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Parteiline töö brigaadidesse ja
põllule

, Terwitus Kusnetski lööktöölistele
Kusnetsk, Kusnetskstroi. Frankfurtile, Bardinile,
Hitarowile
Terwitus lööktöölistele, kollektiiv arendab saavuta
| naislööktöölistele, tehnili-j tud võite edasi, kindlustab; sele personaalile ning ko-jI mitte wähemaid võidud sula
!gu Kusnetski tehase juhtiwale,, tisahjus nr. 2, viib ritta lähe
[koosseisule, kes saawutasid matel kuudel martenid ja
i sulatisahjus nr. 1 kõrge wäl valtsimise töökojad, ehitab
ijasulatamise ning näitasid ning laseb sellel aastal käi
enamlisi temposid uue teh ma kolmanda ja neljanda
inika waldamises.
sulatisahju.
i Olen kindel, et tehase
J. Stalin.

Tõsta mitmekordseks töö tempod põllul
Külwi käik Lenin
gradi oblastis
20. maiks

„Uus Tee" jääb maha
Simiititsa kolhoosis „Uus
Poliitilised ja majandusli - wäikese kihi tagajärjel, kes
Teiste brigaadide sabas
sed ülesanded, mis seatudl tegewad otsekohe walmistu
Tee" (Wolossowo raioon) sörgib keskbrigaad, kus üksi
partei organisatsioonide ettei ses, rakukeste kõrwalejää
läheb kewadine külwihoog veel 75 ha maad kündmata
1. Linakaswatuse raitv iid
käesolewa kewade külwi i misega majandusest ja kol
on. See brigaad on kõige
töö
aeglaselt.
Raioonid Kokku Lina Kaera
hoogtöös, nõuawad küla kom• hoosnikkude hulkadest tuleb
rohkearvulisem
(35 inimest).
Kolhoosi üldine külwiplaan
Protseutides
munistlistelt kaadritelt kõigii seletada seda, et reasse koi
Brigaad
eesotsas
brigadiiriga
on
395
ha
peale
kindlaks
Seredka 11,9 32,4 0,5
ei ole veel suutnud ära kao
jõudude suuremat pinguta- hoosidesse on sisse pugenud Molwotitsa 11,3 13,9 4,7 määratud.
mist, nende õieti arusaamistt kulaklised ollused, et mõned Lõtshkowo 8,2 13,4 5,8
Kuni 20. maini oli külwi tada umbisiklust. Normide
praeguse majanduslise olu „kommunistid" wiiwad tõeli Punane Struugi 4,8 9,5 2,7 plaan kõigis brigaadides kok täitmise ja nende ületamise
Dno 4,0 T.O 1,2
korra iseäraldustest ning töö selt kulaklist poliitikat, on
kuwõetult, üksikute kultuuride peale vaatamata üksikute
Demjanski 6,4 8.8 4,2
tõeliselt ümberkorraldamistt seletataw hulgalise töö igno
lööklaste poolt ei suuda ta
alal,
järgmiselt täidetud:
2. Karjakaswatuse raioonid
enamlise kewade programmi reerimine ning selle waheta
oma külviplaani täita.
Kokku Kaera Heina kaera oli küütud 44,68 ha
edukalt lahendamiseks.
mine administreerimise ja
Puudus on hobustest, keda
Protsentides
Külwi tempodes mahajää kamandamise meetoditega.
herne-kaera 8,52 „
6
asemel kõigest 3 tükki
Oredeshi
23.9
33.3
183,7*
otra 3,50 „
mine peegeldab silmanähta Just kui seaduseks on, et Oranienbaumi 21,3 34,8 14,1
juurde
muretseti. Ka traktori
walt seda seisukorda, et pal paljud rakukesed ei tee kok Wolossowo 19,8 30,3 '5,3 wikki (seemneks) 5,55 „ mitterahuloldav töö, kes sel
jud partei organisatsioonid [ kukogumise kohtades ja Ruudno 18,7 16,1 118,5*
päewalille 20,58 „
les brigaadis töötab, aitab
ei waldanud weel uusi töö seisangutes hulgalist poliiti Krasnogward. 17,3 27,8 15,9
härjapead 1,83 „
mahajäämisele
kaasa. Puudub
Luuga
12,6
24,0
2,0
worme ja meetodeid, mis list tööd kolhoosnikkude,sow
brigaadi
valmistuslik
nõu
Oudowa
6,7
4,5
19,9
kokku
83,66
ha
järgnewad uuest majandus- hoosi ning masina- ja trak Kingissepa 5,5 6,2 17,7
pidamine,
mis
töö
õieti
orga
torijaama tööliste keskel, ei
Ilsest seisukorrast riigis.
Lääda 4,4 6,0 0,8
Kewadine künd ei ol
niseerimisele, umbisiklikuse
Paljude sowhooside, kol tee partei ja walitsuse otsus
nud 20. maiks weel lõppenud. kaotamisele jne kaasa oleks
hooside, külade ja raioonide te ümber laialist selgitustööd. *) Andmete wastawust uuritakse Üldse oli küntud 20. maiks aidanud.
partei organisatsioonid jatka
Keskkomitee ja rahwako järele.
243 ha, selles arwus on trak
Side brigaadide ja kolhoosi
wad ikka juhtimist „üldiselt missaride nõukogu otsused
tori kündi kõigest 14,62 ha.
Organiseerida kül
juhatuse
vahel ning töö juh
ja terwelt", ilma walmistuse wiljakokkuostu ning kolhoo
Kündmata on 111 ha.
wiplaani täitmist
timine viimase poolt on äär
tehnika omandamiseta, ilma side wiljaga kauplemise
Künni hulk ja ka omadus miselt nõrk. Juhatuse liik
üksikmajapidajate
majandusliste küsimuste sü arendamise kohta, liha kok
ei
ole mitte igas brigaadis metest töötab ainult esimees
hulgas
gawustesse tungimata, mis kuostu ja lihaga kauplemise
ühesugune.
Iljeesi brigaadis sm. Nikolajev, kes üksi juh
seisawad teatud organisatsi kohta, kolhoosilise kauplemi
Kewadine
külwihoortöö
Si
on
eelsammuwaks
kündjaks timisega hakkama ei saa.
ooni ees, ilma jõudude ase se kciila, ci ole saanud wee!
A.
Samm,
kes
ammu
kolhoosi Teised junatuse liikmed ei
lniititsa
külanõukogu
(V/o
tamiseta otsustawatele koh teatawaks laialistele miljoniüldised
normid
seljataha
on taha juhatuse tööst osa võtta.
-lossowo
r.)
üksikmajapidajate
tadele, et sellega kindlustada Ustele kolhoosnikkude, sov
jätnud.
Tema
päewane
norm
hulgas
läheb
loiult.
20.
maiks
Juhatuse „liige" S. Semenow,
õiget kommunistlistmõju ning hooside, m.- ja traktorijaama
partei leninliste loosungite de tööliste ja üksikmajapidaja on küütud 26 ha, mis 20 prots. on kuni 0,87 ha-ni tõusnud. ei ole juba ligi kaks kuud
plaanist on. Künda on weel Goljatitsa brigaadis, millele
tegelikku teostamist.
te hulkadele. Parteirakukesed 54 ha. Eriti nõrgalt läheb anti kolhoosi kõige nõrgemad juhatuse istangul käinud ja
Üks põhinõutetest, mis sea ei pannud käima neid võim
püüab sellest tööst kõrvale
