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Н А  Г О Л О В У  П Р А В У  О П О З И Ц І Ю ,  З А Г А Р Т У Є М О  В   І Д Е Й Н І Й  Б О Р О Т Ь Б І  П А Р Т І Й Н І  Л А В И .

З ДОПОВІДІ ТОВ. С Т. КОСІОРА НА ЗБОРАХ ХАРКІВСЬКОГО ПАРТАКТИВУ.
Підсумки першого року 

п’ятирічки та наші 
темпи.

Товариші, підбиваючи підсумки ми
нулого господарського року—першого 
року п'ятирічки — треба, насамперед, 
відз начити шо ми за цей рік наба
гато просунулися вперед шляхом ін
дустріалізації, не вважаючи на те, що 
здійснюючи накреслені пляни, дове
лося перемагати ряд величезних труд- 
ношів, що й тепер ше стоять перед 
нами.

Насамперед, про чисельні покаж
чики. Як вам відомо, союзні контроль
ні цифри на 1928— 29 рік накреслю
вали збільшення продукції промисло- 
вости на 21,4 ніде., фактично ж ми 
маємо зростання нашої промисловости 

за остаточними явними, майже на 24 
відс. При цьому зростання вироб- 
ництва засобів виробництва становить 
майже 27 відс.. а засобів споживання 
—21 відс.

Але разом з блискучим чисельним 
підсумком—по лінії якісних покажчи
ків, наша промисловість повнотою не 
виконала покладених на неї завдань. 
Замість зменшення собівартости, що 
ми його накреслили пересічно на 7 
відс., ми досягли всього тільки 4,5 
відс. зменшення.

Щодо продуктивности праці, ми хоч 
і добилися непоганих результатів, але 
все ж таки ціпком здійснити плян 
нам також не пощастило, діставши 
15 відс. піднесення продуктивности 
праці, замість накреслених 17 відс. 

Що ж ми накреслюємо на цей рік? 
Контрольні цифри на 1929-30 рік 

накреслюють велике перебільшення 
темпів зростання, що ми їх накреслили 
за п'ятирічним пляном. Зростання про
дукції плянівної промисловости накре 
слене в 32 відс., як порівняти з ми- 
нулями роками в той час, як за п'яти
річним пляном це зростання накреслю- 
валося в розмірі 20 відс.
По лінії зменшення собівартости ми 
накреслюємо цифру в 11 відс. У ча- 
стині продуктивности праці накреслю- 
ється зростання її на 24 відс.. крім 
того, перед нами стоїть складне зав
дання поліпшити якість нашої продук- 
ції, яка за останній рік набагато по
гіршала.

Товариші, як ви вже знаете з пре
си, капітальні вкладання у промисло
вість цього року, накреслені в розмірі 
до 3.300 млн. карб. проти 1.650 млн. 
карб., вкладених торік у промисловість, 
тобто вони збільшені майже вдвоє. 

Це ми повинні з робити для того,  
щоб виконати ті величезні чисельні 
темпи зростання, які ми накреслили, 
бо не можна збільшувати продукцію 
промисловости, не збільшивши капі- 
талов та день у промисловість.

З величезних об'єктів, до будівниц
тва яких ми приступаємо цього року,  
треба відзначити насамперед, комбі- 
нат навколо Дніпрельстану, загальною 

вартістю, приблизно 400 млн . крб. і, 
зокрема, металюргійний завод, розра-

Питання робітничого 
постачання.

 
          Тепер перед нами два головні пи- 
  тання, що на них відбувається жор

стокий бій з глитаєм і капіталістич- 
  ними елементами—це хлібозаготівлі й 
   колективізація.
      В и пам'ятаєте, як протягом остан- 
  ніх двох років ми мучилися з хлібо- 
   заготівлями, і тепер з ними дуже 
  трудно, тяжко, але виявляється, що 

    к о л и  правильно розставити сили, 
 можна далеко легше виконати це зав- 

   дання.
        Ми не випадково оцінюємо роботу 
місцевих організацій, виходячи з пе
ребігу хлібозаготівель. Ми в цій ро
боті довідуємося, чого варта на ділі 

  та чи інша організація, чого варт той 
 чи інший працівник. І, як правило, 
  там, де хлібозаготівлі проходять по

  гано, там партійне керівництво ви- 
  являеться не на височині.

Але найдошкульніше місце тепер у 
  постачанні— це не хіб, а м'ясо, товща, 
 набіл та городина. Коли починаєш 
 дошукуватись, де причина недостачі 
цих продуктів, то виявляється, що 
поруч із об'єктивними причинами за
гального й конъюнктурного характеру 
 є дуже багато причин, що залежать 
 від організації, від постановки справи.

Треба найрішучіше перебудувати 
 роботу кооперації, суворо карати за 
 всяку розхлябаність, бездушно-фор
 мальне ставлення до такої надзвичай
 но важливої справи, як робітниче по
 стачання. Треба твердо засвоїти, що 
 не споживач для кооперації, а коопе
 рація для споживача.

Коли ми хочемо підняти й органі
 зувати робітничу клясу для виконан

  ня завдань, що стоять перед країною, 
  ми повинні створити таку обстанову,
  щоб робітник почував, що ми турбує- 
  мось про його побутові обставини, 
  про краще культурне обслугування,

хований на випуск 1 млн. тон чавуну 
 та 750—800 тис. тон прокату на рік. 
 Потому, підготування до будівництва 
 Криворізького металюргійного заводу, 
п ідготування до будівництва трактор
ного заводу в Челябінську, форсування 
будівництва Сталінградського трактор
ного заводу, збільшення потужности 
автозаводу, шо будується в Нижньому 
Новгороді з 100000 машин до 140000 
машин. Щодо тракторного заводу на 
40 тис. потужних тракторів, (збудува
ти гадають його в Харкові), то пи
тання про його побудування не є 
чимсь далеким, а є насправді реальне 
завдання, яке буде практично постав
лене, коли не цього року, то в усяко
му разі на початку наступного.

У світлі цих завдань ми повинні за 
мислитися над тим, як побудувати на
шу роботу, щоб накреслену програму 
виконати на всі 100 відс. На якісному 
поліпшенні нашої роботи мав бути 
тепер зосереджена головна увага, го
ловні сили, мав бути поставлена го
ловна ставка.

 про постачання йому. Всякі кризи—  
баклажанові, капустяні, картопельні, 
звалюються на нас, як сніг на голову, 
і ми думаємо про картоплю тільки 
 тоді, коли її ніде нема, або після то 
 го, коли вона у нас згниє на складах.

Фракційній діяльності  
правих має бути покла- 

дений край.
У нас, у партії тепер утворюється, 

викристалізовується певна група, між 
собою об‘єднана, яка одверто висту
пила з критикою партійних позицій, 
систематично атакує лінію партії та 
її центральні органи. Про це свідчать 
безперечні факти. Ми тепер спостері
гаємо пожвавлення роботи правих з 
усіма елементами фракційности. Ми 
тепер наблизился до такого моменту, 
коли треба руба поставити питання

Т о в . К о с і о р .

про праву опозицію. На минулому пле
нумі ЦК правим зроблено перше ка
тегоричне застереження. Очевидно, ЦК 
на своему пленумі повинен буде знову 
поставити це питання; його, безпереч
но, треба поставити з усією гостро
тою, властивою більшовикам.

Насамкінець—кілька слів про троць- 
кістів. Нині ми маємо цілковитий роз- 
пад троцькістської опозиції. Ви знає
те, що з висланням Троцького від 
нього пішли основні кадри троцькі- 
стів: пішов Серебряков. Радек, Пре- 
ображенський, Смілга. вагаються Ів 
Н. Смірнов, Белобородов та Інш. Ми 
маємо цілковитий розпад троцькіст- 
ської опозиції й самодискредитацію 
Троцького. Нині відбувається масове 
каяття троцькістів з прозьбою прий
няти їх до партії.

