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Kergetööstus tõstab temposid
Maikuu teises dekaadis rohkem kui eelminewas de
suurenes tuntawalt kergetöös kaadis. Nahatööstus walmis
tuse produktsiooni wäljalask tas 2.120 tuhat paari jalanõu
mine kõigil tähtsamatel aladel. sid (82 prots. ülesandest), s.o_
Puuwillariide wabrikud 1.590 paari rohkem kui eel
lasid dekaadi jooksul wäija minewas dekaadis. Kuid mai
75.688 tuhat meetrit riiet kuu esimeses dekaadis oli
(99,4 prots. plaanist), s.o. 25 nahatööstuse töö sedavõrd
miljoni meetrit rohkem, kui mitterahuloldaw, et tähen
eelminewas dekaadis. Willase datud tõusu produktsiooni
riide wabrikud lasid wälja väljalaskmise alal ei saa ra
2.640 tuhat meetrit riiet (95,5 huloldawaks lugeda.
prots.), s.o. 978 tuhat meetrit

Kolhoosiiise kaupluse arendamine

Külwi tempode mitmekordseks tõstmisega kind

on iga parteiorganisatsiooni

lustada lõhede kiiremat iikwideerimist

löökfilesanne

Teha lõpp oportunismile kolhoosi
juhtimises
Puustosh Satobenja kol test warssadest peale, kuni
hoos (Seredka rajoonis) orga ! wanadeni, on kõik tiined.
Tööjõud on brigaadidesse
niseeriti 1930. aastal. Praegu
on küla kehwik-keskmikmaja jagamata. Puudub igasugune
pidajad kollektiwiseeritud. poliitselgitusiine töö kolhoos
Kuid kolhoosi nõrgemaks kül nikkude hulkades. Partei ja
jeks on selle organisatsioo nõukogude walitsuse wiima
niline ja majandusime k-Jnd sed otsused on kohapeal
läbitöötamata. Kolhoosis leiab
lustamine.
Wiletsa töö organiseerimise laialt aset rahwusline hõõru
ja mitte õige arvestuse taga mine ja suurwene schowinis
järjel on kolhoosi juhatus mi wäljendus. Kõige selle
viinud kolhoosi halba seisu tagajärjel lahkusid rida koi
korda.
hoosnikke, endiseid kehwi
Kewadise külwi ettevalmis kuid, kolhoosist. Nii kohapeal
tus läks kolhoosis äärmiselt sed organisatsioonid kui ka
nõrgalt ja isewooluna. Töö kolhoosi juhatus peawad
hobuste eest hoolitsemine on nende wäärnähtuste kõrval
nõrk. Hobused on lahjad ja damisele asuma.
Nägija.
märahobused, algades noor-

Kolhoos „Noor Le
ninlane" jatkab
edukalt kÜlari
Wõrreldes 31. aastaga, on
kolhoos .Noor Leninlane"
(Seredka raioon) külwipinda
suurendanud 3 ha wõra.
Wlljasaagi tõstmise alal ei
ole seniajani midagi tehtud.
Külwipinda Una alla on
suurendatud 2 ha wõrd.
1931. a. oli 21 ha, 1932. a.
külwab kolhoos 23 ha.
Tööjõud on brigaadidesse
! organiseeritud ja asetatud
! rahuloldawalt, kuid juhatuses
! valitseb wee! umbisiklus.
Wördsustamine on likvi
deeritud. Kölwibrigaadis on
5 kündjat, 3 külvajat, 9 täie
ealist naisterahvast ja 2 alaea
list. t<ünd lõppes 20. mail.
Oles küntud on 55 ha. Künni
norm oli 0,50 ha, künti kesk
miselt 0,65, äestamise norm
oli 3 ha, täideti 4 ha, wed
rutarnise norm 1,50, täi
deti 1,75 ha. 21. maiks oli
küütud 8 ha Haa.
„ Edasi* walwepost:
Kägu.