tud partei poolt piirkondade said agitatsiooni ja propa külwiplaanide täitmine ku hobused, kes nüüd künni ajal põigelda, kuid teda on senini
ja oblastite, raioonide ja kü ganda abinõusid selleks, et lakliste majapidamiste poolt. on paranenud hea hoolitse veel liikmeks alal hoitud.
Külanõukogu tihti ei tea, mise tõttu, saawutasid briga Niisama ei taha sm. P. Pok
lade, sowhooside, kolhooside teha need otsused alguspunk
kuidas
töö üksikmajap. põldu diir K. Janno ja Wagistrem kanen, kolhoosi esimehe ase
ning masina- ja traktorijaa tiks edaspidises wõitluses kül
del
läheb,
sest wolinikud ei Tehwe 0,76 ha paari hobuse täitja, juhtimisega tegemist
made partei organisatsiooni witempode järsu tõstmise täida korralikult
oma kohu peale päewas. Ka teistes teha. Kolhoosi juhatusest
de ette, seisab selles, et kõik eest, kolhoosilise kauplemise
seid
ning
ei
anna
järjekind brigaadides on normi ületa tuleb minema kihutada need,
töö ümber korraldada näo arendamise eest, sotsialistlise
lalt
teateid
külwi
käigu
kohta. misi künnitöödes ette tulnud. kes seal midagi teha ei taha
ga walmistuse poole, kol karjamajanduse tõstmise eest,
Brigaadides, kus hobused ja ja täiendada juhatust lööklaste
Külanõukogu
peab
külwi
hoosi brigaadi, maaala, masi partei leninlise liini igasugus
teised riistad alaliselt koi kolhoosnikkude arvel. Bri
hoogtöö
juhtimist
kõwenda
na-ja traktorijaama, sowhoosi te moonutajate wastu pare
hoosnikkude külge kinnitatud, gaadides on vaja organisee
ma.
Organiseerides
abi
keh
osakonna, kolhoosi farmi jne malt ja «pahemalt" poolt.
wikutele, tuleb saawutada, et ära kaotatud umbisiklikus igal rida igapäevaseid vastusam
poole.
külwiplaan
täidetud saaks. alal, kus brigadiir brigaadi muvaid plaane, mille abil
Igakülgselt
kõwendades
Äärmiselt wäike parteiline
Külwi
ülesannete
täitmist ku wähese koosseisu tõttu bri töö edukalt lõpule peab
partei
ja
komnoorte
kihti
kol
kihike, mis praegu otse
lakliste
majapidamiste
poolt gaadi paremini juhtida saab, viidama.
hoosides
ja
sowhoosides,
kohe tegew põllumajandus
on
waja
waljult
kontrollida.
on kewadise külwihoogtöö
wõideldes
kommunistideja
R. Iw.
iiseswalmistuses, loomulikult,
käik rahuloldaw.
R.
Iw.
ei wõiolla tugewaks liitmise komnoorte-walmistajate mit
wahendiks partei organisatsi teõige wäljaeraldamise wastu
oonide ja parteitute hulkade mittewalmistuslistele töödele,
N. Liidu kesktäidesaatekomitee otsus kolhooside kaup
wahekordades. Wastuoksa, likwideerideš hoogtöölisi
see toob tihti rakukeste kau meetodeid, arendades hulga
luse kohta teha teatavaks laialistele hulkadele
gelejäämise walmistusest, list poliitilist-kaswatuslist
(Raadiogramm kõikidele ÜK(e)P raiooni komiteede sekretäridele)
tööd, tarwis praegu kohe
: eraldumise hulkadest.
Partei keskkomitee omas mobiliseerida kõik jõud par
Ajawiitmata organiseerige wähendamise kohta kauple niku ja üksikmajapidaja kät
, 15. mai otsuses parteilaste tei otsuste ümber külwi kii laialist hulgalist tööd Nõuk. mise pealt põllumajandusliite te satuks.
NSWL kesktäidesaatekomi
ja komnoorte jõudude aseta remalt lõpetamiseks, tempode j Liidu kesktäidesaatekomitee produktidega.
otsuse 20. maist s. a. selgi
Kõige lähemal ajal tehke tee ja rahwakomissaride
mise kohta kolhoosides ja tõstmiseks.
sowhoosides, mõistis otsus
Tarwis koondada rakukeste tamise ümber kolhooside, see otsus teatawaks igale nõukogu otsuse põhjal 20.
tawalt hukka kommunistide ümber kogu kolhoosi aktiiw, kolhoosnikkude ja töötawate kolhoosnikule ja üksikmaja maist s. a. kolhooside, koi
ja komnoorte - walmistajate süstemaatiliselt wärbeerides üksikmajapidamiste kauple pidajale kehwikutest ja kesk hoosnikkude ja üksikmaja
mitte õige wäljaeraldamise sellest aktiiwist paremaid mise kohta ning maksude mikkudest, seda otsust partei pidajate kauplemise kohta,
mittewalmistuslikkudele töö esitajaid partei ridadesse,
aktiiwis, partei ja noorteühin organiseerige ajawiitmata
gu rakukestes, kolhoosnik praktilist tööd kolhoosi kaup
dele ning tegi ettepaneku neid, kes juba järel proowi
„mitte lubada parteilaste-, kom tud wõitluses kolhooside pealiini eest, oleks esime kude ja üksikmajapidamiste lemise kiirendatud laienda
noorsoolaste ning parteitute organisatsioonilise ja majan seks löök-tööliseks. Otsus üldkoosolekutel läbi töötades. mise alal. Selle otsuse prak
walmistajate sihituid ülewii duslise kindlustamise eest. tawalt minema wisates iga Organiseerige selle otsuse tilise teostamise ja seletamise
misi mittewalmistuslistele Tarwis tõsta kommunistide sugused administreerimise hulgalist selgitustööd kui põhjal mobiliseerige kogu
töödele, waid, wastuoksa, ja komnoorte eestwedawat elemendid, peawad partei tuur-poliitkaswatuse wõrgu kolhoosnikkude ja üksikma
japidajate hulkasid kewadise
, saawutada nende igakülgselt osa sowhoosides, masina- ja organisatsioonid täielikult liinis.
Awaldage see otsus täieli külwiplaani kiiremale ja taga
salmistusse jätmist ning õie traktorijaamades ning kol waldama kõiki hulgalise töö
ti asetamist tähtsamatele wal hoosides, saawutades seda, abinõusid ning oma töö kult kõigis raiooni- ja seina järjerikkamale täitmisele ja
mistusaladele".
et iga partei ja komnoorte ümber korraldama loosungi lehtedes, andke teda wälja plaani ületamisele.
ÜK(e)P oblastikomitee
Just kommunistide puudu ühingu liige oleks tõsiseks all näoga brigaadi poole, erilistes lendlehtedes suure
sekretär Irklis.
misega brigaadides, äärmiselt eeskujuks wõitluses partei v/almistuse poole.
tiraashiga, et ta iga kolhoos -