Зважаючи на це, я хотів би зроби
ти одне застереження. У нас жодна 
опозиція так далеко не заходила, як 
троцькістська. Троцькісти провадили 
проти нас одверту контр-революційну

Маловищанське парткерівництво не забезпечує твердої більшовицької лінії.
Постанова бюра 3інов'ївського ОПК.

—  Визнати, що оцінка стану села, що ї ї  дано в листі секретаря маловищанського РПК тов. Кигіма не
правдива, шкідлива, не відповідає дійсности та по суті своїй цей лист є антипартійним документом, що не роз
різняє кляс на селі та переносить на все село куркульську злість проти успішного соціялістичного будівництва. 
Постанова бюра РПК про хлібозаготівлю є фактом, що дезорганізує сили, а не мобілізує на виконання бойового 
завдання партії. В наслідок цього вважати за неможливе залишення тов. Кигіма на чолі керівництва Малови- 
щанською парторганізацією.

—  Окремо бюро ОПК зазначає, що бюро райкому, знаючи про цей лист, не вжило ніяких заходів до його 
викриття. За це та за ухвалення неправильної постанови про хлібозаготівлі виголошується догану бюрові РПК.

—  Поставити перед Маловищанською організацією питання про зміст політлнста та помилки, припущені 
керівництвом організації. В цій справі надіслати до Маловищанської організації листа та для пояснювальної 
роботи відрядити члена бюра ОПК.

—  Відзначити, що уповноважений ОК в справі хлібозаготівель тов. Іванов зробив велику політичну помил
ку підписавши листа не читаючи його, що й зауважити йому. Приняти до відому заяву тов. Іванова про 
те, що він не погоджується з оцінкою політичного стану села, що ї ї  дано в листі, й відмежовуєтьтя від таких 
шкідливих поглядів.

—  Вважати за конче потрібне висвітлити перед всією партійною масою політичну еуть цього листа, що 
є конкретним яскравим проявом право— опортуністичного ухилу в зінов'ївський організації.

В е л и ч е з н и й  с т р а й к  з  д о к е р а м и  Н а н т у .

ПАРИЖ, 26. ЦК революційної проф
спілки портових робітників і докерів 
призначив на 26 жовтня загальний 
страйк солідарности з докерами міста 
Нанта, що ст райкують третій місяць. 
Загальний страйк буде проведено в 
усіх портах Франції.

Портові робітники Тулона ухвалили 
не вантажити суден, що йдуть в 
Нанту. Портові робітники Бордо ого
лосили страйк на знак солідарности 
Нанта. Марсельські докери також ого
лосили частковий страйк.

* * *
ПАРИЖ, 27. Проведений вчора за 

керівництвом унітарних профспілок та 
компартії одноденний страйк солідар
ности портових робітників і докерів в 
Нантськими докерами, що страйкують 
третій місяць, пройшов успішно.

Страйк солідарности охопив понад

роботу. І тепер, коли колишні троць- 
кісти заявляють про своє каяття, ми 
не можемо так просто приймати їх до 
партії. Ми повинні, маємо право і му
симо підходити до приймання а вели
ким недовір'ям, ми повинні добре їх 
перевірити перше, ніж ставити питан- 
ня — прийняти їх до партії. Це надто 
потрібно, бо в такі безперечні факти, 
коли деякі троцькісти йдуть до пар- 
тії, щоб приховавшись спокутливою 
заявою, провадити в партії розклад
ницьку роботу. Я вважаю, що можна 
і треба попередити партію від таких 
друзів.

Забезпечити успіх дру
гого року п'ятирічки.
Підсумовуючи річні підсумки, ми 

бачимо, що в нашому будівництві взя
то нечуваний своїми маштабами роз
мах. І що особливо важно підкреслити 
ми минулого року склали іспит на 
виконання накресленої від нас про
грами. Більше того, виявилося, що 
ми маємо величезні невикористанні 
можливості, що ми можемо взяти 
більші темпи, ніж намічали. Поруч 
цього, минулий рік викрив чимало 
дефектів у нашій роботі. Цього року 
ми ставимо ставку на якість роботи, 
ми не зможемо добитися успішного 
здійснення поставлених завдань, якщо 
не на словах, а на ділі не заходимося 
серйозно перебудувати всю нашу ро- 
боту. Це однаковою мірою стосується 
нашої роботи в місті, на підприємстві, 
на селі.

Нам треба ще ширше розгорнути 
ідейну-політичну виховну роботу в пар 
тії на те, щоб теоретично підкувати 
актив, а разом з тим і виховати нові 
 кадри активу, виховати щонайширші 
маси партії, піднести їхній ідейно по- 
літичний рівень, щоб вони вміли чіт
кіше й глибше викривати ухили від 
правильної лінії партії, вміли виявля
ти тих, що маскують свою опортуні
стичну лінію і тих, що іноді навіть 
не усвідомлюючи своїх ухилів, на прак
тиці, в житті—провідники цих ухилів. 
Особливу увагу ми повинні приділити 
підвищенню теоретичного рівня наших 
партійців-виробничників. А це собі 
теж зв'язано взагалі з  потребою пе
ребудувати форми й методи роботи на 
заводі. Нам треба розгорнути масову 
роботу на підприємствах в такому 
маштабі і такої якости, якої вимага- 
ють завдання, що стоять перед нами.

Товариші, виконання всіх оцих ве
летенських завдань зажадає від нас 
великого напруження сил. Отож, я 
вважаю, що з самого початку, а пер
ших же днів господарського року, 
треба енергійніше заходитися коло 
перебудування та підвищення якости 
нашої роботи по всіх її ланках. Треба 
тепер же, в самого початку господар
ського року забезпечити такі темпи, 
таку якість роботи, щоб плян другого 
року п'ятирічки виконати цілком. (Оп
лески).

15.000 докерів, більше, ніж в 20 пор
тах Франції.

За оцінкою „Юманіте", страйк за 
подіяв підприємцям мільйонні збитки.

В Марселі страйк був загальним, 
при чому, як зазначав "Юманіте", до 
нього приєднались також робітники 
окремих підприємств, які до цього ча
су не виступали разом з унітарними 
профспілками. На мітингах, що відбу
лися, докери заявляли про свою рі- 
шучість підтримати боротьбу товари
шів у Нанті і в свою чергу виступити 
з вимогами підвищення зарплати.

Поліція заарештувала 6 робітників 
страйкарів, з яких 5 потім звільнили.

З великим успіхом пройшли мітинги 
та збирання на користь страйкарів 
Нанту. В усіх портах тривають нові 
відрахування на користь страйкарів.

Реформістська преса ані словом не 
згадує про виступ докерів.

Міжнароднє соціялістичне змагання.
БЕРЛІН, 27, "Роте Фане“ публікує 

виклик на соцзмагання, надісланий 
ленінградським заводом "Красный 
Треугольник", хемічним заводам Лой- 
на та виклик Харківського електро
заводу німецьким заводам "Всеобщей 
Кампании Електричества".

"Роте Фане" з приводу цього пише: 
— Виклик радянських робітників в

    подія історичної важливости. Робіт
  ники Радянського Союзу, що вико
  нують заповіти Леніна, доводять со- 
  ціялістичним змаганням підприємств, 
  які невичерпні запаси енергії ще є в 
  їх власних лавах. Ми ні на хвилину 
  не увагаємося, що німецькі робітники 
з радістю та піднесенням підуть на 
заклик радянського пролетаріяту.

Розстріл куркулів-терористів.
    НОВОСИБІРСЬКЕ, 27. В звязку з 
 куркульським терором, що прокотився 
краєм, за вироком ОДПУ розстріляно 
 З  куркулів села Анісімово за вбив
ство бідняка Костоварова, що викрив 
куркуля хлібодержця; 2 куркулів села 
Суяги Новосибірської округи за під- 
палення комуни "Пам'ять Ілліча"; 
двох куркулів села Годабського, що 
підпалили 15 тон хліба, який належав 
товариству "Новий побут"; двох кур
кулів села Березовки Мінусинської 
округи за терористичні чинності спря
мовані проти сільських активістів та 
зрив хлібозаготівель; п'ятьох курку
лів села Д євкіно Новосибірської ок
руги за замах на вбиство голови сіль
ської хлібозаготовчої комісії та одно
го куркуля Луганської сільради Ір
кутської округи, який звіряче забив 
бідняка Мартиненка, що активно ви
являв хлібні лишки в куркульських 
господарствах.

