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Huhtikuun IB—23. J. V. Stalin johtaa NKP(h):n Keskuskomitean

Huhtikuun 22.

ja Keskuskontrollikomitean täysistunnon työtä.

J. V. Stalin pitää NKP(b):n Keskuskomitean ja  
Keskuskontrollikomitean täysistunnossa puheen 
„Oikeistopoikkeamasta NKP(b):ssa“.

H uhtikuun23-29 . J. V. Stalin johtaa NKP(b):n XVI Yleisliitto-

Huhtikuun 27.

laisen konferenssin työtä.

J. V. Stalin valitaan NKP(b):n XVI Yleisliitto
laisen konferenssin istunnossa valiokuntaan, 
jonka tehtävänä oli päätöslauselman laatiminen 
maatalouden kohottamisen keinoista ja verohuo
jennuksista keskitalonpojalle.

Huhtikuun 29. J. V. Stalin johtaa NKP(b):n Keskuskomitean 
täysistunnon työtä.

Toukokuun 1. J. V. Stalin on läsnä Moskovan varuskunnan 
sotajoukkojen juhlaparaatissa ja  pääkaupungin 
työtätekevien mielenosoituksessa Punaisella, 
torilla.

Toukokuun 4. J . V. Stalin keskustelee Donetsin kaivosalueen 
kaivostyöläisten lähetystön kanssa.
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Toukokaan в. J. V. Stalin pitää Kominternin Toimeenpanevan 
Komitean Puhemiehistön Amerikan valiokun
nassa puheen oikeistolaisista ryhmäkuntalai- 
sista Amerikan kommunistisessa puolueessa.

Toakokaun 11. J. V. Stalin kirjoitti kirjoituksen „Joukkojen 
kilpailu ja  työinnostuksen nousu* — esipuhe 
Mikulinan kirjaseen „Joukkojen kilpailu*. 
Kirjoitus julkaistiin „Pravda" lehdessä № 114, 
toukokuun 22 pnä.

Toukokaan 14. J. V. Stalin puhuu Kominternin Toimeenpanevan 
Komitean Puhemiehistön istunnossa tilanteesta 
Amerikan kommunistisessa puolueessa.

Toukokuun
20-28 .

J. V. Stalin osallistuu Neuvostoliiton Neuvos
tojen V edustajakokoukseen.

Toukokaan 28. J. V. Stalin valitaan Neuvostoliiton Neuvostojen 
V edustajakokouksessa Neuvostoliiton Toi
meenpanevan Keskuskomitean Liittoneuvoston 
jäseneksi.

Kesäkään 18. J. V. Stalin ja  V. M. Molotov keskustele
vat metsäteollisuuden työläisten edustajiston 
kanssa.

Heinäkään 9. J. V. Stalin kirjoittaa kirjeen toveri Feliks 
Коп’Ше.

Heinäkuun 10. J. V. Stalin kirjoittaa Ukrainan kommunisti
selle nuorisoliitolle tervehdyksen sen kym- 
menvuotispäivän johdosta. Tervehdys julkaistiin 
„Pravda" lehdessä № 157, heinäkuun 12  pnä.

Heinäkuun 24. J. V. Stalin on läsnä Mustanmeren laivaston 
eskaaderin harjoituksissa.

Heinäkuun 25. J. V. Stalin kävi risteilijässä „Tshervona 
Ukraina", oli läsnä punaisten merimiesten tai-
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Lokakaan SO,

Marraskaan

Marraskaan

Marraskaan
10—17.

Marraskaan

Marraskaan

teenharrastajain illanvietossa ja kirjoitti ristei
lijän laivakirjaan lausunnon.

. J. V. Stalin kirjoittaa tervehdyksen Kauko-Idän 
Erilliselle armeijalle Lokakuun Suuren sosia
listisen vallankumouksen kaksitoista vuotispäi
vän johdosta. Tervehdys julkaistiin sanomaleh
dissä „Trevoga" № 52 ja „Pravda" Ka 259, 
marraskuun 7 pnä.

3. J. V. Stalin kirjoittaa kirjoituksen „Suuren 
murroksen vuosi". Kirjoitus julkaistiin „Pravda" 
lehdessä № 259, marraskuun 7 pnä.

7. J. V. Stalin on läsnä Lokakuun Suuren sosia
listisen vallankumouksen kahdennentoista 
vuosipäivän kunniaksi järjestetyssä Moskovan 
varuskunnan sotajoukkojen paraatissa ja pää
kaupungin työtätekevien mielenosoituksessa 
Punaisella torilla.