Walgekaard 1 astest bandiitide ja

Komindangi ajakirjanduse
osakond tegi korralduse, et
ajalehtedes eiawaldataks tea
teid kommunistide karistuse
kohta Hiinas, „kuna seewõi
da wälismaadel halba muljet
tekitada." Peale selle soowi
Märkused Koltshaki
tatakse ajalehtedele loobuda
üleswfittel
teadete awaldamisest edu
Pariisist teatatakse: Gor sammude kohta NSWLiidu
gulovi asjade seast Monakos wiieaastaplaani täitmisel.
leiti tema poolt kirjutatud
broschüür Koltshaki üle.
Koltshaki ülesvõttele on kirjutatud sõnad: „Surm Koi
Gorgulow enne Pariisi sõit tshaki ja rahwuslise Wene
mist teinud märkused: 7. veed maa äraandjatele. Kallis sõber,
ruar 1920. a. 6. mai 1932. suur wene patrioot. Mina
aasta (esimene kuupäev tä olen wene faschistide juht,
hendab Koltshaki mahalask suren meie üldise ideaali
mist, teine Doumeri tapmist). eest. Maksan sinu ja Wene
Nende tähtpäevade alla on maa au eest kätte".

korda läinud kiiresti raua ja
betooni mägedega sulgeda
Dnjepri vooge. Ei ükski ka
pitali kubjas sundtõõ maadelt
wõi und näha töölisklassi
määratust jõust, mis ainult
pärast kurnamise hävitust
võib arenema hakata.
Delegaatide arvates peab
kapitalistliku maa iga tööline,
kui ta tutvuneb siinse
proletariaadi töö ja saavu
tustega, paratamatult sama
suguseks võitlejaks ümber
sündima, võitlejaks samade
abinõudega ja nende samade
eesmärkide eest.
Delegaadid lahkusid kõige
südimas võitluse meeleolus,
kaasa võttes paremaid mäles
tusi ja tihedaid sidemeid meie
maa proletariaadiga.
Nad lahkusid oma «kodu
maale", kus võimul nende
vaenlased ja kus käimas
töölisklassi maharõhumine;
nende organisatsioonide hä
vituse hoogtöö, ja kus käi
mas ühes kõige imperialistlik
kude ketikoertega hoogsam
ettevalmistus ainsama töölis
riigi hävitamiseks. Delegaa
tide arvates peavad Eesti
maa proletaarlase õlg õla
kõrval meiega koos võit
lema meie ühiste vaen
laste imperialistide inter
ventsiooni ettevalmistuse
vastu. Klassivõitlustele on
nendele eriti raske. Kuid de
legaatide arvates ei tohi need
raskused ühtegi rakuskäelist
kohutada, eriti siis, kui
klassivõitluse organisatsi
oonid on tugevad, on ees
märgid ja abinõud nende
kätte võitmiseks igale pro
letaarlasele selged. Wärs
kete muljetega, kogemus
tega ja kindla usuga pro
letariaadi võidusse lahkusid
meilt meie külalised.

wõitluse jaoks Hiina puna
wäega.
Kuid waatamata kõigele
sellele suutis Hiina punawä
gi imperialistidele ja nende
agentidele Koumindangi lee
rist tugewa wastuse anda.
Kontrrewolutsioonilised hiina
sõjawäed sihtisid oma pea
hoobi Tsänsi maakonna pihta,
mis Nõukogude Hiina kesk
kohaks on. Nad lootsid maa
konna ärawõitmisega Nõuko
gude Hiinale purustawa löö
gi anda, temalt ta peatoetus
punkti ära wõttes. Selle ees
märgiga tungisid nad Tsänsi
maakonnale kolmest küljest
peale: põhjast algasid Nan
kini sõjawäed pealetungi
Hubei maakonnast, niisama
ka Anhoi ja Tsetsäni maakon
dadest, aga lõunast ja lõu
na - idast Kantoni sõja
wäed Guanduni ja Futsäni
maakondadest. Strateegilistel
ja taktilistel põhjustel ei
awaldanud Hiina . punawägi
alguses Kuomindangi sõja
wägede sissetungile nõuko
gude maaalale tõsist was
tupanu. Kuid juba mõne päe
wa pärast asus punawägi
otsustawale wastupealetun
gile, mille lõpusaawutuse

kohta see asjaolu suure täht
susega oli, et punawägi os
kas orna peahoobi anda oma
nõukogude maaalal
laiade töötawate hulkade
toetusel. Selle löögi eduku
sel oli otsustaw tähtsus kogu
sõjalise ettewõtte nurjumisel.
Juba 19. aprillil taganesid
Kuomindangi sõjawäed Lõu
na - Futsäni wäerinnal, selle
juures suuri kaotusi kandes.
Kolme päewa pärast, 22. ap
rillil, wõttis punawägi ära
Futsäni maakonna tähtsa
kaubanduse keskkoha
Tshantshou linna, sundides
sõjawägesid
peaegu Futsani ja Guanduni
piirini taganema ja pannes
hoobi alla Amoi sadam.
Ühel ajal sellega andis
punawägi purustava hoobi
Kuomindangi sõjavägedele
Hubei väerinnal. Isegi Han
kou väljamaa ajalehed pidid
tunnistama, et 41., 44. ja 48.
Nankini diviisid on punaväe
poolt täiesti puruks löödud.
Teised punaväe osad asu
sid vastupealetungile Anhoi Tsetsäni väerinnal, võttes
võitluses ära Lijuani linna,
mis teeistanduste tähtsam
keskkoht on. Lijuani linna

ärawötmine tähendas otseko
hest hädaohtu ka Anhoi
maakonna pealinnale Ant
onile. Teine punawäe osa,
kes Põhja - Tsänsist peale
tungi algas, tungis Tshetsäni
maakonda sisse ja ähwardab
ära wõtta selle maakonna
pealinna Hantshoud, kahte
wähem tähtsamat linna oma
alla wõttes.
Kõigil nendel kolmel täht
samal wäerinnal saawutas
punawägi otsustawaid wõite.
Ta wõitis Nõukogude Hiina
le rida uusi maaalasid juurde.
Punawäe edasitungimine kes
tis kuni 10. maini. Sel ajal
andis punawäe ülemjuhatus
käsu pealetungi lõpetada ja
ärawõidetud maakondades
end kindlustada. See otsus
sai wastu wõetud sellepärast,
et punawäe edasiliikumine
põhjasse, lõunasse ja idasse j
kardetaw oli ilma seljataguse
küllaldase kindlustamiseta.
Punawäe edusammud tunnis
tawad seda, et Kuomindangi
neljas sõjakäik Nõukogude
Hiina wastu juba algusesJ
kohe nurja läks. Punawägil
lõi reast wälja mitu Nankini 1
diwiisi, täiendas oma sõja
warustust Nankini sõjawäe ja j

wõtted
ri 14. ringkonna prokuröri
asetäitja" ja üks wene mus
tasajaliste peamees tsaari
ajal. Wiimasel ajal asutas
Brasol nuuskurite kooli, mil
les wene walgekaardlased
õpiwad spioneerimist Amee
rika Ühisriikide tööliste or
ganisatsioonides. Ühingu tea
daandes ära ühe
«kaasatundjana" tuntud nõu
kogudewastast reaktsionääri
Wolli, kollase ameerika töö
föderatsiooni abiesimeest.
Teiste «kaasatundjate" ja
«toetajate" seas on ka Am
torgi waledokumentide autor,
endine New-Yorgi politsei
ülem Wollen ja kurikuulus
senator Fisch.
Prowokaatorite kool
jß^lgradis
Berliinist teatatakse: «Ro
te Fahne" teatel on Belgradis
juba märtsikuust saadik ole
mas eriline walgekaardlastest
terroristide ja agentide-pro
wokaatorite kool. Koolis õpib
ligi 70 inimest. Kooli amet
lik nimetus on: «Praegusaja
politseitehnika kõrgemad kur
sused wene emigrantide
jaoks". Kursuste ülesandeks
on walgekaardlaste õpetamine
«selleks, et nad uue rahvus
lise Wenemaa loomisel võik
sid vastavatele politsei
ametitele asuda". Rahalisttoe
tust annab sellele koolile
Deterding.