* * *
ІВАНОВО - ВОЗНЕСЕНСЬКЕ, 27. 

ОДПУ ліквідувало контр-революційну

групу попів та куркулів в селі Гарі 
Кинесенської округи. Група вела ска
жену агітацію проти землевлашту- 
вання, всіляко використовувала ре
лігійні забобони відсталої частини 
селянства. Члени куркульсько - попів
ської групи розповсюдили по око
лишніх селах чутки, що партійці і 
комсомольці збираються закрити цер
кву та зруйнувати могили на цвин
тарі.

Контр-революціонери підмовили юр
бу відсталих селян, яка пішла заби
вати комсомольців, комуністів та їх 
сім'ї, але їм пощастило врятуватись.

За вироком колегії ОДПУ попа 
Войчина, дяка Лазарева, куркулів До
рохова та Шарова розстріляно. Р оз
стріляно також двох братів куркулів 
Корчагіних із села Малі Пеньки Шуль
ської округи, які провокацією та під
купом розвалювали в селі колгоспи, 
артілі та товариства. Щоб знищити 
колгосп, куркулі побили організатора 
колгоспа та спалили його будинок.

Шефство Держвидаву 
над робітниками Дні- 

прельстану.
МОСКВА, 28. Правління Держви- 

даву, що взяло шефство над Дніпрель- 
станом, ухвалило відпустити на 1000 
карбованців літератури для поповнен- 
бібліотеки робіткому та кабінета парт- 
роботи.

Вирішено організувати книгонош по 
селищах, бараках і т. і.

На Дніпрельстан відряджено одного 
з редакторів Держвидаву для обліку 
культурних потреб робітників Дні- 
прельстану та встановлення постій
ного звязку а місцевими партійними 
та профспілковими організаціями.

Держвидав ухвалив задовольнити 
прохання робітників Дніпрельстану про 
організацію для них виставки з росій
ської літератури та присилку до них 
лекторів—спеціялістів.

Війна богам і чортам.
МОСКВА, 28. 27 жовтня відкрилась 

перша Московська краєва конферен
ція спілки войовничих безвірників. За 
присутніх більше 700 делегатів І го- 
стей.

Тов. Ярославський, що виступив з 
вітальною промовою, зазначив що 
спілка войовничих безвірників з часу 
другого Всесоюзного з 'їзду значно по
ліпшила свою роботу, зробилася ма
совою організацією—деякі організації 
безвірництва виросла на 60-70 відс.

До цього часу, партійні та комсо
мольські організації не приділяють 
потрібної уваги антирелігійній пропа
ганді. Анкетне обслідування, що його 
провів культвідділ МРПС на підпри
ємствах доводить, що близько 42 відс 
робітників релігійні. Потрібно готу
вати антирелігійні кадри без яких не 
можна поставити як слід антирелі
гійну роботу.Нове зу х в а л ь ст в о  ха р б ін ськ о го  „ п р а в о с у д д я " .

П Р О В О К А Ц ІЯ  ЗА П Р О В О К А Ц ІЄ Ю .
ОРГАНІЗУЙМ О Ж О В Т Н ЕВ І ПОД АРУНКИ ОСОБЛИВІЙ ДАЛЕКО-СХІДНІЙ.

Страйком берлінських 
металістів визволено.
БЕРЛІН. 27. Під тисненням 

могутнього руху будівельних 
робітників, усіх членів страйко- 
вого комітету трубопрокладни 
ків, за винятком голови страй- 
кового комітету Нідеркірхнера 
звільнено.

П'ятирічка на пленумі 
ЦК КПН.

БЕРЛІН, 27. Пленум ЦК КПН вис- 
лухав доповіді про боротьбу проти 
Юнго вого плану, міжнародне стано- 
вище та п'ятирічний плян розвитку 
народн ього господарства СРСР.

На доповідь про п'ятирічний плян 
народнього господарства СРСР роз- 
горнулись дебати. Промовці в деба- 
тах, в тому числі представники 
ВКП(б), а також інші товариші, які 
нещодавно повернулись з С РС Р на
водили приклади швидкого темпу со- 
ціялістичного будівництва і творчої 
ініціятиви пролетаріяту СРСР.

Оратори зазначили на великий ін
терес навіть позапартійних німецьких 
робітників до питань радянського бу
дівництва.

Матч Альохін— Боголю-
б о в .

БЕРЛ ІН . 27 . 18 партія шахового

  Обвинувачення на про- 
 цесі 37 вигадані судом.
     ТОКІО, 27. За повідомленням з  Хар- 
 біна, засудженим в процесі 37 радян- 
 ським громадянам вручено копію су- 
  дового вироку з обвинуваченням.

Мотивна частина вироку є повна  
несподіванка для підсудних та обо- 
ронців. У вироці зазначає ться що 

 37 радянських громадян обвинува- 
 чено не лише за сьомим арти- 
кулом (участь у з борах), як це бу- 
ло з азначено в обвинувальному акті, 
а також і за артикулом 2 (організація 
заколоту, таємна з мова щоб скинути 
лад. який існує та оволодіння дер
жавною територією). Останнє обвину 
вачення прокурором не виставлялось 
протягом усього процесу.

Мотивування вироку викликало за
гальне здивування в юридичних ко
лах.

Чергова провокаційна 
вигадка китайських 

загарбників.
ШАНХАЙ, 25 Агентство Рейтер по

відомляє : в офіціяльних колах твер- 
дять. що нанкінський уряд незабаром

радянського уряду мирно розв'язати 
конфлікт, політика нанкінського уряду 
виходитиме з того, що тимчасово кон
флікт не розв'язаний та що через це 
треба посилити оборону сибірського 
 кордону.

П р и м і т к а :  ТАРС уповноважений офі
ціяльно заявити, що ніяких перегово
рів, крім обміну нот, що їх своєчасно 
і повнотою опублікував радянський 
уряд з приводу проєкту спільної де
кларації, що його запропонував нан 
кінський уряд 27 серпня, не провади
лося і не провадиться. Всі нанкінські 
заяви про переговори, що ніби то 
провадилися, або провадяться між 
представниками Нанкіну та пред
ставниками радянського уряду, яв
ляють собою щонайчистішу вигадку 
що її не один раз офіціяльно радян
ський уряд відкидав і яка розрахована 
на те, щоб ввести в оману громадську 
думку Китаю.
Білокітайці й російські бі
логвардійці обстріляли 
наше прикордонне се

лище.
ХАБАРОВСЬК, 26, Вранці 23 жов 

тня білокитайці і російські білогвар-
дійці в районі Шивейсян відкрили

падали в центрі села. Дужий вогонь 
білокітайці провадили також по нашій 
прикордонній комендатурі. Гарматний 
і кулеметний вогонь, а також вогонь 
з рушниць тривав аж до пізнього ве
чора. 23 жовтня обстріл селища Олочі 
тривав далі.

Недавно в районі Трьохреччя два 
білогвардійські загони зробили спробу 
перейти кордон. Загони знищено. Білу 
банду, що перейшла на нашу терито
рію в районі озера Ханка, 20 жовтня 
наздогнали наші частини в районі Кле- 
повки і знищили.

Арешти тривають.
ТОКІО, 27. Арешти радянських 

громадян в Харбіні продовжуються. 
Останні ми днями заарештовано понад 
100 чоловіка за обвинуваченням в 
"червоній змові". Одначе прокуратура 
не публікує ні списка заарештованих 
ні конкретних обвинувачень проти 
заарештованих через повну відсут
ність цих обвинувачень.

