogilisel praktikal olnud.
E P. T. aadress:

JeHiinrpaa.
Masinatega lohakalt ümberkäijad wastutusele
3. Eesti Ped. Tehnikumi põhi B. 0., I JtHHHtf, j. 52.
kursustele wõetakse wastu eesti keelt
Leningradi oblasti tööliste ja talurahwa inspektsiooni kolleegiumi otsus
Vastuvõtmise komisjoni
oskajaid isikuid mitte alla 15 aasta
esimees: Ed. Päll.
17. maist 1932. a.
ja mitte wanemaid kui 20 a.
4. Kõik põhikursustele sisseastu
Oblasti tööliste ja talurahwa tajale, sm Belowile weel 13. repowetsi raiooni tööliste ja jad,
kelle haridus ei wasta sisseas
talurahwa
inspektsiooni
kont
inspektsiooni kolleegium mail s.a. oblasti komitee ja
tumise nõuetele, peawad sellekoha
märgib ära, et Tsherepowetsi oblasti kontroll-komisjoni roll komisjoni poolt, kes jä sed katsed läbi tegema.
Sm. W. Kingissepa nim.
5. Ettewalmistuse kursustele wõe
raioonidewaheline aktsio poolt, et need masinad vii rele waatas „Selhossnabshe
takse wastu ainult töölisi, kolhoos eesti tööl. Haridusmajas
näär-ühisuse „Selhossnab bimata saaks warjualla toi nije" osakonna tööd, ei oi riikke,
talusulaseid, kehwikuid ja
25. mail
shenije" kontor käib kuri metatud, ei olnud see ette nud tarwitusele wõetud kül nende lapsi 14—20 aasta wana
tahtlikult-lohakalt ümber rea panek seniajani täidetud.
lalt energilisi abinõusid põl duseni.
Loengu-õhtu
Märkus: 1) Kaheaastasele
Puudub tarwilik organisee lutöömasinate hoidmiseks
wäärtuslikkude põllutööma
ettewalmistuse kursusele wõe „Ametiühisuste IX üleliidu
sinatega. Niiwiisi seisavad ritud järelwalwe masinate la Tsherepowetsi ladus.
takse wastu isikuid, kes I ast lise kongressi kokkuwõtted*
3. Kohustada kõiki raiooni
Tsherepowetsis turuplatsil du üle, milles on kallihinna
me töökooTi lõpetanud ehk kel
Kõneleb sm. Rosenthal.
kaua aega wihma käes ja line inwentar mitmekümne de tööliste ja talurahwa ins
sellele wastawad teadmised on.
2) Üheaastasele ettewalmis
pektsiooni —kontroll-komisjo
muda sees 4 wiljapeksu BDO tuhande rubla wäärtuses.
Algus kell 8 õhtul
tuse kursusele wõetakse wastu
-34 tüüpi masinat, 12 de ! Sellest wälja minnes, otsus nisid, läbi wiia kõigis raioo
Lõpuks
kinofilm
neid, kes mitte wähem kui 5-a.
fitsiitset silose lõikajat, 4 kar tab oblasti tööliste ja talu - ni „Selhossnabshenije" ladu
Sisseminek maksuta
töökooli on lõpetanud, ehk kel
tuli istutajat, 4 linaropsimise rahwa inspektsiooni kolleegi des põllutöömasinate ja in
sellele wastawad teadmised on.
| wentari hoidmise järelwaatus
3) Kõik ettewalmistuse kur
masinat, kusjuures wiima um:
28. mail
susele sisseastujad, kelle hari
1. Kuritahtlik^!lt-!ohaka põl ning wõtta tarwitusele wal
sed seisavad platsil veel läi
Kont&ert-õhtu
dus ei wasta eeltähendatud
lutöömasinate hoidmise eest jud abinõud isikute suhtes,
nud aasta sügisest saadik.
nõuetele, peawad sellekohased
Esineb
töörahwa wllullkunstnik
Üks peksumasin on jäetud Tsherepowetsi ladus, arHla kes süüdi põllutöömasinate
katsed läbi tegema.
keset käidavat teed, osa ma-1 „Selhossnabshenijeto 'adu ju ja inwentariga lohakalt üm
6. Kõik isikud, kes soowiwad
. Eduard Sõrmus
E. P. T. astuda, annawad tehnikumi
, berkäimises.
sinaid on roostes, üksikud hataja Below kohtu kätte.
Algus kell 8 õhtul.
komisjoni wastawa
4. Käesolew otsus awalda wastuwõtmise
Paluda oblasti prokuratuu
osad puuduvad. \
teadaande ja järgmised dokumendid:
Piletihind 1 rubla.
a) hariduse tunnistuse,
Ühelajal sellega märgib ri kiirelt järele vaadata ma da ajakirjanduses.
Oblasti tööliste ja talu b) tunnistuse külanõukogust sis
tööliste ja talurahva inspekt janduslise lohakuse asi, mis
rahwa inspektsiooni juha seastuja sotsiaalse päritolu, tööstaashi
siooni kolleegium, et vaata avalikuks tehtud Tsherepo
Wsstutawa toimetaja k. t
ja hääleõiguse kohta, samuti ka põl
vetsi
„Selhossna'jshenijeu
taja asetäitja:
mata kategoorilisele ettepa I
, 0. litfitttß
lumajanduse maksu kohta wiimasel
Tehniline toimetaja K. Walfl#.
aastal enne kolhoosi astumist
nekule, mis tehtud „Selhos j kontoris.
Kirik.
*J»]jaaj.il}a- „MlvajaM
2. Ära märkida, et Tshe
c) tunnistuse k.-n. 1931-32. a.
snabshenije" osakonna juha,RBi'SAr
M>i-ea .KubßaC, jnma 4»apxHßOiorof 49 lof-ropiHT J* 44274 ,4»KIU H 3025