Walgekaardleste
ohrannikute organi
seerimine New-Yor
gis
New-Yorgist teatatakse:
Kompartei häälekandja «Dai
ly Worker" teatab valgekaard
lise «Peeter Suure ühingu"
organiseerimisest New-Yor
gis. Ühingu poolt wäljalastud
ringkirjalises teadaandes tea
tatakse, et selle ühingu on
organiseerinud «grupp vene
lasi wõitiemiseks nõukogu
de vastu ja silmaga nähta
wa hädaohu liginemise vastu
järjesti kasvava Ameerika
kompartei poolt."
Organisatsiooni juhatajaks
on valitud endine Moskva
sandarmivalitsuse ülem, tsaa
ri polkovnik Aleksander
Martõnov, kes on praegu
nuuskuriks ühes salapolitsei
agentuuris Nev-Yorgis. Pea
le selle on ühingu silma
paistvamaks tegelaseks Bo
jis Brasol, endise .Peterbu-

Hiina punawäe wõidud
Praegu on Schanghaist tea-j| tõestada, et ta sõna tõsises
ted Helle kohta tulnud, et mõttes riik on."
Hiina punavägi rida uusi! I Need sõnad said Nankini
hiilgavaid võite Kuomlndangi ja Kantoni kontrrevolutsioo
sõjaväe üle on saavutanud. niliste ninameeste poolt õieti
Nende võitude tähtsust suu mõistetud, kes ajaviitmata
rendab veel see asjaolu, et suuri sõjalisi jõudusid koon
Kuomindangi vägede uus —j j dama hakkasid niinimetatud
neljas sõjakäik Nõukogude neljanda sõjakäigu organisee
Hiina vastu oli organiseeri- jj rimiseks Hiinamaa nõukogu
tud jaapani imperialistide . liste maakondade vastu. Kuo
otsekohesel tagaõhutusel ja' ! mindangi äraandlikud juhid
et need võidud saavutatud said ka sellega hakkama, et
said ühel ajal imerialistlise nad sõjavägesid Schanghai
pealetungi laienemisega Hii i väerinnalt ära kutsusid ja
namaale.
| niiviisi seda väerinda jaapa
Jaapani peaminister Inukai ni haarajate ees nõrgendasid,
pidas 7. märtsil kõne, mis j j Oma kõrgetelt kaitsjatelt
otsekohe Kuomindangi pea-,, suure hulga sõjamoona saa
meestele oli määratud. Selles' ' nud, koondasid Nankini ja
kõnes ütles Inukai: „Mina Kantoni ninamehed suure
arvan, et Hiina probleemi sõjaväe Nõuk. Hiina puna
lahendamise põhiküsimuseks' | väe vastu. Nüüd on ka sel
on kasvava kommunistlise ' ge, miks Hamburgist, Ant
mõju hävitamine Hiinamaal. verpenist, Londonist ja Bre
Just nimelt selles küsimuses ' menist sõjamoonaga laaditud
saab Hiinamaa võimaluse laevad üksteise järele välja
veel kord ja viimane kord sõitsid mitte üksi Jaapanisse,
j vaid ka Hiinasse; sõjariistad,
| millega Euroopa imperialistid
' Hiinamaad varustasid, ei
.Edasi* nr. 117.
| olnud mitte Schanghai väe
rinna jaoks määratud, vaid
2 ihk.
I

Eesti tööliste delegatsioon lahkas
24. mail lahkus Nõukogude
Liidust 1. maiks siia sõitnud
Eesti tööliste 10 liikmeline
delegatsioon. Siin wiibides
jõudsid delegaadid mitme
külgselt tutwuneda Nõuko
gude Liidu töölisklassiga, ta
saawutuste ja ülesannetega
sotsialismi ülesehitamisel. Pä
rast mai demonstratsioonide
ülewaatust Leningradis ja
Moskwas tutwuneti mõne
päewa kestwusel mõlema
suurlinna tööstusettevõtete,
wabrikute, tööliste haridus
ja kultuurasutustega, klubi
dega jne. Sellele järgnes
ringsõit lõunapoolsetese töös
tuskeskkohtadesse, kolhoosi
desse, kommuunadesse, Kis
lowodski sanatooriumidesse.
Lõpuks tutwuneti ka ühe
meie sotsialismi ülesehituse
suursaawutusega Dnjepri
jõujaamaga.
Jutuajamisel üksikute dele
gatsiooni liigetega tutwu
nemisel ja ringreisul saadud
muljete kohta, selgus, et
eesti seltsimeestele juba al
gusest walmistas kõige suu
remat üllatust siinse proleta
riaadi 1. mai jõuawaldus.
Miljonid proletaarlased pu
nawäe, Osoawiahimi ja te
haste ridades, mööda marssi
des Uritski ja Punase platsi
tribüünidelt, wõtsid dele
gaatide arwamise järgi
mõnelgi interwentsiooni mõõ
ka ihujal proletariaadi maale
kallaletungi tahte.
Edasi on delegaadid wai
mustatud sellest määratust
ühisest ja ühtlasest tahtest
ja süwenenud arusaamisest,
millega siinne proletariaat
jõudu pingutab raskuste wõit
misel sotsialismi ülesehituse
juures. Delegaatidel, kui
kapitalistliku maa tööliseklas
si seltsimeestel, oli tundmata
sotsialistliku wõistluse sisu.
Tööaustamine, töökangelaste
premeerimine, hoogsalt läbi
wiidud wõitlus töö hulga ja
omaduse tõstmise eest, on
delegaatidele igal pool silma
torganud. Nende arwates on
ainult tööwaimustusel, mis
wallanud waba töölisklassi,

ohranka uued prowokatsioonilised

Ameerika kapital
varustab «räigeid
bandiite
Berliinist teatatakse: üsal
datawate andmete järele tee
wad walgekaardlaste kesk
kohad Euroopas ja Ameeri
kas hoolega ettewalmistusi
walgekaardliste wäeosade or
ganiseerimiseks nende Kau
gesse Idasse saatmiseks. Ra
halised asjad on nüüd kõr
waldatud, sest et rahameeste
grupp, kes lähedal seisab
Rockefelbrile, annab raha
list toetust walgekaardliste
wäeosade organiseerimiseks.
Walgekaardlaste keskkohtade
esitajad peawad praegu Amee
rikas ja Prantsusmaal läbi
rääkimisi sõjawarustuse ost
mise asjus 25 tuh. inimese
jaoks. Läbirääkimisi peetakse
kaunis salaja, et selle enne
aegse awaldamisega kogu
walgekaardlaste kawatsusi
mitte nurja ajada.

Sõjaseisukord
Ferrolis
Pariisist teatatakse:
„Humanite" teatab Madriidist,
et Hispaania sõjasadamas
Ferrolis, kus, protestiks lae
waehituse werfide tööliste
wallandamisele lahti puh
kes üldine poliitiline streik,
kuulutati wälja sõjaseisu
kord. Streigil on eriti ühtlane
iseloom. Mitte ükski ettewõte
ei tööta. Ka pagarid jätsid
töö seisma. Magasinid on
kinni. Leiwa küpsetamiseks
mobiliseeriti soldatid, sõja
laewade tehniline personaal
suudab waewalt linna walgus
tamist kindlustada. Igasugu
sed kokkukogumised on kee
latud. Kuberner andis soja
wägedele käsu wähemate
gi rahutuste puhul lasta töö
liste pihta. Korraldati palju
arreteerimisi. Politseile, kes
katsus ametiühisuste majas
teha läbiotsimist, pandi äge
dalt wastu. Politsei laskis
tööliste pihta, haawates ras
kesti üht ametiühisuse akti
wisti.
Wäljamaa kroonika
Ühendriikide ametlikku
de andmete põhjal tapeti
lynchimise (omakohtu) läbi
1929. aastal 33 ja 1931. aas
tal 79 neegertöölist.