Wiimased teated Lenin sel on iga kommunisti, iga
gradi oblasti rajoonidest an parteirakukese, iga parteiko
nawad tunnistust kolhoosnik mitee löökülesanne. Ainult
kude, kehwikute ja keskmik parteiorganisatsioonide osav,
kude töö entusiasmi vöim põhimõtteliselt kindel, opera
sast tõusust ühenduses par tiivne ning paenduv juhatus
tei keskkomitee ja valitsuse kindlustab selle asja edu.
Mis ütelda siis pärast seda
viimaste otsustega vilja ja
liha kokkuostu ning kolhoo tarvitajate kooperatsiooni töö
siiise kaupluse arendamise kohta? Sellel tähtsal osal,
kohta. Eesrinnas sammuvad mille tööst saab suurel mää
kolhoosid ja külad vastavad ral ära olenema hindade ta
sellele enamlisele otsusele sapind turul, ei ole senini
külviplaanide täitmisega ja kõik korras.
Kooperatiiwsed organisat
ületamisega, kolhooside ma
gasinide ja poodide ava sioonid on tegevuseta, loo
misega, kolhooside turgude davad isevoolu peale, oota
organiseerimisega, lööklise vad määrusi produktide pea
le oblastist, selle asemel, et
tööga kevadistel põldudel.
Kuid oleks lubamatuks lä kolhoosilise kaupluse alusel,
binägemiseks arvata, et see löökliste tempodega laienda
tähtis asi on oblastis juba da iseseisvat kokkuostmist,
Partei Ja «valitsuse otsustele «vastame
organiseeritud, et kolhoosili mobiliseerida täielikult rajoo
se kaupluse laiendamine lä nide sisemisi ressursisid.
külwitemporfe kõwendamisega
Waewalt on tarvis tõenda
heb nüüd iseenesest.
9. jaanuari mälestuse nim. tasid kiirendada külviplaani
Leningradi täidesaatekomi da partei keskkomitee, NSW kommuuna
liikmed Oudowa täitmist, lõpetades kõik kül
tee otsus täheldab täiesti Liidu rahvakomissaride nõu
rajoon,
läbi
töötade
partei ja witööd lähematel päevadel.
õieti, „et partei ja valitsuse kogu ja kesktäidesaatekomi
walitsuso
otsuseid
wiija- ja Teiseks, maksta põllumajan
otsuste teostamine kolhoosi tee otsuste tähtsust kolhoo
lihasaaduste
kokkuostu
ja duse maksu enne tähtaega
lise kaupluse alal läheb täiesti side organisatsioonilises ja kolhoosid kaubanduse laien
100 rubla, kutsudes enestele
mitterahuldavalt. Oblasti pal majanduslises kindlustamises,
damise
kohta,
niisama
ka
järgnema
ka teisi kolhoose.
judes rajoonides valitseb sel külvitööde edukas lõpulevii
„Uu& Kula" kõmren
1932.
a.
põllumajanduslise
J. Rebane.
les asjas isevool. Jeistes mises. Kuid paljud raioonid
dagu temposid
raioonides läheb partei kesk ei ole oskanud nende otsus maksu seaduse kohta, otsusKolhoosis „Uus Küla" oli
komitee, rahvakomissaride te hulgalise äraseletamise
Kewadine kulur „Edasis"
20.
maiks küütud 9ha kaera,
alusel
mobiliseerida
hulkasid
nõukogu ning kesktäidesaa
5
ha
lina ja terwe rida teisi
21. maiks oli kolhoos
Külwitöö kestab edasi
tekomitee viimaste otsuste võitlusele külvi lööklise
kultuure.
Maakünd on lõ
äraseletamine seniajani vä kindlustamise eest. Eriti ma „Edasil" (Dominko, külanõu lööktempodega. Tööjõud on
petatud,
külwitöö
kestab.
ga loiult, mitte sugugi löök ha jäävad suurem jagu lina kogu Punase Struugi raioon) jagatud kõik brigaadidesse.
Eesrinnas
sammub
sm.
Sepa
kasvatuse
rajoonisid.
Siiaajani
on
eesrinnas
sam
küütud
suwewilja
kultuure
liste enamliste tempodega.
brigaad.
Sm.
Sepa
brigaad
muwaks olnud komnoore sm.
Isevoolu meeleoludele tuleb järgmiselt:
Teisest küljest leiavad ju
oli esimene, kes algas keva-"
Lina 50 prots, kartuleid Tamme brigaad.
ba praegu oblasti mõnedes lõpp teha. Tarvis otsustavalt
dist külwitööd.
„Edasi"
walwepost
raioonides aset parteivasta likvideerida moonutused par 36,5 prots, hernest 25 prots.
teidirektiivi kallal kolhoosilise kaera 10 prots. plaanist.
sed moonu
P. Tsiugart.
.Edasi" walwepost: P. T.
tused kolhoosilise kaupluse kaupluse alal. Otsustavalt
laiendamises. Wäga õpetlikud võideldes kulaklusega, tema
selles suhtes on faktid, mis agentuuriga siseparteis pa
Hobuste hulga alleshoidmise ja suurendamise kohta
leidsit aset kolhooside esime rempoolse oportunismiga
sel turul Porhovis 20. mail. kui peahädaohuga, niisama
ÜK(e)P keskkomitee otsus
Esiteks, raiooni organisatsioo aga ka „ pahempoolsete" kõ
ÜK(e)P keskkomitee ja kõr selle tähtsama rahwamajan , sele ja kaswatamisele peab
nid määrasid kolhooside jaoks verdustega, on oblasti partei
kindlad hinnad rea põlluma organisatsioonid kohustatud gemad walitsuse organid juh duse haru alal. Selle taga j juhtima niisugust tähelpanu,
janduse saaduste peale. Oh enamliselt arendama kolhoo tisid mitte ükskord tähelpanu järjel on enamuses Liidu va j missugune väljendub külvi
ka niisuguseid juhtumisi, kus silist kauplust, saavutama tarwilikkuse peale anda ,ot bariikides, piirkondades ja hoogtööde suhtes.
militsionäärid sundisid üksik otsustavaid edusamme keva sustaw wastulöök kalduwus oblastites hobuste arwu vä I Keskkomitee teeb raiooni,
tele alla hinnata hobuse henemine ja selle omaduse . oblasti ja piirkonna komitee
majapidajaid müüma oma distel põldudel!
weojõu tähtsust kolhoõsilise halwenemine. Selle nähtuse j dele ning vähemusrahvuste
produktisid hindade järele,
mis raioonide organisatsioo
Sotsialistlise ehitustöö liikumise praegusel ajajärgul." kahjulikud tagajärjed põllu I komparteide keskkomiteedele
(ÜK(e)P keskkomitee otsus majanduses, kus hobusel on ettepaneku süstemaatili
nide poolt kolhoosilise kaup
wäerinnalt
luse jaoks olid määratud. Nii
eriline tähtsus, tööstuses, kus selt kuulata aruandeid ho
5. jaanuarist 1930. a.).
Partei
XVI
kongress
seadis
hobuse transpordil suur koht, buste arvu seisukorra kohta
suguse tegevuse tagajärjel
Weel uks sulatis
lahkusid mõned üksikmajapi
riigikaitses, kus ratsavägi ning võtta õigel ajal tarvi
kõikide
partei
organisatsioo
ahi täideti
nide ette ülesande „hoo jääb wõimsaks sõjariistaks,
dajad turult ning müüsid oma
' tusele abinõud nende alles
Moskwast teatatakse: sm likalt hobustega ümber käia on silmanähtawad kõigile. ' hoidmiseks ja arendamiseks,
saadused „hõlma alt".
Partei keskkomitee kinni j sellejuures kinni pidades NSW
Ei ole üleliigne, kui ütle Ordshonikidse telegrafeerib ning luua spetsiaalsed hobu
sekaswatuse kallakuga sov tab weel kord.kategooriliseks . Liidu rahvakomissaride nõu
me, et kolhoosilise kaupluse Kamenskist:
26. mail kell 14.30 min. hoosid ja ühisused." Waata täitmiseks tarvilikkust
arendamise nõrkades tempo
| kogu 7. detsembri 1931. a. ja
des, mis awalikuks tulid ob täideti Dsershinski nim. te mata nendele näpunäidetele, „kokku kõlastada traktori ja ' 27. mai 1932. a. otsustest.
on keskkomitee sunnitud ära hobuse tarvitamine põllutöö | Keskkomitee hoiatab, et
lasti paljudes rajoonides, on hases sulatisahi nr. 7.
süüdi kohalised parteiorga
märkima, et kol
del" (nõukogude VI kong . kuritahtlikku ja lohakat suh
Esimene nõukogu
nisatsioonid, kolhooside par
hoosides, sowhoosides ja lin ressi otsus) ja teeb kõigile ! tumist hobustesse, mille ta
de ilma kompres
na ettewõtetes ei ole seni partei organisatsioonidele et-] i gajärg on hobuste hulgaline
tei rakukesed ning rajooni
sita diisel
komiteed. Mõned parteiorga
ajani saawutatud hobustega tepaneku saavutada kõi lõppemine, hinnatakse kui
Noworossiiskistteatatakse*. hoolikalt ümberkäimist, ei ole kide majandusliste organi kuritegu rahvamajanduse hu
nisatsioonid ei saa nähtawas
ti aru, et kolhoosi kaupluse Tehases „Krasnõi Dwiigatel" korda seatud nende normaalne satsioonide poolt tarvilikku vide vastu ning saab karmi
arendamine kolhooside, koi walmistati esimene NSWL juurdekaswatamine. Koha tähelpanu hobuste arvu suh malt karistatud.
hoosnikkude ja töötawate ilma kompressita diisel. Diiseli likud organisatsioonid ei os tes. Hobuste kokkuhoidmi
UK(e)P keskkomitee.
üksikmajapidajate laialise ise esimene järelproowrmine an kanud praktikas kindlustada sele, nende omaduse paran
tegevuse ja initsiatiiwi alu- dis häid tagajärgi.
partei näpunäidete täitmist damisele, vastavale toitmi- 27. mail 1932. a.