J. V. Stalin johtaa NKP(b):n Keskuskomitean
täysistunnon työtä.

13. J. V. Stalin pitää NKP(b):n Keskuskomitean 
täysistunnon istunnossa puheen, jossa paljastaa 
buharinilaisen opposition johtomiesten ryhmä- 
kuntalaisen toiminnan.

NKP(b):n Keskuskomitean täysistunto valitsee 
J. V. Stalinin valiokuntaan, jonka tehtävänä oli 
toimittaa lopulliseen asuun päätöslauselma 
kansantalouden kontrollinumeroista vuodelle 
1929/30 ja laatia päätöslauselma oikeistouklo- 
nistien buharinilaisesta ryhmästä.

15. NKP(b):n Keskuskomitean täysistunto valitsee 
J. V. Stalinin valiokuntaan, jonka tehtävänä oli 
toimittaa kolhoosirakennustyön yhteenvetoja ja

27 J. V. s u l i n ,  12 osa
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Marraskuin] 29.

Joulukuun 18. 

Joulukuun *21.

Jonlnkuun *27.

Tammikuun 2. 

Tammikuun 5.

Tammikuun 17. 

Tammikuun 19.

sen edessäolevia tehtäviä koskevan päätöslau
selman sanamuoto.

J. V. Stalin osallistuu Neuvostoliiton Toi
meenpanevan Keskuskomitean V kokoonpanon 
toisen sessian työhön.

„Pravda" lehdessä Л» 298 julkaistaan
J. V. Stalinin kirjoitus „Välttämätön korjaus".

J. V. Stalin kirjoittaa vastauksen kaikille jä r
jestöille ja tovereille, jotka olivat lähettäneet 
hänelle tervehdyksiä hänen syntymänsä viisi
kymmenvuotispäivän johdosta. Vastaus julkais
tiin „Pravda" lehdessä № 302, joulukuun 
22 pnä.

J. V. Stalin pitää marxilaisten maatalousasiain- 
tuntijain Yleisliittolaisessa konferenssissa 
puheen „Agraaripolitiikan kysymyksistä Neu
vostoliitossa". Puhe julkaistiin „Pravda" leh
dessä N» 309, joulukuun 29 pnä.

1 9 3 0

„Pravda" lehdessä № 2 julkaistaan
J. V. Stalinin tervehdys Stalingradin työläi
sille kaupungin valkokaartilaisista vapautta
misen kymmenvuotispäivän johdosta.

NKP(b):n Keskuskomitea tekee J. V. Stalinin 
ehdotuksesta päätöksen „Kollektivisoinnin 
vauhdista ja valtion toimenpiteistä kolhoosi- 
rakennustyön auttamiseksi". Päätös julkaistiin 
„Pravda" lehdessä № 6, tammikuun 6 pnä.

J. V. Stalin kirjoittaa kirjeen A. M. Gorkille.

J. V. Stalin kirjoitti kirjoituksen „Kysymykseen 
kulakiston luokkana likvidoimisen politiikasta".
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Tammikuun 21.

Kirjoitus julkaistiin „Pravda" lehdessä № 21 
ja „Krasnaja Zvezdassa" № 18, tammikuun 
21 pnä.

J. V. Stalin on läsnä V. I. Leninin kuoleman 
kuudennen vuosipäivän johdosta järjestetyssä 
surukokouksessa Suuressa teatterissa.

Helmikuun 9. J. V. Stalin kirjoittaa „Vastauksen tovereille 
sverdlovilaisille". Vastaus julkaistiin „Pravda" 
lehdessä № 40, helmikuun 10 pnä.

Helmikuun 13. Monien järjestöjen sekä työläisten, talonpoikien 
ja puna-armeijalaisten yleisten kokousten pyyn
nöistä J. V. Stalin palkittiin valtavan suurista 
ansioistaan sosialistisen rakennustyön rinta
malla toisella Punaisen Lipun kunniamerkillä. 
Neuvostoliiton Toimeenpanevan Keskuskomi
tean päätös J. V. Stalinin palkitsemisesta 
julkaistiin „Pravda" lehdessä № 53, helmikuun 
23 pnä.

Helmikuun 22. J. V. Stalin kirjoitti tervehdyksen Ensimmäi
selle ratsuväkiarmeijalle sen kymmenvuotis- 
päivän viettämisen johdosta. Tervehdys ju l
kaistiin „Pravda" lehdessä № 53, helmikuun 
23 pnä.

J. V. Stalin kirjoitti vastauksen Izhevskin teh
taan työläisten kirjeeseen toivottaen heille 
menestystä Punaista Armeijaa varten valmistet
tavan aseistuksen tuotantosuunnitelman täyt
tämisessä. Vastaus julkaistiin sanomalehdessä 
„Izhevskaja Pravda" Jfi 51, maaliskuun 2 pnä.