Ilmus tpQkist
Eesti türmide maa
Poliitwangi kirjeldused olukor
rast walge Eesti türmides

Hind 20 kop.
Tellige uKQlwajast"

Hobusetalitajate brigaadist, tallitöö
liste ja brigadiiri kohustustest

Laialt tarwitatawate kaupade täiendav wäljalaskmine

UK(e)P Leningradi oblasti ja linna komiteede ühendatud sekretariaadi
otsusest
Kolhoosnikud, kes hõbu külge kinnitatud hobuseid
Nahatõõstuse alal
sekaswatuse teenistuses on, wastu wõttes, neid samuti
Wolitada sm. Oscherovi, mondile, nõrgale kontrollile
moodustavad alalised bri läbi waatama ja jälgima nen
Karassinit
ja Temkinit—kok- segude, lõimede, kedruse
Nahatrusti alal. Wõtta ar
gaadid ja töötawad hobuse de korralikku kasutamist ja wesse nahatrusti teadaanne ku seadma konkreetsete abi praki üle, isetasuvuse liiga
kasvatuse järelwaataja juha hoidmist töö ajal ja peab selle kohta, et ta asus laste nõude plaani produktsiooni nõrga sisseviimise peale.
tusliikme juhtiwuse all, kui hobused tallitöölistele täies jalanõude üleprogrammilisele omaduse parandamise alal,
Linna komitee teeb kate
kolhoosil pole hobusekasva korras tagasi andma. Töö valmistamisele, lastes välja järele vaatama jalanõude goorilise ettepaneku asuda
tuse kallakut, wõi hobuste ajal wastutab hobuste hoid neid 600—700 paari päevas vassong ja suurus, arvesta juunikuus esimestel kuudel
kasvatuse osakonna juhataja mise eest täielikult ainult töö ning „Skorohodisa suviste des turu konjunktuuri. Täht tekkinud lõhede kinnikat
misele.
käe all, kui kolhoosi juures brigaad.
jalanõude (purjeriidest, san aeg 15 päeva.
Wõtta vastu sm. Nema
,Sojuskosha°
alal.
Wõtta
on organiseeritud eriline su
Et hobuste söötmine ja ta daalid, randeletid) väljalask
guhobuste kaswatus. Talli litamine õigeajaline oleks, misele 5 tuhat paari päevas. arvesse sm. Temkini teada novi ja Marhitahini ettepanek
tööliste arw, palju neid bri selleks on tarwis kindel päe
Toetada sm. Karassini ette anne, et peale programmi 81 kudumise pingi väljalask
gaadis peab olema, määra wakord tallis sisse seada, kus panekut—suurendada Vedeli lastakse välja 60 tuhat paari mise kohta peale plaani,
takse selle järele, kui palju oleks ette nähtud: hobuste nim. galanterii vabriku prog jalanõusid individuaalsete juunis 229 kudumise pin
on hobuseid talitada.
ki, 111 kvartalis 216 pinki
söötmise kord, jootmine, pu rammi teises kvartalis kõige tellimiste järele.
Wõtta arvesse sm. Temki ja IV kvartalis 68 pinki,
hastamine,
talli
koristamine,
vähem
110
prots.
Korralikuma töö organi
Wõtta arvesse sm. Karas ni teadaanne, et leping, mis mis annab täiendavalt riiet:
seerimiseks hobustepidamises põhkude allapanemine jne.
tehtud Lensnabiga produkt mais 35,5 tuhat meetrit,
ja sellest olenevalt, palju on Toidunormid peawad igas sini teadaanne, et trust võt siooni andmise kohta spet juunis 148 tuh. m., 111 kvar
viiepäevikus
eriliste
tahvlite
tis oma peale kohustuse ja
hobuseid hooldada, võivad
siaalsete jalanõude alal—on talis 150 tuh. m., IV kvar
brigaadid rühmadeks olla peale talli olema üles pan lanõude valmistamise alal tühistatud ning jalanõud saa talis 171 tuh. m., kuna
dud.
individuaalsete tellimiste jä
jaotatud valmistuslistele
detakse kauplejatele organi üle kõige 705 tuh. meetrit
ülesannetele vastavalt, näi
Juhatuse liikmed, kes ho rele, alates 1. juunist s. a. satsioonidele turule laskmi Anissimovi, Nogini, Tjuschini,
teks: sugutäkkude hooldami buste eest wastutawad, eral anda 60 tuhat paari, milleks
Dsershinski nimelistest ja
se rühm, töumärade hoolda dawad tallitööliste-kolhoos organiseerib kingade vabri seks (100.000 paari 700.000 .Rabotshij" vabrikutest.
rubla
eest).
mise rühm, varssade ja säl nikkude ja naiskolhoosnikku kus ja Iljitshevi nim. vabri
Ära märkida, et Leningradi
Wolitada „Sojuskoshatft
gude hooldamise rühm, töö de hulgast alalised juhatajad kus mehaanilis-käsitöö sega
puuvilla
tööstus lahendas
organiseerima
2.
kvartalis
hobuste hooldajad jne.
brigadiirid wälja. Talli töökojad.
õieti küsimuse tooresaine
üleprogrammilist
väljalask
Wõtta arwesse sm. Karas
brigadilrideks eraldatakse
Iga tallitöölise järele kin eesrinnalised kolhoosnikud: sini teadaanne, et trust wõt mist, andes kuni 100.000 paa kohta täiendava väljalask
ri kergeid suve-jalanõusid, mise jaoks ja nimelt: iga
nitatakse teatud arw hobu aktiiw, parteiliikmed (iseära tis oma peale kohustuse
seid, kellede eest tallitööline nis aga jääb eesõigus endis õmmelda 175.000 paari kõr milleks ära kasutada välja suguste jäänuste valmistu
isiklikult wastutab. Suurema tele ratsawäe punawäelastele). gendatud omadusega jala lõigete ülejäägid „Punases sesse laskmine.
Teha Leningradi puuvilla
kogemustega tööliste juurde Kolhoosi komnoorte rakuke nõusid, milleks „Skorohodisa Treugolnikus."
Lugeda tarvilikuks pa tööstusele ettepanek viia
kinnitatakse rohkem wäärtus eraldab enese hulgast briga wälja eraldati eriline tööko
liste tõuhobuste ja sälgude dirideks wälja kõige paremad da, ning laiendatakse tööko randada teises kvartalis mit viibimata läbi kõik abinõud
te vähem, kui 1200 tuhat kavatsetud sisseseade korda
koosseis. Tallitööline was lööklased-komnoored.
da kingade wabrikus.
paari
jalanõusid, 657 tuh. seadmiseks ja käimalaskmi
tutab hooldamise, ülewalpi
Kohustada tööliste ja talu paari asemel, mis ette nähtud seks.
Brigadiir
on
kogu
brigaa
damise ja hobuste tööks et
Lasta turule 250 tuhat
tewalmistamise eest. Töö di töö eest wastutaw, talita rahwa inspektsiooni de „Sojuskoshaa juhatuse poolt.
kaadi jooksul wälja selgitada
meetrit
prakkriiet iga kvartali
Wõtta
arvesse
„
Lojus
ajaks kinnitatakse teatud arw mises, söötmises, ülespida küsimus rahwakomissaride
kosha" teadaanne tema poolt peale, mis lepingu järele
hobuseid alaliselt määratud mises ja hobuste kasutamises,
nõukogu otsuse realiseerimi
brigaadi külge, kusjuures töö ja juhatuse liikme wõi ho se kohta, mis antud mono organiseeritava 4 paranduse „Dinamolea üle antakse. Las
ajal wastutus hobuse hoid bustekaswatuse osakonna liitse talla walmistamise koh töökoja kohta individuaalse ta turule 250 tuh. meetrit üle
mise eest tallitöölise pealt juhataja käest saadud wal ta „ Punases treugolnikus" te tellimiste täitmiseks, kus jäänud tükke ning sama
ära ja nende kolhoosnlkkude mistusliste ülesannete alusel ning sellel tallal jalanõude juures töökodade pind 400 palju anda tööstuskooperat