Suured faschismiwasiased meeleawal
dused Saksamaal
Berliinist teatatakse: Hit j aknad puruks.
Rheini Westfaleni tööliste
lerlaste kallaletungimine Prei
si maapäewa kommunistlise ; viha kõvenes eriti selle
fraktsiooni liikmetele kutsus (| tõttu, et kohus kerge karis
keelu peale waatamata suu-j;tuse määras kolmele faschls
red töötatööliste meeleaval tile, kes presidendi valimiste
dused kogu Saksamaal wälja.f{ajal kaks kommunistlist töö
26. mail oli Berliinis 9 la- j jlistja ühe sots.-demokraadi
schismiwastast meeleawal-!: ära tapsid. Mõrtsukad mõis
dust. Hagenis (Westfalenis) ' teti igauks ainult 15 kuust
ei suutnud politsei meele i kuni 5 aastani türmi, kuna vähe
avaldajaid laiali ajada. Rem-jj aega enne seda revolutsioo
scheides haavasid politsei niline tööline, kes enesekaitse
nikud paljuid meeleavalda-jj seisukorras ühe faschisti ära
jäid. Düsseldorfis lõid tõota tappis, 12 aastaks ja 3 kuuks
töölised suurte restoraanide!| türmi mõisteti.
Saksa töötatöölised purustawad
toiduainete kauplusi
Wisad wõitlused politseiga
Berliinist teatatakse: 26. politseinikke põgenema ja
mail hakkasid nälgiwad töö haawasid ühte politseiamet
tatöölised Hamburgis pärast nikku surmawalt. 50 tööta
koosolekut, mis oli pühenda töölist vangistati.
Dortmundis (Ruhris) kihu
tud abiraha uuesti kärpimise
wastu wõitlemiseks, suurt tas suur politseinikkude salk
toiduainetekauplust purusta kokkukogunud töötatöölised
ma. Politseisalk awas tõota laiali. Töötatöölised hakka
tööliste pihta tuleandmise. sid politseile wastu ja haa
Kolm töötatöölist said ras wasid mitut politseinikku. 20
kesti haawata. Mitme minuti töötatöölist tungisid abiraha
kestel andsid töötatööliste väljaandmise ametkonda ja
pihta tuld mitte ainult polit pildusid selle segi. Kokku
seinikud wormiriietes, waid põrke ajal võtsid töötatööli
ka erariietes politseiametni sed mitmel politseinikul sõja
kud. Töötatöölised sundisid riistad käest ära.
Jaapani sõjaminister Araki kutsub
.kannatlikkusele ja ohwerdamisele"
Tokiost teatatakse: Jutu maa- ja mereväe ees takis
ajamisel ajakirjanduse esita tusteks olla". Alla kriipsuta
jatega kutsus sõjaminister des, et ta võtab abinõud
Araki kannatlikkusele ja tarvitusele distsipliini kõwen
ohwerdamisele, tähendades, demiseks sõjaväes, tähendas
et: .jalgade all kõigub maa Araki: .Ühenduses Saito
pind, kuulda on läheneva valitsuse võimu juurde asu
maavärisemise mürinat. On misega ei tehta mingisugu
täiesti käegakatsutav, et prae seid muudatusi sõjaväe po
gu ei ole aeg vaielda. Ela liitikas Mandshuuria ja Mon
nikkudel võib palju põhjusi goolia suhtes, samuti ka teis
olla kaebamiseks. Kuid üm te küsimuste suhtes". Lõpuks
berringi mässavad tulekahju tähendas Arajci, et tal on
de leegid, millised on vaja .kindlad plaanid mitmesu
kõigepealt ära kustutada". guste küsimuste lahenda
Araki tähendas, et jutt on miseks, kuid vara on veel
Jaapani päästmisest ja selle neid avaldada".
pärast .ei wõi osalised huvid I
I

Põllumajanduslise walmistuse tehnika
omandamise eest
„Püüda saawutada seda, et
NSWLildu töölisteklassil oleks
oma enese valmistus-tehni
line Intelligents". (Stalin.) See
ülesanne seisab kolhooside
ees niisama terawalt nagu
tööstuse ees.
Kolhooside organisatsioo
nilise ja majanduslise kind
lustamise tähtsamate üles
annete teostamine on mõt
teta ilma laiade kolhoosnik
kude hulkade ja eestkätt kol
hoosi aktiiwi ja lööklaste
aktiivse osawõtuta selles
asjas. Kuid kolhoosiliste
masside aktiivsusest üksi
ilma neid tehniliste ja kul
tuursete teadmistega varus
tarnata on veel vähe.
Põllumajanduse mehani
seerimine, tema spetsialisee
rimine, uute tööalade aren
damine, agrotehnika sisenda- ä
«Edast" or. 120.
2 Ihk. !

mine põllumajandusse jne,—
kõik see vajab arvamata
palju tehnilisi teadmisi. Nen
de puudumine aga lükkab
esile kui esimesejärgu üles
ande tarviduse oma (s. t.
töölisteklassi) kolhoosilist
valmistus-tehniiist intelligent
si luua.
Iga kolhoos peab ette val
mistama oma sotsialistlise
põllutöö meistreid brjgadii
ride, traktoristide, remondi lu
kusseppade, loomateadlaste,
abiettevõtete meistrite, arve
pidajate j. t. näol.
Ise oma agrotehnilist intel
ligentsi kolhoosi tingimustes
luua, tähendab: esiteks, põl
lumajanduslistesse kõrgema
tesse koolidesse saata pare
maid põllumajanduslisi löök
lasi noorte hulgast.
Need kolhoosilise valmis
tuse entusiastid, kes sotsia
listlised töömeetodid oman
. danud, kannavad need ka
•oma õppusesse. Head vai-

TaVurahwa üles
tõusud LõunaSI aa wrias
Wiinist teatatakse: LõunaSlaawias jatkuwad talurahwa
ülestõusud. Töölised ja ta
lupojad katkestawad koos
olekud, mida walitsewad par
teid hulkade rahustamiseks
kokku kutsuwad. Ülestõusud
leiawad aset terwes riigis.
Tsetinjes olid kolm ministrit
ja walitsewa partei saadikud
ja senatorid sunnitud kasar
mutesse põgenema, et töölis
te kättetasumise eest pääseda.
Lubljäni lähedal oli salajasele
miitingule kokkukogunud2ooo
töölise ja talupoja ja koha
lejõudnud sandarmite wahel
kokkupõrge. Salajased koos
olekud ja kokkupõrked san
darmitega leiawad aset ter
wes Lõuna-Slaawias. Riik on
põrandaaluste lendlehtedega
üle külwatud. Sõjaseisukor
da on kõwendatud.
Herriot asub uue
prantsuse walift
suse kokkusead
misele

Nõuk. LHdast
/
134 prots. projek
teeritud wõimsu*
sest
Stalinskist teatatakse: 20.
mail 6 sulatamisest 947
tonni malmi ehk 134 prots.
projekteeritud wõimsusest.
Üldse on wiimase wiispäe
wiku jooksul wälja sulatatud
3.234 tonni kõrgewäärtuslikku
malmi.

Nõukogude nikkel
Swerdlowskist teatatakse:
„Uralmaschstroi" kesklabo
ratoorium saawutas suure
wõidu. Nikli sulatamist kat
sed, 'mida tehti wärwiliste
metallide instituudi profes
sori sm. Kusakini juhatusel,
andsid hiigla häid tagajärgi.
Esimene sulatamine andis
48 kgr. koosseisu, kus 80,54
prots. puhast niklit. Teine
sulatamine andis 198 kgr., kus
92 prots. niklit. Kolmas sula
tamine 360 kgr. kõrge
omaduslist niklit. Kolmanda
sulatamise ajal saawutati
nikli puhastamist wääwlist,
mille tagajärjel Uurali nikkel
omaduse poolest halwem ei
ole wäljamaa omast.
Sulatamist korraldatakse
uurimise sihis, et teha ette
walmistusi nikli sulatamiseks
Uurali nikli kombinaadis,
mida ehitatakse.