Подарунки червоний 
бойцям.

МОСКВА; 27. Президія ТСО-Авія- 
кома СРСР відряджає на Жовтневі

П О  Р А Д Я Н С Ь К ІЙ  У К Р А ЇН І.
Додаткові асигнування 

на житлобудівництво в 
 метальопромисловости.
      ХАРКІВ, Цього року житло- 
  будівництво в українській ме- 
 тальопромисловості дуже збіль 

  шується, майже вдвічі проти то
 рішнього.

Цього року передбачають вит
ратити на житлобудівництво по 
метальопідприємствах 11.750 
тис. крб. Найбільшу суму асиг
нує на житлобудівництво Пів- 
денсталь—7.400 тис. крб. З 
цієї суми завод ім. Ворошилова 
одержать 1 200 тис. Макіївський 
завод— 1 мільйон крб. Сталін
ський—732 тис. карб., Риків- 
ський—711 тис. то-що. На впо
рядкування робітничих селищ 
асигновано 947 тис. Південмаш- 
трест приділяв на житлобудів
ництво 950 тис. Інші трести вилу
чають на житлобудівництво такі 
суми: Укрмашбудтрест 490 тис.

Всеукраїнська нарада 
працівників ТСО-Авія- 

хему.
ХАРКІВ, 28. Учора вранці в будин

ку Червоної армії відкрилась Всеук
раїнська нарада працівників ТСО- 
Авіяхему. На нараду з місць прибуло 
близько 70 чоловік.

Нарада обговорить ряд питань ТСО- 
Авіяхемівської роботи, між ними пи
тання військової роботи ТСО-Авіяхе- 
му нового 1929—30 року.

На полях.
ХАРКІВ, 28. За даними, що їх одер

жав Наркомзем на 25 жовтня плян 
осінньої сівби по Україні був викона
ний на 78 відс. На думку Наркомзе- 
му, можна вважати, що фактично на 
25 жовтня по всій Україні в в цілому 
плян осінньої сівби виконано на 82— 
83 відс., при чому по лісостепових 
округах на 92 відс., а по степу—на 
72—74 відс.

Розробка бурого вугілля
ХАРКІВ, 26. На Україні між Кри- 

ріжжям і Київом є близько 120-150 
родовищ бурого вугілля. Оргбюро ук-



БРАТСЬКІ КОМСОМОЛЬЦІ НЕ ПОМІЧАЮТЬ КУРКУЛЯ
КЛЯСОВУ БОРОТЬБУ ПРОМІНЯЛИ НА ГУЛЯНКИ.

З а т у п и л а с я  з б р о я  і д е й н о г о  в и х о в а н н я ,  н а  ф р о н т і  х л і б о з а г о т і в е л ь - - п р а в а  п р а к т и к а  

П І Д Г О Т У Й М О СЬ Д 0 Х ІІ-х  Р О К О В И Н  ж о в тн я .
ДОПОМОЖЕМО СЕЛУ ВІДСВЯТКУВАТИ ВЕЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ.

Правий опортунізм  у керівництві 
м ало-вищанською парторганізацією.

Братська організація комсо- 
молу не виконала головних зав- 
дань, поставлених перед нею 
партією та радянською владою. 
Не було в організації бойової мобі 
лізації комсомольських мас для 
боротьби на хлібозаготівельному 
фронті.

Працювали лише окремі ком- 
сомольці-активісти, а більшість 
комсомольців стояла осторонь 
клясових боїв, ухилялася від 
наступу на куркуля, скочувала 
ся  в багно опортунізму. Окремі 
ж ланки організації відверто 
шкодили здійсненню поточних 
бойових завдань.
  Осередок села Ко стоватка зов- 
сім втратив своє політичне ли- 
це, з нестерпною байдужістю 
поставився до бездіяльности 
сільради та КНС у боротьбі за 
хліб. Його оповів такий настрій, 
що, мовляв, на терені сільради 
куркулів зовсім нема. І, справ- 
ді, жодного куркуля-експертни- 
ка чомусь в костоватський сіль- 
раді не зареєстровано.

Сільрада ж, доводячи пляна 
до двору, перекрутила клясову 
лінію. В Петрівці 1-ій доведено 
пляна до двору 4 членам КНС

На фронті хлібозаготівель ком- 
сомольці нічого не робили. Ком- 
сомолець Варяниця відмовився 
піти до куркуля й відібрати в 
нього хліб. Це він казав:

— "Знаєш, який тепер час. 
Глядя-но ще й вкоцають. Я не 
можу дивитися як у них одби- 
рають майно. На мене впливає 
те що вони плачуть, і я з цьо- 
го умліваю"...

Комсомольці Шпак Ф. та Ху- 
доба багато говорять, але нічо- 
го не роблять. Своїх хлібних 
лишків не здають державі.

Секретар осередку Рожко не 
тільки не керував осередком, а 
ще й підривав роботу. Він, діс- 
тавши засівматеріял не хтів та- 
кого протруїти.

"Активіст" Щиченко пішов 
не заготовляти хліб, а гуляти 
на вечірку!

В цьому ж селі намалювали 
пляката:

Шпака Микиту, як злісного 
зривача хлібозаготівель та во- 
рога радянської влади бойко- 
товано.

Та комсомольці не хтіли ви- 
клеяти пляката коло хати цьо  
го куркуля. Вони мнялися, нія- 
ково було.

Осередок зовсім не вів ніякої 
робота серед молоді. Варяниця ж 
промовляв:

— Я знаю, що нічого не ро- 
бив серед молоді, знаю, що мене

 критимуть, але до критики ми 
 вже звичні!..
         I ось цей осередок, що зля- 
кався куркуля, мирився із за- 
пеклим клясовим ворогом,—та 
перекручував директиви партії, 
розпущено.

В Ганнівському осередку по-  
ловина комсомольців нічого не 
робить. Окремі комсомольці—ак- 
тивісти звязалися з куркулями.

Комсомолець Дем'яненко каже:
— Куркуль Шилов—свій па- 

рень, гарний радянський куркуль. 
Та ось біда, що йому нічим ви- 
конати пляна хлібозаготівель. 

Комсомолка Лизогуб привлас- 
нювала поціноване куркульське 
майно, смажила куркульських; 
качок та взагалі своїм поводін-  
ням дискредитувала себе в очах 
селянства. Секретар комсомоль- 
ського осередку Ткаченко сприяв 
приховуванню куркульського 
майна.

Комсомольці Стрілець та Ве- 
ликий з Кривої Пустоші поціну- 
вали куркульське майно, а потім 
сльозима вмилися й порвали 
акта поцінування. Цей ганебний 
вибрик вони пояснюють так:

— Ми написали акта не зро- 
зумілою мовою й тому його зни- 
щили.

Осередок цієї примиренської 
вихватки не засудив.

Комсомольці з осередку ШСМ 
підписали куркулеві клопотання 
про те, щоб його не виселяла 
 з села. Мовляв, гарний ж він 
ідядько.

Комсомолець Слободенко з 
Сергієвки замість скликати до- 
ручені йому комсомольські збори
 пішов собі спочивати. Коле ж 
прийшли комсомольці розбурка- 
ти його, він одповів:

— Бачте, я вморився й ліг
відпочити.

У Сергієвці жодного комсо- 
мольця не було при тому, коли 
прийшли до куркуля відбирати, 
поціноване майно.

Комсомолка Бедратенко з Ново- 
 Олександровки замість виконати 
 доручення в справі хлібозаготі- 
вель пішла до театру.

Ось такі прояви правої ідео- 
логії й правої практики в Брат- 
 ській організації комсомолу. Бо- 
 ротьба проти них—надто важли- 
 ве завдання, що його мусимо 
 з усією непримиренністю здійс- 
нити.