(brigaadi) ja brigadiiri peale juhatab ta tööd omas brigaa wäljalaskmise algamise wõi meetrit, ja et mitte hiljem sioonile parandusetööde jaoks
laialises tarvitamiseks ära
langeb, kes hobustega töö dis ja kontrolleerib selle täit maluse kohta teises kwarta kui 1. juuniks saaks täienda ja
valt organiseeritud 4 töö kasutamiseks.
mist.
tawad.
lis „SkorohodiB wabrikus.
koda.
Järele waadata, kuidas an
Hobuste talli toomise kor
takse
õmblusetööstusele riiet
Samuti toimetab brigadiir
Wolitada sm. Nemanit ja
Kiutööstuse alal
ral on tallitööline kohustatud tema brigaadis olewate koi Temkinit, ühes Moskwa raioo
spetsiaal-tööriiete ja jung
Ära märkida, et waatamata sturmi jaoks.
järele waatama, kas hobusel hoosnikkude ja naiskolhoos nikomitee ja oblasti ameti
Wõtta wastu sm. Kikase
mingit wigastust wõi peks nikkude töö hindamist hulga ühisuste nõukoguga kokku plaanilise programmi rahulol
mise jälgi pole, ja kui neid ja omaduse järele töötuspäe kutsuma jalanõude wabrikute davale täitmisele (100,5 prot ettepanek täiendawa walmis
leidis, tuleb wiibimata wane wades. Töötuspäewad kirju kolmnurkade(kolmikute)koos senti esimese kwartali eest), tuse arendamise kohta Lebe
raale tallitöölisele-brfgadiirile tab brigadiir tööraamatusse olek ning seada üles küsi ei kasuta trikotaashi tööstus djewi nim. tehases laialiseks
teatada. Tööbrigaadi bri üles, millised tingimata pea mus programmi täitmise ja küllalt täielikult ära oma tarwitamiseks: puuwllla alal—
gadiir on kohustatud, talli wad olema igal kolhoosnikul, aprillis tekkinud lõhe kinni walmistuslikke wõimalusi, 115 tonni, riide alal 430 tuh.
mis nõuab temalt kogu ole meetrit, orienteerijalt 600 tuh.
katmise kohta.
tööliste käest tema brigaadi kes hobuseid talitab.
wa sisseseade forsseeritud rbl. summas.
arendamist ja ärakasutamist.
Kohustada sm. Agapowit
Wiimastel nädalatel on kas seerimise peale.
osalt ka imperialistide arwel,
Wõitlnsele teede
ja
Kaplani anda 2. kwartalis
wanud
ka
imperialismiwasta
Kuomindangi walitsus, kes
kuiwörd punawäe kätte lan
parandamise eest
genud sõjasaagi hulgas suur ne liikumine Hiina mitmes sõjakäigu algul kogu maail peale programmilise walmistu
tükke ja kuulipildujaid oli, maakonnas. Kuomindangi male oma wõitudest pasun se trikotaashi saaduseid 425
20. maiks oli teedeehituse
mis hiljuti alles Euroopast juhtide poolt enne neljandat das, warjas hoolikalt hulka tuh. rubla eest ja teiseks
plaan
Leningradi oblastis täi
poolaastaks
täiendaw
üles
saadud, ja mis uue tõuke sõjakäiku laialt wäljakuuluta aega neljanda sõjakäigu nur
detud
ainult
5 prots. wõrd,
anne
1500
tuh.
rubla,
üldse
andis imperialismiwastase lii tud demagoogilised ja silma jaminekut. Ainult wiimastel
20
prots.
asemel,
mis tarvis.
ligi
2
miljoni
rubl.
summas.
kumise kõwenemisele Hiina kirjalised hüüdsõnad: «Wõit päewadel jõudsid teated olu
Selle lõhe likvideerimiseks
Jääda
nõusse
trikotaashi
maal. Niisuguse olukorra lus kommunistidega on niisa korrast wäerindadel Schang
viiakse oblasti täidesaate
juures on enam kui kahtlane, ma tähtis kui wõitlus jaapan hais ja Hankous ilmuwate trusti ettepanekuga kahe ük
komitee
otsuse põhjal 25.
sikmüügi
magasini
awamise
et tshankaischistlik kamp lä lastega", ja «selleks, et pu inglise, ameerika ja jaapani
maist
kuni
25. juulini teede
kohta
Leningradis.
hemal ajal oma sõjakäiku rustada wälist waenlast, on ajalehtede weergudele. Need
Kohustada
trikotaashi
trus
parandamise
eest võitlemise
teated
awaldasid
siin
suurt
uuendada julgeb.
tarwis esialgselt sisemine
kakskuu
läbi.
ti
ja
kergetööstuse
juhatust
Wiimaste nädalate kestel waenlane purustada", ei mõju, rewolutsioonilistes hul
Kontrollarwud elanikkude
otsida täiendavaid wõi
on rewolutsiooniline liikumi wõinud laiu töötawaid huike kades aga waimustust esile
osawõtmise
kohta teede ehi
malusi
tööstussaaduste
väl
ne Hiinas ka teisi, edusamme petta, kes küllalt hästi Nan kutsudes. Sügawalt põranda
tusest
on
juba
ammu kohta
jalaskmiseks
laialiseks
tar
teinud. Schanghai läheduses, kini äraandjaid tundma on alt awaldas Hiina komm. par
dele
antud.
vituseks,
mida
saavutada
Nanduni kreisis, loodi uus õppinud. Kui märtsikuu al tei Schanghais lendlehe pu
Kuid oblasti 27 raiooni,
26. punane wägi. Selle wäe gul Kantoni sõjawäed Tsänsi nawäe wõitude kohta, mis tooresaine kokkuhoidmise,
nende
hulgas Krestsõi, Lõtsh
valmistuse
jäänuste
ärakasu
põhituumaks on 19. Kantoni wäerinnale Hiina punawäe järgmiste sõnadega lõpeb:
kowo,
Molwotitsa ja teised
tamise,
walmistuse'
ratsiona
wäe rewolutsioonilised sol wastu saadeti, siis ei wasta
«Nõukogude Hiina puna
ei
ole
seniajani
arendanud
liseerimise
ning
masinate
datid, kes Schanghai uulitsa nud mitte üksi Guanduni töö wägi andis uue raske hoobi
teede
ehitust.
Need
raioonid
seismise
vähendamise
arvel.
tel jaapanlaste wastu wõitle lised ja üliõpilased sellele mitte üksi äraandjatele Kuo
ei
walmista
ette
kakskuule.
sid. Enam kui 3000 soldatit äraandmisele streikidega, mindangi leerist, waid ka
Puuwillatööstuse alal
Nende mahajäänud raiooni
*9. wäest, suuremalt osalt waid ka Kantoni wäikeko imperialistidele. Kõik tõsised
de
organisatsioonid peavad
töölised ja talupojad, kes danlus organiseeris tugewa rewoiutsioonilised wõitlejad,
Lugeda puuwillatööstuse viibimata
ümber ehitama oma
Nankini walitsuse käsule protestiliikumise selle «rah kõik need, kes ihkavad Hii põhiprogrammi täitmist esi
töö
ning
löökliselt osa võt
Schanghaist taganeda ei allu wusliku" äraandmise wastu. namaa vabanemist imperia mese kwartali ja aprillikuu
ma
teede
eest
lismi
ikke
alt
Punaväe
nud, läksid sõjariistu kaasa Eriti suurt pahameelt tekitas
eest täiesti mitterahulolda võitlemise parandamise
kakskuust.
wõttes Nanduni mägedesse, Kantoni wäikekodanluse kes ridadesse, kes ainuüksi näi waks. Juhtida kiutööstuse
kus nad ühes elanikkudega kel see asjaolu, et tema poolt tab teed Hiina rahvuslikule trustide tähelpanu nõrgale
nõukogude wõimu wälja kuu kokkukogutud «jaapaniwas vabanemisele, kes ainuüksi tehnilisele juhtimisele ette
«Edasi* nr. 117
lutasid ja seal 26. punawäe tane kapital" sai ära raisatud' tegelikult võitleb imperialist wõtetes, sisseseadete halwale
lõid. *
«neljanda sõjakäigu" organi ' liste haarajate vastu.*
Z ihk.
seisukorrale ja halwale re-