Terwishoiu teine
wüeeastapleen
Moskwast teatatakse: Eri
line konwerents, mille pae
wakorras oli terwishoiu pla
neerimine teisel wiisaastal.
kuulas ära aruande *Terwis
hoiu wiieaastaplaani ehitami
se põhimõtted ja meetodid.
Teisel wiisaastal seawad ter
wishoiu organid enese ette
ülesandena saawutada toorah
wa haigeksjäämiste järsku
alanemist. Tarwiliseks eeldu
seks sellele saab olema ka
pitaalsete mahutuste suur
kasw, mida saab terwishoid.
Kui esimesel wiisaastal assig
neeriti terwishoiu peale 500
miljoni rubla, siis kawatse
takse ligikaudse kawa järele
anda teisel wiisaastal selle
peale 3 3.5 miljardi rubla.
Wäljarändajad Ka
nadast
Lepingu põhjal, mis sõlmi
tud Jnturisti" ja RootsiAmeerika laewaühisuste wa
hel, saabuwad lähemal ajal
Leningradi 5.000 soome taga
sirändajat metsatöölist, kes
siit Karjala metsatööstusesse
edasi juhitakse. Suurema
hulga nendest moodustawad
töölised, kes tsaari ajal Soo
mest Kanadasse ja Ühend
riikidesse wälja rändasid.
Ühes perekondadega jõuab
siia kuni 12 tuhat inimest.
Esimene rühm, mis koosnes
umbes 300 metsatöölisest,
sõitis juba Karjalasse. 26.
maiks oodatakse Leningradi
suuremat tööliste gruppi, mis
kohale jõuab aurulaewal
BKastenholmil". Mõned auru
laewad tagasirändajatega sõi
dawad otseühendusega NewYorgist Leningradi.

Pariisist teatatakse: Uue
walitsuse moodustamist on
oodata tulewal nädalal. Her
riot awaldas lootust, et nii
pea, kui temale ametlikult
kohuseks tehakse walitsust
moodustada, täidab ta selle
ülesande kiiresti. Herriot sõ
nade järele, et „kui midagi
Mehhiko kartul
ettenägematut ei juhtu, lõpe
Hiibinis
tab ta uue walitsuse moo
Hibinogorskist teatatakse:
dustamise 5. juuniks ja wõib
teda juba 7. juunil parla Üleliidulise taimekaswatuse
instituudi polaarosakond jät
mendile esitada." x
kab oma katsejaamas töid
uue kartulisordi wäljaarenda
Ameerika aero
miseks. Uus kartul on ette
plaanid pommita
nähtud Nõukogude Liidu
põhjarajoonide jaoks ja ta
sid «vastuhakkajate
peaks olema hästi siginew,
seisukohta Nika
kiirelt walmiw ning külmale
raguas
wastupanew. Külwimaterja
New-Yorgist teatatakse: liks tarwitati Instituudi selekt
«Associated Presse" teate sloonijaama poolt wäljatöö
põhjal Managuast (Nikara tatud mehhiko metskartuli
gua pealinnast), pommitasid sorti. WastawadseemnedMeh
Ameerika aeroplaanid Landi hikost tõi hiljuti Instituudi
no (vastuhakkajate) sõjawäe taimeosakonna poolt wälja
seisukohte Prinsapolko piir saadetud ekspeditsioon. Lä
konnas Atlandi kallaste hemal ajal oodatakse Hiibini
lähedal. Pommitamise taga tundramullas arendatawa meh
järjel sai 97 inimest surma. hiko kartulikaswude ilmumist.

Tuapses lõpetati koksi
tehase ehitamine, mis nahv
tast ilma tuhata koksi hak
kab walmistama. Seda koksi
weeti meil seniajani wälja
maalt sisse.

nilise töölise uus tüüp peab
teravalt erinema agronoomi
konsultandi tüübist.
. Agronoom meie koolist
see on põllumajanduse inse
neri kui ühiskonna tegelase
ja valmistuse organisatoorl
tüüp, valmistuse sotsialistlise
ratsionaliseerimise ja agro zoo
tehnika täieliku tarvitusele
võtmise propageerija tüüp,
niisama ka organisaatori ja
instruktori tüüp kaadrite
ettevalmistamises laialistest
kolhoosi hulkadest põlluma
janduslise valmistuse tehni
ka omandamise alal.
Teiseks tähtsamaks spetsia
listiks kolhoosile, kolhoosilt
se arwestuse organisaatoriks
on kolhoosi arwepidaja. Iga
kolhoosi esimesejärgu üles
anne on oma harjunud, asja
le truud arvestusetöölist ette
walmistada. Arwetöölise alla
hindamise all kolhoosis kan
natab kollektiivne majapida
mine ja kogu kolhoosnikku
de hulk.
Nagu ei wõi ilma arwestu
seta olla plaanilist kollektiiv
set majapidamist, nii ei wõi

ka ilma hästi kvalifitseeri
tud asjale truu arvepidajata
olla õieti seatud isetasuvust
ja arvestust üldse. Kolhoo
silisest noorsoost ja eestkätt
lööklastest tuleb arvepidami
se kursuste kaudu linnas, K.N.
Koolide kaudu maal valmis
tada omad arvepidajate
kaadrid.
See küsimus ei luba viivi
tamist, tarvis temaga rutata
ja sügiseks kindlustada igat
kolhoosi oma enese arvetöö
lisega.
ÜK(e) Parteijuhi sm. Stalini
loosungi * asjasse tungida, teh
nikat omandada, asja seisu
korra peremeheks saada" rea
liseerimisel on praegu koi
hoosnikkude jaoks esimese
järgu tähtsus. Kuid ,tehni
kat omandada" see „ei tä
henda sotsialistlise põlluma
janduse tegelaste jaoks mitte
ainult traktori ja kombaini
valdamist, vaid ka agronoo
mia valdamist traktori ja
kombaini tarvitamise alusel"
(Jakowlew). Selleks, et oma
kvalifitseeritud kaadrid luua,
tuleb vanad agronoomilised

mistuslist praktikat omades,
poliitilist ja agrotehnilist ka
rastust / põllumajanduslises
kõrgemas koolis saades, tule
vad nad kolhoosi tagasi pa
remate sotsialistlise kolhoo
silise walmistuse inseneri
dena. Nad peavad mitte
agronoomideks - konsultanti
deks või lihtsalt spetsialisti
deks saama, vaid kolhoosilise
sotsialistlise valmistuse tõe
listeks kvalifitseeritud organi
saatoriteks, kõigi valmistuse
protsesside tõelisteks ratsio
nalisaatoriteks, kõigi viimaste
agro-zoo-tehnika saavutuste
kandjateks kolhoosidesse.
Nad peavad saama kol
hoosi laiade hulkade organi
saatoriteks võitluses sotsia
listliste töövormide eest val
mistuse ratsionaliseerimise ja
agrotehnika tarvituselevõtu
alusel, võitluses plaanide
täitmise ja ületamise eest,
saagi juurdekasvu ja muu
põllumajanduslise produktsi
ooni kõrgendamise eest, kol
lektiivse töö parema organi
seerimise eest.
Meie, proletaarse agroteh-

Ametiühisuste üleliiduli
ne kesknõukogu otsustas 1.
juulist läbi wlia kollektiivse
te lepingute täitmise hulgalist
järelwaatust.