Наскільки безпринципно, по- 
діляцькому ставилася до вихо- 
вання організація, свідчить си- 
стема виключень з комсомоль- 
ських лав. Виключали тих хто 
відставав, хто мало робив, не 
зважаючи ні на їх підготовку, 
ні на умови їх роботи. Ганнів-

ський осередок навіть організу- 
вав контрольну комісію, що спе- 
ціяльно "очищала" комсомол. 
Так виключили останнього часу 
понад 80 комсомольців.

Чому Братська організація не 
зростала? Тому, що вона була 
відірвана від широких кіл най- 
митсько-бідняцької та серед- 
няцької молоді, не провадила 
серед неї ніякої роботи. Навко- 
ло зміцнення ідейности не було 
зосереджено уваги комсомоль- 
ців.

Слід зазначити, що партор- 
 ганізація не залучає комсомол 
до всієї роботи, не керує пов- 
сякденно осередками ЛКСМУ. 
П артпровід району недооцінював 
комсомол особливо його ролі 
 там, де немає партосередку. 
 Осередки ЛКСМУ Сергієвки,
  Костоватої, Ново-Олександрівки 
не виправдали цієї ролі. Вони 
здебільшого замкнулися в вузь- 
ко осередкове життя, не керу- 
вали всім громадсько-політич- 
ним життям села. Їм байдуже 
було, наприклад, що в Костова- 
тій немає голови сільради, що 
в Сергієвці голова сільради по- 
 гано робив то що. Треба сказа- 
ти, що й там, де є партосере- 
док, справа з партпроводом не 
була кращою. Наприклад, сек- 
ретар Вікторівського партосе- 
редку Ткаченко п'яний вийшов 
на збори і сказав:

— Керівництво РПК не вір- 
не. Не дають брати за горлян - 
 ку куркуля.

А повноважений по хлібоза- 
готівлях в Сергієвці каже:

— Що ваші комсомольці— 
вони ні чорта не стоять.

А ніякої поради не дав.
Навіть РПК тільки й обме- 

жився тим, що за два місяці 
заслухав формально звіт райко- 
му комсомолу і досі ніяких про- 
позицій не дав.

Таке керівництво не може 
забезпечити партпроводу й оз- 
доровлення всіх ланок комсомо- 
лу та мобілізації здорової час- 
тини його на боротьбу з клясо- 
вим ворогом.

Треба гостро поставити пе 
ред Братською комсомольською 
організацією питання про зміц- 
нення ідейности своїх лав, під- 
несення клясової боєздатности, 
організувати рух проти плаксіїв, 
 боягузів та слабкодухих, зі всією 
 рішучістю треба засудити пра- 
 вий ухил та, очищаючись від 
 конкретних його носіїв, органі- 
зувати і залучити, бідняцьку та 
кращу середняцьку молодь, ще 
міцніше об'єднавшися навколо 
 комуністичної партії.

Ф. Козодьоров.

Підготовку до святкування пройняти витриманим політичним змістом.

Д у м к и  ч е р в о н о а р м і й ц і в  п р о  с в я т к у в а н н я
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Тов. Торбін (червоноармієць)
Напередодні Жовтневих свят 

—6 листопаду ввечорі треба в 
 касарнях влаштувати урочисте 
 засідання та вшанувати героїв 
 —червоноармійців. 7 листопаду 
 треба організувати вечір само- 
   діяльности на виробництві, ра- 
зом з поповненцями 1907 року.

Вечір самодіяльности треба 
провадити на фоні соціялістич- 
ного змагання та виконання 
виробничої програми.

** *
Тов. Стротонов (червоноар-

мієць).
Жовтневими днями ми по- 

винні випустити єпеціяльні 
стінгазети та обмінятися своїми 
досягненнями з шефами. Треба 
висвітлити також те, як ми 
провели демобілізацію 1905 
року та підготувались до зу
стрічі 1907 року.

Підчас демонстрації—паради. 
Червона армія повинна показа
ти свої технічні удосконалення.

До Жовтневих свят не зава
дило б влаштувати вихід, ра
зом з шефами, на село. Кра
щих та витриманих черзоно- 
армійців треба передати в ком
сомол.

* * *
Тов. Слісарчук (викладач).
7 листопаду треба влаштува

ти вечори з таким розрахун
ком, щоб тут же поповнити ла
ви ТСО-Авіяхему. 8-го листопа
ду—екскурсії червоноармійців на 
заводи та шефів—робітників—до 
червоних касарень.

Місцева залога, після прий
няття присяги, повинна скласти 
умову з комсомольським баталь
йоном на якнайскоршу воєніза
цію людности.

** *
Т ов. Вовченко (курсант).
Треба посилити шефську ро

боту та не обмежуватись тіль
ки шаблонним відвідуванням ка- 
сарень. З шефами—селянами; 
треба скласти умову на якнай
скоршу здачу хлібних лишків 
державі та на організацію ко
лективних об'єднань.

Жовтневими днями треба та
кож підвести підсумки огляду
червоних касарень.

** *
Тов. Лейда (курсант).
Підчас Жовтневої демонстра

ції треба якнайменше затриму
вати трудящих на пляцу, а цей 
час краще використати на прак
тичне ознайомлення трудящих; 
з трудовими процесами.

Жовтневими днями треба 
складати масові умови з деле
гаціями робітників й селян, що 
приїздять на свято.

дують міські музеї, деяк! під
приємства, а також братимуть 
участь в урочистому засіданні 
міськради та на профспілчан
ських вечірках.

Шефи допоможуть також се
лянам провести демонстрації, 
урочисті засідання, загальні 
збори, на яких широко висвіт
люватимуть досягнення соціяліс- 
тичного будівництва, особливо 
першого року п ятирічного пля
ну. З 1 листопаду шефські осе
редки надішлють до підшефних 
сіл 25 піонер-вожатих, яким бу
де доручено провести підготов
чу роботу по організації дитя
чих рачків.

Окружна рада товариства 
„Культзмички", присвячує Жовт
невим святам відкриття великого 
колгоспу в с. Покровському, 
Зінов'ївського району. Цей- 
колгосп називатиметься ім'ям 
„Культзмички".

Колгосп об'єднує близько 300 
дворів, головне бідняцьких, та 
матиме 2000 гектарів землі, 300 
коней, два трактори, тощо. 
Жовтневими днями „Культзмич- 
ка“ надсилав до колгоспа дві 
тракторних молотарки, 3 24-ти- 
рядкові дискові сівалки, 3 лу- 
щільники, снопов'язалку тощо. 
Разом на суму 9000 крб.

Шефський осередок Водельт- 
раму, який шефствує над селом 
Покровське, гадає до Жовтневих 
свят електрофікувати всі сіль- 
ські установи. Динамо машину 
шеф вже надіслав на село.

За пляном шефського товари
ства „Культзмички" шефські 
осередки не зупиняться на тому, 
що вони вже організували в 
кожному підшефному селі по 
одному або більш колективному 
об’єднанню. Жовтневими свята
ми ми повинні розгорнути ще 
більш велику роботу по органі
зації нових та перетворення 
дрібних колгоспів на великі ко
лективні господарства на основі 
нової техніки.

Шефські товариства повинні 
так само широко висвітлювати 
серед підшефних селян значення 
машино-тракторних станцій в 
перебудові сільського господар
ства. Шефи повинні підготувати 
бідняцько-середняцькі маси села 
та дати рішучу відсіч куркуль
ським намаганням зірвати будів
ництво машиново - тракторних 
станцій.

Свято 12 роковин Жовтневої 
революції повинно бути масо
вим святом інтернаціонального 
виховання бідняцько-середняць
ких мас.

Томашпольський.

Розгорнімо ш ироку роботу в підш ефних селах.
Шефське товариство "Культ- 

змичка" як ніколи готується те- 
пер до проведення 12 роковини 
Жовтневої революції. Товарист- 
во ще місяць тому заготовило 
200 бібліотечок, присвячених 12 
роковинам та 2873 книжки з 
питань воєнізації, обороноспро
можности країні та сільського 
господарства.