J. J. Marchlewski nimelise Lääne Wähemnsrahwuste Kommn

ttiimasecS telegrammid

nistlise Ülikooli Leningradi osakonna
Töötute tormilised waljaostumised
arastuwõftmise tingimused 1932—33. õppeaastaks
Poolas
1. Ülikooli ülesanne on et lõpetatud olema. Wäljaeralda ülikooli ja tagasi, juhusel ku
(Ülem- Sileesias). Kattowitsa
Warssawist,
25.
mail
(TASS).
te valmistada Lääne vähe mise komisjonid tegutsewad komandeeritawat ülikooli vas
[
(ÜlemSileesias) linnaäärses
Paljudes
Poola
linnades
olid
musrahvuste tõörahwale NSW vastuvõtmise tingimuste alu tu ei wõeta, kuna komandee
> kohas kogusid 2 tuhat töötut
üleeila
töötute
väljaastumi
Liidus kwalifitseeritud partei sel. Samade komisjonide juu rlmise tunnistuse teisel poolel
töölisi proletaarse rewolutsi res sünnib ka arstline läbi väljaantud rahasumma ning sed. Thornis kogusid töötud tööbörse ette. Töötud selgi
magistraadi hoone ette ning tasid wälja, et üheksanäda
•oni ja sotsialistlise ehitus vaatamine.
arvestus ära tähendatakse.
lise tähtaja möödalaskmise
töö teooria ja praktika alal.
7. Kõik väljavalitud kan
b) Wõttaenda peale kõman saatsid delegatsiooni linna tõttu, millise aja jooksul neil
pea
juurde,
nõudes
kinnipee
Õppeaja kestvus on 3 aas didaadid täidavad oma käe deeritava perekonna eest
tat 2 kuud. Õppus on ema ga ülikooli poolt laialisaade hoolitsemine, hoida temale tud abiraha väljamaksmist. oli õigus abiraha saada, e?
Linnapea ütles ära delegat saa nad rohkem mingisugust
keeles.
tava ankeedi, mis kinnitatakse korter koha peab.
12. Ülikooli parteilisesse kohaliste organisatsioonide
Ülikool ei wõta enda peale siooni vastuvõtmisest ning abiosakonda võetakse ainult töö poolt ja mitte hiljem kui mingisuguseid kohustusi ko kohale jõudnud politsei hak-1I Selle meelepaha tõttu hak
lisi ja talupoegi, kellel mitte 15. juuliks ülikooli saadetak mandeeritava perekonna suh kas magistraadi hoone ees kasid töötud magistraadi juur
vähem kui 3-aastane füüsili se. Ühes ankeetidega vaja tes nii korteri muretsemises ootavat rahvahulka laiali de minema, kuid aeti teel
se töö staash, kes mitte vä saata:
kui ka tööga kindlustamises. ajama. Käima lasti kummi politsei poolt laiali. Teine
töötuid kogus tehase
hem kui 3 aastat kommunist
1) Parteiorganisatsiooni ko
12. Ülikooli õpilased saa nuiad ja püssilaed. Neli töö grupp
linnaosadesse ning hakkasid
tut
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peksetud,
et
lise partei täieline liige on mandeerimise tunnistus.
vad ülikooli poolt ühiselu
olnud, kellel mitte vähem
2) Ärakinnitatud eluloo kir maja, rahalise stipendiumi, neid tuli viia haigemajasse.' ' sõjaringkonna walitsuse hoo
ne poole minema, kuid said.
kui 3-aastane aktiivse prak jeldus.
ainelise varustuse ja õppe Liigapeksetute hulgas on ka takistatud politsei poolt, kes
üks
raskejalgne
naisterahvas.
tilise partei, nõukogude, ame
3) Lühikene partei karak abinõud. Peale selle saavad
sõjaringkonna walitsuse hoo
tiühisuse ehk majanduslise teristika.
hädasti vajavad üliõpilased Mitukümend töötut said tõsi-' ne
tiheda ahelikuna ümber
seid
haavu.
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astusid
töö staash, mitte nooremalt
4) Sõjaväe dokumendi koo abiraha oma perekonna nende
piiras.
välja
ka
Sekshi
provintsis
kui 21-aastaselt ja mitte va pia.
liikmete peale, kes tõesti
nemalt kui 32 aastaselt.
Märkus: Isikud, keda 1932. komandeeritavate, ülevalpi
Jaapani sõjawäed okupeerisid Hulani
Märkus: jNaispõllutöölistele
aastal punaväkke kutsu damisel olid. Üliõpilaste maja naiskollektiivlastele on
Tokiost, 25. mail (TASS), j! sulist sõdurit. Sõjasaagiks
takse, ülikooli vastu terjaalse kindlustuse üldsum
lubatud järelandmine parma (toitmine, rahaline wälja Simbun Rengo teatel wallu-j[ langes 3 soomusrongi, mit
ei võeta.
staashis.
i med wäljakahurid. Agentuuri
8. Dokumentide põhjal kin andmine, aineline warustus tas Hirosi diwisjon Hulani,1 teatel -taganesid mässulised
3. Ülikooli sisseastujatelt nitab
mis
asub
Harbiinist
põhja
LWRK Ülikooli man ja abi perekondadele) on
nõutakse teadmisi järgmistes
põhja-lääne suunas.
daatkomisjon
vastuvõtmise määratud üksikutele 150 rub pool Hulani raudtee lõpu
piirides:
punkti.
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250
rubl.
kuus
üle
Ühiskondlik-poliitilistes ai tingimustele vastavaid seltsi walpeetawate arwu järele,
mehi kandidaatideks 1932-33. a.
netes:
kuid mitte enam kui 250 rubla.
1) ÜK(e)P ajaloo teadmist vastuvõtmisele ja kutsub
Leningradi teated
neid ettevalmistuse kursusele.
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Wene ajaloo kirjeldus" piiri kutsumise ajaks.
ka suuremate kinniste töö
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õp
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4) Õiget arusaamist partei
aega peale wastuwõtmist ei kolhooside liit täiendawalt
Lööktööliste premeerimise
ja Kominterni praktikast, ise kursuse üliõpilaseks mandaat anta. Kõik teenistuse ja isik- j awama mitte wähem kui fondid
luuakse nõnda, et
komisjoni
poolt
sünnib
kom
lised asjad peawad korda