Partei ja walžtsuse otsused hulkadesse
Kindlustada partei ja walitsuse otsuste enamlist

brigaadi ja brigadiiri peale

teostamist
Partei ja walitsuse otsuste
hulkadesse wiimisel ja õigel,
enamlisel seletusel on hiigla
suur tähtsus tööliste, koi
' hoosnikkude ja kõigi tööta
wate hulkade entusiasmi tõst
mises sotsialistlises ehituse
töös.
Eriti suur tähtsus on prae
gusel ajal otsus 1932. a. põl
k lumajanduslise maksu, wilja
ja liha kokkuostu ning kol
hooside kaupluse arendamise
kohta.
Kolhoosnikkude hulgad
ning kehwikutest ja keskmik
. kudest üksikmajapidajad ter
* yitawad neid partei ja nõu
kogude walitsuse otsuseid.
Lõuna waheajal ja õhtul,
kolhoosi põldudel ja puna
ses nurgas, läheb hulgaline
otsuste läbitöötamine. Külwi
tähtaegade lühendamine, plaa
nide suurendamine, ühiskond
lik abi, wastulöök klassi
waenlasele ja rida teisi otsuseid —on nende läbiarutamiste tagajärg, on kolhoosi
-hulkade praktiline wastus par
teile ja walitsusele.
„ Alustada eeltööd kolhoo
si poe awamiseks. Juhatuse
le teha kohuseks- astuda läbirääkimistesse teiste Mogu
towo külanõukogu kolhoosidega ühise poe avami
seks.
Alustada eeltööd kodujä
neste kaswatamise alal nii
kolhoosis kui ka kolhoos
nikkudel eraldi. Peale külwi
muretseda vastavad ruumid
ja tõu-kodujänesed.
f Külwata 0,5 ha lina OSO
riigikaitse fondi.
Lõpetades enda kftlvitöö
sid anda abi „puhkepäeviku"
näol mahajääwale «Kingis
sepa" kolhoosile."
Waat niisugune oli «Puna
se Leonowo* kolhoosnikku
de 24. mail peetud üldkoos
oleku otsus ühise põlluma
janduslise maksu, liha ja vil
ja kokkuostu ning kolhoosi
de kaupluse kohta tehtud aru
ande puhul.
kolhoosi ees
sammuwad 111 ja IV osakon-

kulak Nikolai kolhoosist wäl
jakihutamise puhul, siis
räägib see ainult kolhoosi
hulkade ja isegi parteilaste
ja komnoorte nõrgast pohli
kaswatuse tööst.
Tuleb ära märkida, et nõr
gemaks kohaks Mogutowo
külanõukogus on nimelt po
liitkaswatusline töö.
Toome wäikese wäljawõtte
23. mail peetud külanõukogu
laiendatud pleenumi otsusest:
.Kuni külwi lõpuni katkes
tada igasuguste hulgaliste
koosolekute pidamine küla
nõukogu juures. Ühes sel
lega teha ettepanek külanõu
kogu külwistaabile alustada
oma tööd 28. maist. (Hulgaline
künd algab mai algul, kuna kül
wi tööd peamiselt juba 1. juu
niks lõpetatud peawad olema.
Ainult nüüd (28. mail)
loetakse tarvilik olema kül
wistaabi loomine! L. S.)
Teha ettepanek lugemise
toa juhatajale sl. Laugale,
organiseerida punane ja must
tahwel külwikäigu alal, kasu
tades külwistaabi andmeid.
(Kas ainult!? L. S.)
Teha ettepanek külanõu
kogu liikmetele 24-mast kuu
päewast wälja minna nende
külge kinnitatud jaoskonda
desse ja anda praktilist abi
külwi kiirema läbiwiimise
organiseerimise alla.
Teha ettepanek külanõu
kogu presiidiumile 5 päewa
jooksul praktiliselt läbi töö
tada kolhooside kaupluse or
ganiseerimise küsimus."
Juba üks see wäljawõte
otsusest näitab, kuiwõrd head
on püüded ja sihid ning
kuiwõrd jõuetu ja isegi saa
matu on konkreetne töö juh
timine. Kuid ei tule unustada,
et uued ülesanded kolhoo
side organisatsioonilise ja
majanduslise kindlustamise
alal seawad kohapealsete töö
liste ette rida uusi ja keeru
lisi küsimusi. Wõtame kas
wõi kolhoosi kaupluse prak
tilise elluwiimise küsimuse:
kuidas saab kolhoosnik ho
bust oma saaduste turule

nad otsustasid samal päewal
külwata üle plaani 2 ha otra
ja 2 ha kaeru. Brigaadi koos
olekust osawõtnud kehwik
üksikmajapidaja Bogomolow
andis lubaduse külwata üle
plaani weel 1 puud nisu. Siin
on naitus, kuidas kolhoosnik
kude waimustaw eeskuju tõm
bab enese järgi ka üksikma
japidajaid. Muidugi, mitte
igal pool ei ole niisugused
püüded ja lubadused fiksee
ritud otsuste näol ,kuid
igal pool on nad olemas, kus
aga õigelt asuti otsuste se
letamisele.
„Iga naisdelegaat annab
sügisel riigile liha kokkuos
tu liinis üle plaani wähemalt
3 kgr. linnuliha. Tõmmata
sellesama wabakohustuse
täitmisele ka teisi naisi"
niisugune on Mogutowo nais
delegaatide otsus. 3 kgr.
wäike, kuid hulga peale siis
ki tuntaw arw kõrgewäärtus
list liha riigile.
Wastukaaluks niisugustele
kolhoosi põhihulkade otsus
tele, alustasid kulakud ja
nende agendid energilist pea
letungimist kewadise külwi
wäerinnale, püüdes süwen
dada tekkinud lõhet.
Kolhoosi „ Panijat j Lenina"
sisse pugenud kulakud, tun
des kaduwat põhja endi jal
gade all, muutsid nimetatud
otsuste seletamise koosoleku
kõige otsekohesemaks «sõi
mulaadaks" kus niisuguste
lausetega, kui «teid kuradi
kehvikuid oleme meie enne
malt toitnud, toidame nüüdki
veel", tuldi rusikatega
kehvemate kolhoosnikkude
nina alla. Kolhoosi kehvikute
grupp ei viivitanud oma
otsuse tegemisega: mõnegi
«kolhoosniku" tõsine kulak
line nägu ja minevik tuli
päevavalgele.
Aga kui «Kingissepa" I osa
konnas keegi partei kandi
daat ajab nutuvirinat samuti
kolhoosi pugenud endise ku
laku järele, ja sedasama tegid
mõni aeg tagasi ka mõned
komnoorteühinglased suuri

Wõtke osa konkursist parema

100 tuhat rubla parematele brigaadi
dele ja brigadiiridele
Leningradi oblasti täidesaatekomitee rresiidiumi otsus
25. maist 1932. a.
1. Kiita heaks oblasti koi-jjdamise ning heinaniidu hoog
hooside liidu otsus parema,; töö, saagi koristamise ning
brigaadi ja brigadiiri peale ümbertöötamise lõpul.
läbiwiidawa konkursi piken
2. Kinnitada ettepandud pre
damise kohta kogu käesole
meerimise
kord ning pree
wa aasta põllumajandusliste
tööde ajajärgu peale, brigaa miate suurus.
dide ja brigadiiride regulaarse
3. Kinnitada premeerimise
töö arwestamise sissesead-, fond paremate brigaadide
misega ning nende hulgast ja brigadiiride premeerimise
üksikute paremate premeeri jaoks 100 tuhande rubla
misega kewadise külwi, mul- : suuruses summas.
Wöidelda 1600 ja 400 eest
Parematele brigaadidele ja brigadiiridele kewadise
külwi eeskujuliku läbiwiimise eest antawate preemiate
suurus ja hulk
Leningradi oblasti parema 'rubla igaüks.
te brigaadide ja brigadiiride | Preemiate suurus ja nende
premeerimiseks, kes osa wõ hulk brigadiiride jaoks on
tawad üleoblastilisest kon järgmised: wiis I preemiat,
kursist kewadise külwi läbi 400 rubla igaüks. Kümme II
wiimise alal, on wälja eralda preemiat, 200 rubla igaüks.
tud 40.000 rublaline premee Kakskümmend 111 preemiat,
rimise fond. On määratud 50 rubla igaüks.
70 preemiat brigadiiride ja
Neljandaid preemiaid on
70 preemiat brigaadide jaoks. määratud brigaadide ja bri
Preemiate suurus ja nende gadiiride jaoks 35, kokku
hulk brigaadide jaoks on järg 500 rubla eest. Preemiatena
mine: Wiis I preemiat, 1.600 saawacf brigaadid ja brigarubla igaüks. Kümme II pree I diirid punased lipud, kiituse
miat, 800 rubla igaüks. Kaks i kirjad, kohad kurortidesse jne.
kümmend 111 preemiat, 200
Konkurs on pikendatud kuni aasta
lõpuni
Brigaadide ja brigadiiride
üleoblastiline konkurs kewa
dise külwi parema läbiwiimi
se peale on Leningradi ob
lastis ka muldamise ja heina
niidu hoogtöö, koristamise
ja saagi lõpuliku ümbertöö
tamise aja peale pikendatud.
Premeerimise fondi mul
damise ja heinaniidu hoog-

töö peale on wälja eraldatud
30 tuhat rubla ning määratud
70 preemiat brigaadide ja 70
preemiat brigadiiride jaoks.
Koristamise hoogtöö pre
meerimise fondi on wälja
eraldatud 30 tuhat rubla ning
määratud 80* preemiat bri
gaadide ning 80 preemiat bri
gadiiride jaoks.