Шефські осередки вже почали 
підготовку до свят в своїх під
шефних селах. Там утворено 
спеціяльні комісії, складено від 
повідні пляни святк., яких обго
ворюватимуть на нарадах сіль
ського активу, щоб активісти 
могли теж дати свої зауваження.

Починаючи з 3 листопаду 
шефські осередки, осередки ТСО- 
Авіяхему, разом з підшефними 
військовими частинами, влашто
вуватимуть масові виїзди до 
підшефних сел. У цих виїздах 
братимуть участь позапартійні

робітники, робітниці, молодь та 
юні піонери. Підчас виїздів на 
селі провадитимуть військові 
стрілецькі змагання за участю 
стрілецьких гуртків села.

Шефські осередки, разом з 
профспілчанськими клюбами та 
культкомісіями міста, допомо- 
жуть сельбудам та хатам чи- 
тальням влаштувати вечірки, 
присвячені до 12 роковин 
Жовтня,

Товариство „Культзмичка " 7 
—8 листопаду організує обмін 
делегаціями між містом та се
лом: робітники поїдуть до під
шефних сел, а селяни приїздять 
до робітників. Гадають, що Жов
тневими днями до міста приїз 
дять з підшефних сел до 140 
селян, переважно біднота та се
редняцтво.

Делегацію селян буде забез
печено гуртожитками та харчу
ванням. Делегати-селяни відві-

Минув рік після листопадового пле- 
нуму ЦК ВКП, шо на ньому поста- 
вили питання про правий ухил, як 
головну небезпеку в країні під даний 
момент. Тоді правий ухил перебуває 
ще в періоді формування та кристалі- 
зації. Не було ше зформованої  опози- 
ційної групи, не було й чітко форму- 
льованої програли, шо її протистави- 
ли генеральної лінії партії.

Тепер становище зовсім інше. Ми 
має мо вже визначену праву опозицію, 
як у ВКП, так і в Комінтерні, що 
лідером та ідеологом її є т. Бухарін. 
Протягом року права опозиція прова- 
дять напосідливу атаку на генеральну 
лінію партії, протиставляли їй свою 
антиленінську опортуністичну лінію, 
теоретично обгрунтовану в багатьох 
працях та окремих виступах т. Буха- 
ріна.

Тіл ьки недавно правий опозиціонер 
Слє пков, виступаючи на партійних 
зборах, цілком солідаризувався з бу- 
харінською лінією правих, теоретично 
виправдуючи її й тим самим прилюд- 
но, на всю партію, підкреслюючи за 
існування правої опозиції, що активно 
бореться проти ленінського ЦК за 
свої опортуністичні праві ухили від 
генеральної лінії партії.

Партія, безнастанно, рішуче бореть- 
ся проти правих ухильників, викрива- 
ючи їх у теорії й на практиці. Гасло 
парт ії: головний вогонь направо, що- 
день посилюється на поодиноких лан- 
ках партії, що в практиці скотилися в 
багно правого опортунізму.

Тепер жоден політично-письменний 
комуніст не буде заперечувати, що 

коріння правого ухилу виростає з  
дробно-селянського характеру нашої 
країни, де дрібне виробництво пород- 

жує капіталізм та буржуазію, весь 
час і в масово му маштабі й коли все 
чинить небезпека відновити капіта- 
лізм. І раз пролетаріят ж и в е  н е  в

елементи, що народжуються на базі 
дрібного виробництва " оточують про- 
легаріятт в у с і х боків дрібно-буржу- 
азною стихією, просякають його нею 
розкладають його нею, викликають 

весь  час серед пролетаріяту рецидиви 
дрібно-буржуазної безхарактерности, 
розпорошености індивідуалізму, пере- 
ходів від захоплень до плаксійства" 
(Ленін) " і  заводять в такий спосіб 
у пролетаріат та його партію певні 
хитання, певні вагання” (Сталін).

Ми перебуваємо період реконструк- 
 ц ії народнього господарства на базі 
 індустріялізації  та утворене нею бур 
 хливе піднесення соціялістичної про- 
 мисловости, що відсграє провідну ро- 
 лю щодо сільського господарства. Ми 
перебуваємо період реконструкції са- 
мого сільського господарства на осно- 
ві високої техніки та перебудування 
його на велике державне й колектив- 
 не соціялістичне господарство.

Ми провадимо рішучий соціалістич- 
ний наступ на капіталістичні елемен- 
ти, що неминуче веде за собою за 
гострення клясової боротьби. Ця кля- 
сова боротьба щодень посилюється, бо 
перед партією та робітничою клясою 
стають все нові й нові труднощі, що 
виходять з бурхливих темпів соціял і- 
стичного будівництва та все потужні- 
шого наступу на капіталістичні еле- 
менти.

— "Величезні труднощі, що стають 
на цьому шляху, природньо, виклика- 
ють вагання в найменш стійких про- 
шаруваннях нашої партії. Ці вагання 
виявляють нерозуміння того, що без 
перетворення сільського господарства 
на базі нової техніки, кооперування та 
колективізму не можна дійти потужно- 
го піднесення продукційних сил села, 
звільнення мільйонів мас селянства від 
злиднів та забезпечення поремогн со- 
ціялістичних елементів господарства 
над його капіталістичними елементами”.

організації в особі її провідного скла- 
ду, бюра районного партійного комі- 
тету і, зокрема, тов. Кигіма, саме тим 
і  характеристична, що вона з вели- 
чезною силою та дивовижною яскра- 
вістю викрила, як на грунті боротьби 
проти труднощів поз начилися великі 
вагання партійного проводу, що при- 
звели до втрати соціялістичної пере- 
спективи, до тікання з бойовища 
проти клясового ворога, до абсолют- 
ної політичної незрячости за розта- 
шування клясових сил на селі і, як 
наслідок, до досить чітко написаної 
куркульської програми нічим незамас- 
кованого правого ухилу від генераль- 
ної лінії партії.

Боротьба проти правого ухилу в 
партії через те й тяжка, що праві 
ухильники відверто не визнають себе 
за таких. Словами вони за  лінію пар- 
тії, голосують за всі резолюції ЦК, 
всяк намагаються доводити свою від- 
даність ленінській політиці партії й 
тільки ділом, у своїй практичній ро- 
боті виявляють свою опортуністичну 
суть.

Так вийшло й в Малій Висці.
Хлібозаготовча кампанія, що її від- 

буваємо тепер—це розгореутий фронт 
рішучого наступу нв куркульські еле- 
менти села, це позиції жорстокої кля- 
сової боротьби. Перемога та розгром 
куркуля, примушування його підкори- 
тися радянським з аконам та силі гро- 
мадського впливу пролетарських і 
бідняцько-середняцьких мас у продажі 
державі лишків хліба—це значить 
зміцнення соціялістичних позицій про- 
летаріяту, забезпечення хутких темпів 
соціялістичноі реконструкції в про- 
мисловості та сільському господарст-  
ві, значить виконання п'ятирічного 
пляну раніш визначених термінів. 
Хутке виконання хлібозаготовчих пля- 
нів, взагалі, і, насамперед, коштом 
куркульських господарств з начить не- 
чувана активізація бідняцько-серед- 
няцьких мас навколо політичних пи- 
тань партії, що стосуються соціялі- 
стичного перебудування села, значить 
тривке зміцнення срілки робітничої 
кляси з біднотою та спілки з серед- 
няцтвом, значать, нарешті, ленінське 
наставлення клясової боротьби на

 куля, міцно спираючись тільки на бід- 
 н оту".
  Нічого цього не бачили Малови- 
 шанський районний партійний провід 
 та тов. Кигім. В своій мізерній полі- 
тичній незрячості, панічній розгубле 
ності перед труднощами виконання 
 пляну хлібозаготівлі, в своєму диво- 
 вижному боягузстві перед клясовим 
 ворогом—куркулем — Маловищанське 
бюро райпаркому нічого іншого не 
знаходить для своєї партійної органі- 
 зації, як сказати в своєму "славно- 
звісному" листі до бюра ОПК:—Актив 
 організації бере участь (у хлібозаго- 
 тівлі М. Г). Та бувають випадки не- 
вір’я в сили. Рядові партійні маси 
мовчать, а буває, що й не вірять в те, 
що можна на селі виконати всі зав- 
дання. Бувають випадки дезертирства 
з роботи. Такі комуністи, що втікають 
із села,зовсім песимістично настроє ні"

Цей наклеп на всю районну пар- 
 тійну організацію на друзки розбито 
 днями після листа. Треба тільки було 
з округи приїхати в район 2—3 чле- 
нам бюра окружкому, як та сама де- 
 зертирівська" організація за дві п я- 
 тиденки виконала хлібозаготовчий плян 
на 60 відс. річного завдання.