J. V. Stalin on läsnä Moskovan Neuvoston 
juhlaistunnossa, joka oli järjestetty Suuressa 
teatterissa Punaisen Armeijan 12. vuosipäivän 
ja  Ensimmäisen ratsuväkiarmeijan 10-vuotis- 
päivän viettämisen yhteydessä.

27*
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Maaliskuun 2.

Ei myöhemmin 
maaliskuun 14.

Maaliskuun 19. 

Huhtikuun 3.

Huhtikuun 21.

Huhtikuun 25.

Huhtikuun 26.

Toukokuun 1. 

Toukokuun 10.

„Pravda" lehdessä № 60 julkaistaan J. V. 
Stalinin kirjoitus „Menestys panee pään pyö
rälle".

J. V. Stalin valmistelee NKP(b):n Keskuskomi
tean päätöstä „Taistelusta puoluelinjan vääris
telyjä vastaan kollioosiliikkeessä". Päätös ju l
kaistiin „Pravda" lehdessä № 73, maaliskuun 
15 pnä.

J. V. Stalin vastaa tov. Bezymenskin kirjeeseen.

„Pravda" lehdessä № 92 julkaistaan J. V. 
Stalinin kirjoitus „Vastaus tovereille kolhoo- 
silaisille".

J. V. Stalin kirjoitti tervehdyksen Leningradin 
Stalinille nimetyn metallitehtaan työläisille 
sen johdosta, että tehdas oli valmistanut Neu
vostoliitossa ensimmäisen suuritehoisen tu r
biinin ennen määräaikaa. Tervehdys julkaistiin 
„Leningradskaja Pravda" lehdessä № 112, huh
tikuun 23 pnä.

J. V. Stalin kirjoitti tervehdyksen Teollisuus- 
akatemian ensimmäiselle päästölle. Tervehdys 
julkaistiin „Pravda" lehdessä № 115, huhti
kuun 26 pnä.

„Pravda" lehdessä № 115 julkaistaan J. V. 
Stalinin tervehdys Turkestanin—Siperian radan 
rakentajille rakennustöiden päättymisen ja sen 
kauttaaltaan liikenteelle avaamisen johdosta.

J. V. Stalin on läsnä toukokuun 1  päivän soti
lasparaatissa ja  pääkaupungin työtätekevien 
mielenosoituksessa Punaisella torilla.

„Pravda" lehdessä № 127 julkaistaan J. V. 
Stalinin tervehdys Erilliselle ratsuväkiprikaa
tille sen kymmenvuotispäivän johdosta.
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Toukokuun 27.

Toukokuun 31. 

Kesäkuun 16.

Kesäkään 17.

Kesäkuun 23.

Kesäkuun 27.

J. V. Stalin valitaan Krasnaja Presnjan ja Bau- 
manin piirin puoluekonferensseissa edusta
jaksi puolueen Moskovan aluekonferenssiin ja 
NKP(b):n XVI edustajakokoukseen.

J. V. Stalin vastaa tov. M. Rafailin kirjeeseen.

J. V. Stalin tervehtii Rostovin maatalous- 
konetehtaan kollektiivia tehtaan rakennustöi
den ennen määräaikaa loppuunsuorittamisen 
johdosta. Tervehdys julkaistiin „Pravda” leh
dessä Ms 165, kesäkuun 17 pnä.

J. V. Stalin kirjoitti vastauksen Krasnodarin 
aluepiirin Kanevskajan piirin kolhoosilaisten 
tervehdyskirjeeseen. Vastaus julkaistiin sanoma
lehdissä „Krasnoje Znaroja” (Krasnodar) M» 137 
kesäkuun 18 pnä ja  „Pravda” M» 167, kesäkuun 
19 pnä.

J. V. Stalin tervehtii Stalingradin traktoriteh- 
taan työläisiä Neuvostoliiton ensimmäisen 
traktoritehtaan rakennustöiden ennen määrä
aikaa loppuunsuorittamisen ja tehtaan käyn- 
tiinpanon johdosta. Tervehdys julkaistiin „Prav
da” lehdessä Ns 166, kesäkuun 18  pnä.

J. V. Stalin johtaa NKP(b):n Keskuskomitean 
täysistunnon työtä. Täysistunto hyväksyi P olit
byroon esittämät teesit puolueen XVI edus
tajakokoukselle ja vahvisti J. V. Stalinin 
selostajaksi NKP(b):n XVI edustajakokoukseen 
päiväjärjestyksen ensimmäisestä kysymyksestä 
(Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus).

J. V. Stalin tekee NKP(b):n XVI edustajakokouk
sessa Keskuskomitean poliittisen toimintaselos- 
tuksen.
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