äranis wiimaste kongresside,
ülikooli-eelse ettewalmistuse seatud olema enne ülikooli 25 magasini ja kioski.
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wähem
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liit mitte wähem, kui 3
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LWRKÜ Len. Osakonna
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lise läbiwaatamise alusel.
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1) Mõtete õiget väljenda
adress: JleHHHrpaa, 11. YJI. hooside liit mitte wähem, mise jaoks.
11. Komandeerivate orga PaKOBa 17.
mise oskust vene- ja ema nisatsioonide
Indiwiduaalse õmblemise
kohus on:
kui 20 magasini ja „Ptitse
keeles.
tsentr"
mitte
wähem
kui
LWRKÜLO
rektor:
esimesed
töökojad on juba
a) Wõtta enda peale tee
2) Aritmeetika terve kur
Glowatski. 1 5 müügilauda.
awatud Wolodarski nim. õmb
kulud komandeerimise kohalt
suse teadmist ühes geomeet
lemise wabrikus.
ria elementidega.
3) Füüsilise geograafia ter
Wastuwõtmise tingimused Komülikooli juures olewasse
ve kursuse ja maailma po
Sm. Koniki ja Wal
aspirantide instituuti
lülilise kaardi teadmist.
tingi teadaanne
Kes nõukogude parteikooli
5. Iga aspirant töötab kol
1. Kvalifitseeritud tööjõu j antakse töölistele, sulastele
Smd. Konik ja Walting
lõpetanud, võetakse vastu dude ettevalmistuse eesmär ja kehvikutest kolhoosnikku me aasta jooksul oma spet
teatawad,
et nemad on nõus
ainult peale 2 aastast prakti gil kooliõpetajate ja teaduslis ! dele.
siaalsuse aine kallal ja selleks
list tööd.
21.
mail
delegatsiooni
koos
Aspirandid kinnitakse Üll abi-distsipliinide kallal aspi
uurimise töödele Lääne vä
4. Et kindlustada end ette hemusrahvuste Komm. Üli ! kooli mandaat- komisjoni rantuuri õppeplaani järele, olekul wastuwõetud deklarat
valmistatud kandidaatidega, koolis ja rahvuslistes partei poolt.
peale selle läheb läbi üldise siooni selle osaga, mis käib
N. Liidu sisekorra kohta, ka
organiseerib ülikool mitte kül listes organisatsioonides on
Märkus: Tingimata õppeplaani korras diamati
lalt ettevalmistatud seltsi organiseeritud LWRKÜ juu
on nõuetav vene ja ajalool, materialismi, majan pitalistlikkude maade ja Ees
meeste jaoks komülikoolieel res aspirantide instituut.
oma rahvuse keele tead dusteaduse (ajaloo-parteili timaa seisukorra kohta antud
se ettevalmistuse 1. augus
mine, vabalt kirjanduse sele osakonnale), ühe Lääne hindamisega ei ole nad kõi
2. Aspirantide instituut
tist kuni 1. septembrini kom LWRKÜ juures seab enese
tarvitamise piirides.
euroopa keeltest, matemaati kides punktides nõus.
ülikoolis.
ka
ja pedagoogika kursuse.
3.
Aspirantuuri
aeg
3
ülesandeks kooliõpetajate ja
G. Walting.
5. Külgehakkawaid haigusi haridus-tööliste ettevalmistu
aastat. 1
6. Aspirantuuri lõpetaja
P. Konik.
põdewaid (siin hulgas sa su se Komm. Ülikooli, kõrge
4. Aspirantuuri instituudil saab kwalifikatsiooni ühis
3
guhaigusi), närwihaigeid klii mate koolide ja kõrgemate jon kaks osakonda: ajaloo konna ainete iseseiswaks õpe
nikulises wormis ja tiisikuse tehniliste koolide jaoks ühis ' parteiline ja majandusime.
tamiseks oma spetsiaalsuse
haigeid, samuti ka füüsiliselt konna ainete alal eesti ja j j Ajaloo- parteilisse osakon alal Komm. Ülikoolis, samuti sm. W. Kingissepa nim.
nõrke ja terawalt wähewere soome 'keelel, samuti ka' da kuuluwad spetsiaalsused: ka teaduslis-uurimise tööli
eesti tööl. Haridusmajas
lisi ülikooli wastu ei wõeta. teaduslis- uurimise töölisi
Üldine ajalugu, N. Liidu seks.
28. mail
Kandidaatide walikul arwes rahwuslistele parteilistele or rahvaste ajalugu, Eestimaa; 7. Aspirantuuris viibimise
tada iseäranis raske ja pika ganisatsiöonidele.
Kontsert«õhfu
ja Soomemaa ajalugu, ÜK(e)P ajal saab aspirant varustatud
ajalise öpusega LTK Ülikoo
Esineb töörahwa wiiulikunstnik
Aspiraniideks võetakse ai ajalugu, Kominterni ajalugu, riigi stipendiumiga 250 rubla
lis. Inwaliidsus ei wõi üli
nult ÜK(e)P liikmeid eest Eestimaa ja Soomemaa kom-; kuus.
Eduard Sõrmus
kooli astumiseks takistuseks
munistliste parteide ajalugu.
lasi ja soomlasi kõige
8.
Aspirantuuri
lõpetajad
olla.
Algus kell 9 õhtul.
Majanduse osakonda kuu kasutatakse edaspidi peaasja
wähem 5-aastase partei staa
Piletid (hind 1 rubla) eelmüügil
6. Aegsa järelkatsumise ees shiga ja 3-a. ühiskondi, polii luwad: majanduseteadus (laias j likult oma rahvuse hulgas.
Haridusmajas
märgil peawad komandeeri tilise töö staashiga, LWRKÜ mõttes), Nõukogde majan
duse
teooria,
Eestimaa
ja
Soo-,
LWRKÜ
rektor:
tawad kohtadel raiooni wäl lõpetajatest üliõpilastest ja
Glowatski.
jaeraldamise komisjonist läbi LWRKÜ õpetajatest, kellel ei memaa majandus, samal ajal
toimetaja k. t.
0. NatfUsan- '
nende
rahvaste
majandus
ole
veel
nõuetawat
LWRKÜ.
käima. Wäljaeraldamise ko
Eesti sektori juhataja:
Tehniline toimetaja K. VeizeN.
Liidus,
majandusegeograa
ettevalmistust.
misjonide töö kohtadel peab
Looper.
Wlifaszuija: ..Kiiiwaja" kirjast»*'
Eesõigus vastuvõtmisel' fia ja ilmamajandus. '
mitte hiljem kui 10. juuliks
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