Бюро райпаркому та тов. Кигім, 
 даючи панікерську, наклепну оцінку 
 районній парторганізації, такі самі 
 настрої переносять І на бідноту. Ось- 
 що вони кажуть:— Організації КНС 
дуже неповоротні. На збори не ходять. 
На день колективізації, 19 серпня, під 
 молочу більше працювали середняки, 
а біднота святила яблука. СОЗ'и не 
хотіли робити через свято. КНС не 
 відбивають ролі, що її вони справді 
 повинні провадити зараз".

За отакого наставлення та погляду 
на організацію бідноти, безперечно, 
райпарком не хотів та й не спромігся 
вбачати в бідноті свою тривку підпо- 
ру. Отож, не спромігся дійти згоди з 
середняцтвом, щсб, організуючи ці дві 
сили, "ні на хвилину не зрікатися 
 боротьби проти куркуля".

Райпарком та тов. Кигім зовсім не- 
добачали куркуля. Взявши за основу 
опортуністичну теорію Бухаріна про 
спілку пролетаріяту в усім селянст 
вом, вони в усьому своєму листі на- 
водять отакі-ж перлини:

Тільки дивовижна політична корот- 
козорість, тільки панічний страх пе- 
ред куркулем, тільки струсе ва політи- 
ка ховати голову в пісок, як небез- 
пека, не дали змоги райпаркомові та 
тов. Кигімові визначити, що всі наве- 
дені й багато інших реплік у листі, 
є справжнісінька мова клясового воро- 
га, що вправно ховався в очах керів- 
ників Маловищанської організації за 
антиленінською опортуністичною за- 
слоною: всі селяни.

Куркульські настрої Маловищансь- 
кого райпаркому та тов. Кигіма обер- 
нулися на право-ухильницьку ідеоло- 
гічну плятформу, шо за неї чітко 
сказав тов. Сталін, що в лавах нашої 
партії є люди, які намагаються при- 
стосувати, може самі того не поміча- 
ючи, справу нашого соціялістичного 
будівництва до уподобань та потреб 
„радянської буржуазії"—а потім і на 
яскрову політичну програму районного 
маштабу: куркуля і хліба немає, бід- 
нота ненадійна, парторганівація не 
вірить в свої сили, дезертирствує , 
всі селяни скаржаться, настрій села 
кепський.

З оцієї «розгорнутої" куркульської 
програми виходить і висновок: „Дати 
 більше краму, зміцнити штати і збіль- 
шити зарплатню" (тов. Бухарін теж 
свою «славнозвісну" теорію за «при- 
гасання" клясової боротьби підсилює 
посиланням тільки на покращання ра- 
дянського апарату).

Велика заслуга перед партією бюра, 
Маловишанського райпарткому та т о в .

Па селян, скаржачись на кооперацію, 
заявила: хліб вези, а тілом світи. З 
натовпу селян чути було систематичні 
вигуки:—всі дурять, немає правди. 
По всьому району можна чути отакі 
гасла: хочуть силоміць гнати в ко- 
лективи".

Наведені факти, куди неповні, гово- 
рять самі за себе: що на селі немає 
клясових підрозділів, Всі селяни, всі 
говорять і говорять тільки проти за- 
ходів партії та радянської влади. Ці- 
каво, що, якщо в 2 —3 місцях, хоч і 
абсолютно негативно, згадують за ро- 
лю бідноти, наймитів та середняків— 
то за куркуля жодного слова. На 300 
рядків листа куркуль і разу не фігу- 
рує в повному політичному офарбленні.

ши за виразників дрібно-буржуазної 
куркульської ідеології, ухилившись 
вправо від генеральної лінії партії, 
вони з великою щирістю договорили 
до кінця й тим дали змогу партії 
хутко виправити політичну лінію в  
районі.

Тепер хлібозаготовчий плян у Ма- 
ловищанському районі стоїть на од- 
наковому рівні з загально-окружним, 
за наявности високої політичної ак- 
тивности бідняцько-середняцьких мас 
та розгорнутого наступу на куркуля.

Справа тов. Кигіма зовсім не в 
ньому самому і навіть не в бюрі Ма- 
ловищанського райпаркоиу. Питання 
це куди ширше й глибше. І цілком 
правдиво бюро окружкому КП(б)У го- 
ворить, що прояв правого ухилу, який 
так яскраво позначився в Малій Вис- 
ці, треба загострити перед усією 
парторганізаціє ю округи.

Саме тоді, як партія закликав маси 
до жорстокої критики та самокритики 
власних хиб і перекручувань партій- 
ної лінії—Маловнщанська партійна 
організація не спромоглася своєчасно 
викрити право-опортуністичний ухил 
свого районного проводу. Вона не 
спромоглася виправити  лінію і вчасно 
позбутися помилок. Аджеж, Малови- 
щанська організація найбільш проле- 
тарська, бо в районі є великий цукро- 
комбінат.

Довго т. Кигім в організації розво- 
див сумніви та паніку. Ці сумніви 
також виразно позначилися в проводі 
комсомолом—там т. Кигім одверто 
заявляв, що „ми не можемо засуджува- 
ти Бухаріна, він знає , як каже, що 
селянам погано живеться".

І, якщо після всього цього Мало- 
вищанська організація комсомолу за- 
грузла в багні опортунізму І ця об- 
ставина не стала за сигнал усій 
Маловищанській парторганізації, щоб 
перевірити партпровід у районі— то 
все це мав зовсім не випадковий ха- 
рактер.

Маловищанська парторганізація зро- 
бить правдиво, якщо вона негайно 
визнає свої політичні помилки, по- 
більшовицькому перевірить партійний 
провід і, рішуче поклавши край опор- 
туністичній практиці теперішнього
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ПЛА КСІЙСТВО Й РОЗГУБЛЕНІСТЬ 
ЗАМІСТЬ УДАРНОГО НАСТУПУ.

НЕ ЗУМІЛИ НАТИСНУТИ НА КУРКУЛЯ.

Хвиля піднесення котиться 
селом. Біднота й середняки 
усвідомлюють відповідальне зав
дання: колективне господарство 
—єдиний шлях до соціялізму.

А куркуль останнього часу 
щось подозріло тулиться до кол- 
госпі в ,  намагаючись "врости в 
соціялізм". Та вміємо добреви 
кривати куркульські заміри: 
його мета, адже, вдаючи з себе 
дурня, підірвати з середини 
бідняцько-середняцькі колгоспи, 
вигородити себе від податків і 
доведення плянів до двору.

Треба сказати, що не всі 
колгоспи усвідомили настанов
лення: колгосп—класова орга
нізація. Наприклад, Сози ім'я 
9 січня, ім'я Войкова й "Черво
на Зірка" поприймали куркулів 
до своїх лав. Тому згодом дове
лося вжити рішучих заходів 
проти них.

Але це тільки поодинокі фак
ти. Взагалі ж біднота вперто 
стоїть на варті своїх клясовах 
інтересів. Цьому довід— 61,7 
відсот. членів КНС у складі 
колгоспів.