wiimisek*, kuidas saab ta ise tähtsuse poliitkaswatusline
aega jne. Need ja palju teisi töö, õige ja operatiwne juh
küsimusi kexkiwad paratama- timine, weel kõrgem klassi
tult kolhoosi tööliste ette, line walwelolek.
L. S.
ja waat siin omab' erilise

i

|
jõud ära kasutada mitte ainult tele kohtadele neid välja ei töölisteriigi wastu kolhoosi käesolewa kolhoosilise kar
tehnikutena, waid ka organi lükata. Nii, karjakasvatuse juhatuste poolt, kui nad ei jakaswatuse järgul kõige pa
saatoritena ja õpetajatena oma kursuste lõpetaja veab neli kindlustaks kõigi põllutööriis-'"rema organisatsioonilise wor
kaadrite massiliseks etteval kirud aega heinu; peksuma tade ja masinate alalhoidu, mi leidnud. Kuid worm ise
inistamiseks kolhoosi aktiivi sinate kursuste lõpetajad nende eest tarwilikku hoolit enesest ei kindlusta weel
hulgast ja tehnilise tuuma ' veavad viija masina juurde, semist ja nende maksimaal edukaid tagajärgi, kui sel
loomiseks nendest.
j kuna masina peal töötavad set tööwiljakust. Selleks, et lesse wormisse mitte wastawa
Kuid Leningradi oblasti inimesed, kes mingisuguseid seda ülesannet täita, usaldust sisuga tööd paigutada. Kol
kolhossojusi ühe brigaadi kursusi läbi-pole teinud jne. oma wastu töölisklassi poolt hooside karjakaswatusliste ja
. poolt toime pandud uurimine Niisuguse praktika juures õigustada, tuleb kwalifitseeri piimafarmide wastawa sisse
näitab, et kolhooside suhtu kvalifitseeritud kaadreid ei tud kaadreid pinewalt ette seadmisega tööd wõib saa
walmistada, tuleb kolhoosilisi wutada ainult sel juhtumisel,
mine sellele küsimusele seni 100.
weel täitsa lubamata halb on. j j Kui kolhoosid loodavad hulkasid ümber kaswatada ja kui selleks otstarbeks ette
Esiteks, igasugustele kur ainult põhi-kaadrite etteval eestkätt tehniliselt ettewal walmlstatakse kwalifitseeritud,
sustele eraldamine läheb ju-''mistuse peale põllumajanduse mistatud tehniline aktiiw luua. asjale truud töölised-löökla
Sama tähtis ja wastutaw sed. Selle allahindamine on
huslikult. Teiseks, kursuste kõrgemate koolide kaudu, ise
kolhooside
ülesanne on
partei direktiiwidest kõrwale
lõpetajad omas absoluutses1 aga kõiki võimalusi agronoo
kaldumine
karjakaswatuse
enamuses ei tööta sugugi milise ettevalmistuse alal ära ((wõitlus wiljasaagi tõstmise
sellel spetsiaal-alal, mille ei kasuta, siis ei või nad koi- (J eest, milline peab lahendata probleemi lahendamise alal.
Sellepärast on kolhooside
peale nad lõpetanud. Ja koi- j hooside organisatsioonilise ja ma ainult agrotehnika oman
mandaks, kolhoosides enes- iimajanduslise kindlustamise damise teel. Sellepärast peab juhtimise aktuaalsemaks üles
tes mingisugust tööd aktiivi põhiülesandeid lahendada. i; kolhooside lähemaks üles andeks küsimus kwalifitsee
ettevalmistamiseks ei tehta.
1932. aasta programmi jä andeks olema selle saawu ritud kaadrite ettewalmista
Isegi kohtadele saadetavat rele, rääkimata juba järgmise tamine, et iga brigadiir ja misest karjakaswatuse kauba
agronoomilisi ja tehnilist kir test aastatest, rändab kolhoo lüliwanem eestkätt teaksid ja piimafarmide jaoks, mis
jandust ära ei kasutata. Ole-1| sidesse masina- ja traktori kas wõi laiendatud agromii juures nende teadmised pea
masolevad agronoomilised ja' jaamade kaudu ja otsekohe nimumi, edaspidi aga tuleb wad olema wänemalt laien-j
tehnilised jõud on ka kursus määratu hulk traktoreid, kee selle poole püüda, et iga kol datudzoomiinimumi ulatuses.!
Teiseks, kolhoosi kwalifit
te organiseerimise ja läbivii rulisi ja poolkeerulisi masi hoosnik " agrotehnikat tun
seeritud v kaadrite loomise
junise alal kasutamata. Kursus naid, mida kolhoosnikud pea neks.
Karjakaswatusliste kolhoosi tähtsamaks tingimuseks on
te lõpetajate töö arvestamist vad oskama teenida. Ja
ei peeta ja kuhugile juhtiva- oleks kõige suurem kuritegu farmide näol on kolhoosid kõrgematele Juhtiwatele koh-

tadele ja kvalifikatsioonidele
wäljaeraldamine ning edasi
nihutamine ja ühtaegu ka ühe
töö pealt teisele ümberpaigu
tamiste lõpetamine.
Kõigi nende kvalifitseeri
tud kaadrite ettevalmistami
se alal tarvilikkude tingimus
te täitmisel võivad kolhoo
sid nende ette seatud üles
ande teostada.
Eriti suur ja wastutaw on
kwalifitseeritud kolhoosiliste
kaadrite loomise alal masina
ja traktorijaamade ning sow
hooside ülesanne. Selleks,
et need tööd plaanilises kor
ras läheks, peab iga kolhoos
nik wastawa lepingu sõlmi
ma masina- ja traktorijaama
ga wöi sowhoosiga ja siis
saab ta wastastikuse walmis
tuslise toetuse korras sow
hoosidelt ja masina- ja trak
torijaamadelt tarwilise inst
ruktiiwse ja pedagoogilise
toetuse.
«Edasi" nr. 120
8 Ihk.

„25" nimelise tankide kolonne ehitamise

Uiitnased telegrammid

hoogtöö lõpetamisele

TSStute nSIJa-demonatratsioonid
Saksamaal
Berliinist, 28. mail (TASS). viskasid nad ümber. Kohale
Hamburgis, Düsseldorfis, Bre ruttanud politsei peksis kar
menis ja Dortmundis korral milt töötuid.
Bremenis korraldasid töö
dasid töötud eila naljade
monstratsiooni. Hamburgis tud demonstratsiooni abiraha
kestab demonstratsioon mitui vähendamise vastu. Paljud
päeva. 15 demonstranti ja demonstrandid on arreteeri
1 politseinik on haawatud. tud. Dortmundis avaldasid
Düsseldorfis tungis grupp i demonstrandid ägedat vastu
töötuid rikkasse kafeesse panekut politseile, kes kum
ning wälja pekstes sealt ko minuiadega metsikult töölisi*
danlisi külalisi, peksid puruks peksis.
Demonstrantide, kui ka po
ka kee aknad ja peeglid. Töö
tud jätsid uulitsatel seisma jlitsei hulgas on palju haa
toredad automobiilid ning vatuid.

Nõukogude Liidus elawad ; vastuseks oli «Päevalehe"
eesti töölised, kolhoosnikud, valele ja laimule. See hoog
ja töötavad üksikmajapida töö näitas ka seda, et eest
jad täitsid Isborskis langenu lastest töötavad hulgad koi
te nimelise tankide kolonne : ge teravamalt jälgivad Ees
ehitamisega sotsialistlise rii timaa revolutsioonilise pro
gikaitse kõvendamise alal letariaadi kangelaslikku võit
suure ülesande ära. Hoog lust faschistlise kodanluse ja
tööl oli ühtlasi määratusuur sotsfaschistide vastu.
tähtsus laiemate hulkade mo
Tankide kolonne ehitamise
biliseerimises veel aktiivse hoogtöö koondas eesti töö
male sotsialistlisele ehituse lisi ja kolhoosnikke ning
tööle.
kogu eestlaste töötavaid
Tankide kolonne ehituse huike aktiivsemale tööle
hoogtöö ei seisnud mitte ai sotsialistlise ehitustöö löök
nult raha kogumises, vaid ülesannete täitmisel.
hoogtöö kõvendas tähelpanu
Seni on üle 45.000 rubla
meie sotsialistlise isamaa rahas ja väärtpaberites kokku
kaitse ülesannetele. Hoogtöö kogutud, juurde arvamata
käigus laienes Eestimaa re need summad, mis saadud
volutsioonilise proletariaadi kirjanduse müügist.
wöitluskäigu tundmaõppimi
Lõpuliku kokkuvõtte tege
ne. Uued hulgad koondusid
miseks
peavad kõik seltsili
Oso-aviahimi ja Mopri üm sed, kelle
käes veel on kor
ber. Hoogtöö oli võimsaks
janduselehed,
need keskko
demonstratsiooniks valge
misjonile
ära
andma.
15. juu
Eesti faschistlise kodanluse
niks otsustas keskkomisjon
sõjaprovokatsioonide ja
jõhkra terrori vastu. Sellest aruande valmis teha ja asu
räägivad selgel keelel need da hoogtöö paremate läbi
protesti- resolutsioonid, mis viijate premeerimisele.
eestlastest töötavate hulkade
Need seltsilised, kellel kor
poolt üle terve N. Liidu janduselehed veel käes on,
vastu võeti 34 töölisliikumi kasutagu viimaseid päevi
se tegelase protsessi puhul, selleks, et edukalt lõpetada'
sellest räägib see tõus raha hoogtööd, et sattuda premee-1
ritavate hulka. '
summade kogumises, mis

Korjanduselehed ühes kor
jatud summadega vaja üle
anda .Külvaja" kirjastuse
kassasse.
Need, kes asuwad väljas
pool Leningradi, saatku lehed
kinnitatud kirjades .Külva
jale" ning raha järgmisel
aadressil: Bs«n»rpau. 31, yn.
3-H10J15?, 48, H3A-B0 . KlOHbBaa'.
Organisatsioonid ja hoog
töö komisjonid kohtadelt
peavad saatma premeerimise
komisjonile materjale hoog
töö käigust ja omad soovi
tused nende kohta, keda
nende arvates vaja premee
rida. Teated saatke nii or
ganisatsioonide kui kolhoo
side ehk tehaste ja isegi
üksikute isikute hoogtöö
lööklaste kohta. Premeeri
mise komisjon võtab nime
tatud materjali vastu kuni 1.
juulini.
Peab tähendama veel seda,
et paljud seltsilised, keda
välja kutsutud annetama,
pole seni veel vastanud.
Need on musta tahvli kan
didaadid, kui nad oma seltsi
meeste proletaarse üleskutse
peale vaikivad.
A. R.

Politsei terror Hispaanias
Pariisist, 28. mail (TASS). sündikalistlised ja kõmmu
Havase agentuuri teatel kon nistlised ajalehed ning kee
fiskeeriti Barcelonas ühen lati igasugused koosolekud
duses 29. mai massiliste väi ning demonstratsioonid.
jaastumistega anarkistlik-

Hiina üliõpilased organiseeriwad
jaapani kaupade boikotti
Arreteeriti üle 50 üliõpi
Schanghaist, 28.mail(TASS).
Waatamata kohaliste wõimude lase, samuti tehti awalikuks
keelule, organiseeris jaapani- j j üliõpilaste põrandaaLune or
wastane üliõpilaste organi- j ! ganisatsioon, kes wälja andis
satsioon Tshanschas (Hunani iganädalist ajalehte. Selle '
prowintsis) 800 boikoti wal j üliõpilaste organisatsiooni
weposti, kes algasid hiina i liikmed on „Sin wen-la*- tea
magasinide läbiotsimist ja ' dete järgi kapitalistliku süs
jaapani kaupade konfiskeeri «teemi wastased ja selle tõttu
mist. Prowintsi walitsuse esi i peawad kohalised wõimud
mees, teada saades üliõpilaste neid kommunistideks.
Walgest Eestist tegewust, tegi garnisonile ja
Plahwatus kae
politseile korralduse «üliõpi
laste korratuste" mahasuru
wanduses
Eesti proletaarlased Rootsi kuninga .auhaawamise"
miseks. Ülikooli
Londonist, 27. mail (TASS).
sioon ja Kuomindangi või
pärast kodanluse klassikohtu ees
mud astusid niisama wasta Wallgronis (Derby ringkon
.Meie oleme kõik head kõrguse ees ja sellepärast põrandaaluste warjamise eest wang waid samme üliõpilaste skan nas) tekkis kaewanduses plah
Nõupidamise järele kuulutas
kuningriiklased" see too on mitmed seltsimehed jällegi las.
daalse ülalpeo likvideerimi watus. Surma said 8 töölist.
kuhus kõigile eeltoodud otsuse".
weetud
kodanluseklassi
koh
niandew juhtmõte läbistas
Kuid samal päewal, mil seks.
üksmeelselt kõiki walge tu ette. 21. mai .Kaja" kir
Eesti kodanluse ajalehti, kui jutab sellest protsessist järg kuulutati kodanluse kohtu ot
Leningradi teated
sused töölisklassi liikmete
1929. aastal terwe Eesti „de- miselt:
kohta, teatawad walge Eesti
mokraatne" türannia sots Rei
«Kolm Rootsi kuninga
mise Leningradi oblastis,
ajalehed uue rootsi „kuning-! ! Prokuratuurile kaasa
walitsusega eesotsas ruttas
auhaawajat
Wiieaastaplaani
lõpuks eral
liku
kõrguse"
saabumisest
aitamise
grupid
rootsi kuninglikule türanniale
Mõisteti 4 kuuks
Eestisse. See kord on kü j Leningradi suuremates datakse marjaistanduste
omatruualamlust üles näitama.
kindlusesse
lastajaks rootsi kroonprints, ettewõtetes on loodud 27 maasikate, waarikate, musta
Rootsi kuninglik walitsus ole
sõstra ja tikerberi alla Lenin
Neljapäewal tuli Tallinna-Haapsa rootsi kindralstaabi kindral,
wat kõige demokraatsem ja lu rahukogus arutusele huwitaw ja
I prokuratuurile kaasaaitamise gradi oblastis kuni 100 tuhat
major
ja
külaskäik
ise
sün-i
pimedam orjuse aeg Eestimaa omapärane protsess. Süüpingil sei
! gruppi. Gruppides töötab
minewikust olewat Rootsi sid kolm punasj ametiühingute nib Tartu ülikooli maski üle 500 inimese põhjuste ja ha senise 3000 ha asemel.
kesknõukogu tegelast, keda süüdis taga, kuid tegelikult wõtwat konkreetsete süüdlaste wälja 50 protsenti sellest pindalast
all „kuldseksa muutunud.
tati
Rootsi kuninga Gustaw 5. au külalise wastuwõtmisets „ter-ij selgitamiseks, kes lõhuwad eraldatakse maasikate alla.
Walge Ees{j „demokraatli haawamises.
Kaebealused Konstan
we Eesti" osa. (
sed" kuningriiklased olid tin Weiss, Anna Leinberg ja Anette
20. mai „Postimees" toob tööstuslik-rahanduslist plaani
kahtlemata awlikud oma de Tammik mõisteti kohtu poolt süüd
Teadaanne
ning kuritegewuse, kahjute
mokraatia hilpude häbelikus laseks ja karistati kõiki neljakuise ; selle kohta järgmise teate: ! gemise wastu wõitlemiseks.
Tankide
kolonne ehituse kesk
..Stokholmist, 19. mail. Rootsi
komisjon
kutsub
3. juunil s. a. kelS
peitmises. Eesti kodanlusel kindluse wangistusega. See karistus kroonprints
Gustaw Adolf wõttis |
arwati neil ümber 5-kuiseks ja 10- vastu kutse Tartu
7 õhtul, Haridusmaja ruumides kok
ülikooli 300 aasta 1 ; —Et kergendada Lenin
pole kunagi wähematki lugu päewaliseks iildwangistuseks.
ku tankide kolonne ehituse komis
pidamist olnud demokraatia 26. juunil 1929. a. pidas ameti juubelipidustustest osawõtuks. ' j gradi üliõpilastele kurorti joni koosoleku ühes Haridusmaja
wastu. Eesti kodanlus on ühingute kesknõukogu juhatus Wak
desse ja sanatooriumidesse komfraktsiooniga ning kõikide Le
puiesteel asuwas töölistemajas
Ülikooli 300 a juubelipidustustest
ningradi eesti asutuste esitajatega.
wõimul püsinud waid türan sali
koosolekut. Nende poolt wõeti koos osavõtmiseks saadeti kutse ka Rootsi sõitmise wõimalust raudtee
nia najal töölisklassi üle, olekul wästu protestiresolutsioon kroonprintsile. Nagu nüüd telegraaf del, eraldas õpilaste eluolu Koosolekule ilmugu tingimata järg
seltsimehed järgmistest töö
sellepärast on neile ots Rootsi kuninga Gustaw 5. Eestisse teatab, on kroonprints kutse vastu parandamise komisjon erilise mised
kohtadest: sm. O. Herikson Balti
tarbekohased kõik abinõud, küllasõidu wastu, milles nimetati võtnud. Kroonprints on Eestisse summa. 30 protsenti arstimi laewateh., sm. A. Kala „Kr. Sa
Gustawit haawawa nimega
mis wiiwad kodanluse wägi kuningas
sõidu ajal kogu Eesti külaline ja sele sõitwa õpilase pileti hin rjast", sm. J. Toban .Skoroho
tema vastuvõtust võtab osa ka
dist", sm. P. Kyss .Swetotshist",
walla walitsuse kindlustami „türann".
Resolutsioon kanti Anette Tammi
inast maksab õpilaste elu sm. Ed. Limask Põhja laewateh.,
vabariigi
valitsus.
Kuidas
vastu
sele.
ku poolt koosoleku protokolli raa- võtt sünnib ja millal külaline Ees olu parandamise komisjon.
sm. Ratassep Jegorowi nim. wab
Briti imperialismi heataht matusse, kuhu kõik koosolekust osa tisse jõuab, ei ole lähemalt veel
rik, sl. Linda Merino .Elektri
Taimekaswatuse
insti
wõtjad
alla
kirjutasid.
Ühtlasi
otsus
likul õnnistusel korraldati tati resolutsioon saata avaldamiseks teada. Ka ei antud eile ülikooli
kust", sl. A. Kirkman Wolo
külaskäike Rootsi ja valmis ajalehte „Uus Edasi", mis tol ajal poolt ajakirjandusele selle kohta tuut wõttis oma peale marja darski wabr., sm. A. Rästas ja Tom
Kasitski nim. tehasest, sm.
tati rootsi kuningale 1929. a. ilmus Vaksali puiestee kommunis mingit informatsiooni" ! istanduste laiendamise juhti- bach
P. Juhanson Stalini nim. teh.,
Eestis kõige kuninglikum tide häälekandjana. Resolutsioon
sm. W. Aro .Sirokkost", peale
vastuvõtt. Eesti faschisee ihnus „Uus Edasfis" 29. juunil.
selle esitajad „Külwajast", E. Ped
Prokuratuur leidis kaebealustele
Tehnikumist, Herzeni instituudist
ruva kodanluse ajalehed tee weel rängema paragrahvi, andes nad
Sm. W. Kingissepa nim. eesti tööl. Haridusmajas
Lenini nim. koolist, Oblasti N.-Par
vad nüüdki järjekindlalt ki kohtu alla Wene ajutise valitsuse
tei kooli eesti sektorist, Mõtninskaja
30. mail
määruse 5. augustist 1917. a. põhjal
hutustööd Skandinaavia
kõrte riühisuse (shakti) komfrakt
sõbraliku riigi pea au haawa
Soome Eesti jne «Kaitselii meile
siooni eesti osakonnast ja teistest
mise eest. Selle määruse wastu ek
Haridusmaja talwise tegewuse
du" loomiseks ida, s.o. NSWL sijaid vvõib karistada kuni 3-aastase
asutustest ning töökodadest. Ose
wõtma kutsutakse samuti kõiki teis
vastu, kus kõige kindlamat kindluse vangistusega.
=== lõpu-pidu =
aktiiwseid hoogtöö läbiwiijaid koh
Prokurör Wiilip toetas süüdistust
rahupoliitikat aetakse.
tadelt.
täies
ulatuses,
leides,
et
Rootsi
ku
Eesti kodanluse' äraandlik
Eeskawas:
Paewakorras: 1) Aruanne tankide
ningas Gustaw 5. on kahtlemata
ko.onne hoogtöö, läbiwiimise kohta
kust oma riigikorra vastu, meile
sõbraliku riigi pea. Tarvita 1. Talwise töö kokkuwötted ja paremate lööktööliste pre 2) Hoogtöö lõpetamisest.
ta pealetungi kavatsusi kogu da sõna türann nii demokraatliku
meerimine.
Keskkomisjon.
maailma proletariaadi kodu kuninga kohta nagu seda on Gus 2. Ettekanded RERAT'i, rütmika ja keelpillide ringide poolt.
5., on tegu, mis väärib suurt
maa vastu on alati paljasta tav
Wastuta wa toimetaja k. t.
karistust.
Lõpuks koUektiiwsed mängud ja tantsud
nud eesti töölisklass. Ta tegi. Kaebealustest pidas Anette Tam
0. HAtfiaaoa
Algus
kell
8
õhtul
Tehniline toimetaja K. Walgo
seda ka 1929. a., kui eesti ! mik pika propagandakõne. Ta istub
„Kai*ajt" klrjaii"
Pääsetähed saadawal Haridusmajas maksuta.
kodanlus lömitas kuningliku' praegu veendunud kommunistina
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