День врожаю та колективіза
ції в Маловищанському районі 
зустріли з таким активом на 
нашому соціялістичному балян- 
сі: На 1 жовтня 1928 року бу
ло колективізованих господарств 
—213, що охоплювали 1.170,5 
гектарів, а на 1 е жовтня 1929 
року—774 господарства з пло- 

   щею землі в 4.488,5 гектарів.
Всього ріллі по району 

28.429, 33 гектарів. Таким чи- 
ном, усуспільнений сектор цьо
го року охоплює 15,2 відсот., 
землі проти 3,6 відсот. минуло
го року.

Особливо посилився темп ко- 
лективізації останнього півріччя. 
Це й висовує питання про 
збільшення кредитів на 1929— 
30 рік.

Останні відомості кажуть, що 
наприкінці року матимемо усу
спільнену площу землі в 11.474 
гектари, що становитиме близь
ко 40 відсот. всієї площі рано- 
ну. Це забезпечить нам змогу 
виконати п'ятирічку за два ро 
ки.

Окрім загального пожвавлен
ня колективізації,—цьому ще 
сприятиме організація трактор
ної станції у Плетеному Таш- 
лиці.

Зараз у стадії організації пе
ребувають СОЗ'и: в Новомико- 
лаївці—(250—300 гектарів) Гап 
сіні—(200—250 гектарів), Тара
сівні—вся земгромада—(404 гек
тари), Мануйлівці — (200—300 
гектарів).

Осіння сівба дала нам 4 но
вих колгоспи з площею в 800 
гектарів. День урожаю дав ще 
4 колгоспи з площею в 1 000 — 
1.500 гектарів землі.

Біднота веде наступ на капі
талістичні елементи. Під прапо
рами ВКП вона переможе.

Ів. Дубовицький.

Маловищанський РПК та РВК му-
сіли були 25жовтня скласти рапорта 
ОПК за виконання пляну хлібозаготі
вель. Та, на великий жаль, цього не 
сталося через розгубленість та зане
падницькі настрої.

    На  15 жовтня виконали 82 відс., на 
 25-ж—96 відс. Кілька сільрад, як от, 
Плетено-Ташлицька, Паліївська. Мало- 
вищанеька, Краснопільська, Мануйлів- 
ська, Олексіївська виконали плян кош
том бідноти та середняків. Експертни- 
ки-куркулі своїх лишків не віддали. Й 
досі близько 6000 пудів держать вони 
хліба.

Доброго, твердого провіду від РПК 
та РВК не було. Одверто треба при
знатися, що уповноважені робили не 
на користь радвладі, а на користь кур
кульству. РПК не спромігся через 
уповноважених, як слід зорганізувати 
бідноту та середняків проти скаже
ного опору куркулів.

Ось яскраві факти ганебної бездіяль
ности, втрати класового почуття, за- 
непадництва у маловищанській рай- 
парторганізації.

На минулій нараді голова сільради 
с. Лозоватки Н ім е н к о  та секретар 
партосередку За ха р ч е н к о  сказали: "Хоч 
розоріть село, хліба не найдете, зні
міть з пляну 3000 пудів, тоді вико
нає мо". Одначе, як добре організува
лися біднота й середняцтво, вони все 
ж з мусили куркульство віддати 1200 
пудів пшениці та жита за два дні. В 
с. Л о з о в а тц і експертники не виконали 
40 відс. пляну. Пасуть задніх Д и м ино- 
М и ха й л ів к а, Н о в о к р а с н е , О н и к іїв к а .

Куркуль Оліфіренко а Плетеного 
Ташлика ховав свій хліб у родичів, 
ніяк не хотів віддавати. В нього ви
трусили багато пшениці та жита. Ми
нало, він і продав десь. Оліфіренка 
притягли до суду.

Д уд ник з Новомиколаївки Гайсин- 
ської сільради утік після суду з-під 
варти. У Лозоватці в піп Хуцу—ек- 
спертник.Цей куркульський "агітпроп" 
відбував збори з куркулями. Там агі
тував, щоб не віддавали хлібних лиш
ків. К р а в е ц ь  Ф о к а , Г аращ енко С е р гій  
через те своїх лишків не віддали. Бід
нота та середняцтво потягли їх до 
суду. Попа Хуцу ва агітацію проти 
заходів радвлади заарештовано. 20-21 
жовтня судили інших куркулів—лютих 
ворогів радянській владі, як от, Пой д у 
Івана а Краснопілки, Олійника Ф ед о р а, 
Дудника Т е р е н т ія  (що утік після суду).

П И Л Ь Н О   О Г Л Я Д А Й М О  ПОЗИЦІЇ  СОЦІЯЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ. М а л о в и щ а н с ь к і  
ц у к р о в и к и  п о  д і л о в о м у  о ц і н и л и  с в о ї  з д о б у т к и  і  п р о г а л и н и .

З Б Р О Є Ю  П О Я С Н Ю В А Л Ь Н О Ї  Р О Б О Т И  П Е Р Е Б О Р Е М О  В І Д С Т А Л І  Н А С Т Р О Ї  В Л А В А Х  Р О Б І Т Н И К І В .

Виробнича конференція маловищанських цукровиків.

Трибуна бойців соціялістичного змагання.
Як відомо, ще 15 червня ма- 

ловищанські цукровики уклали 
угоду з шабліно-знам'янськими. 
Спеціяльно виділена оглядова 
бригада перевірила виконання 
соціялістичної угоди.

Висновки й пропозиції огля
дової бригади опрацьовано на 
змінних зборах робітників цукро
варні. На цих таки зборах об
рали делегатів на загально
заводську виробничу конферен
цію, що мала остаточно підсуму
вати весь матеріял.

22-го жовтня відбулася вироб
нича конференція. В її роботі, 
окрім обраних делегатів, брали 
участь близько 150 робітників.

Конференція вислухала допо
відь адміністрації про ремонт та 
виробничу програму на 1929— 
30-й рік. Співдоповідь, щодо пе 
ревірки наслідків змагання, скла
ла оглядова бригада.

— Давалася в знаки пере-  
кидка робітників з одного місця 
на друге, не скликалося систе- 
матично нарад бригад та робіт- 
ників, залучених до змагання

— Культурна робота не від
бивала завдань соціалістичного

Відвантаження буряків.

П о  револ ю ц ій ном у під готуй
м ося д о ж о в т н е в о г о  ю вілею .

Скласти плян—ще мало, треба виконати.
Плян святкування ХІІ-х роко 

вин Жовтня по Маловищансь
кій цукроварні вже складено 
Але треба забезпечити участь 
мас у готуванні до свят.

За пляном передбачається 
провести низку бесід на тему: 
„Жовтенві досягнення соціялі
стичного будівництва за 12 ро
ків". Намічено врядити вихід 
до підшефного села Паліївки, де 
проведуть відповідну доповідь та 
виступатиме "Синя Блюза".

6-го листопада відбудеться в 
клюбі урочисте засідання, при
свячене святкуванню ХІІ-х ро
ковин Жовтня.

7- го листопада вдень відбу-

детьси відкриття радіо-студії та 
спектакль для дітей.

Організація Мопр'у готує ін- 
сценізування. ТСО-Авіяхем по
винен організувати стрілецькі 
змагання.

Клюб треба прикрасити так, 
щоб він якнайкраще відбивав 
наші здобутки за 12 років ре- 
волюції.

Особливу роботу треба буде 
провести серед строкарів та по ка- 
сарнях.

Плян складено, треба його 
реалізувати. Роботи багато. 
Треба навколо виконання її 
згуртувати весь партійний, про
фесійний та комсомольський 
актив. Семенів.

Тисячі карбован
ців, видерті в 

держави.

Не готування, а сплячка.
Директива окружної комісії по 

проведенню Жовтневих свят в 
Малій Висці спокійно спочиває 
в теках. До 22-го жовтня чека
ли на засідання районної ко 
місії й лише з цього дня про

 готування до свят заговорили.
Профспілки та громадські ор

ганізації не цікавляться цією 
надто важливою справою, не 
створили масовости навколо го
тування до Жовтневих свят. 

Свій.

Хуліганство найвищої 
марки.

У воловні „Добробуту" пра
цює Якименко А. Часто в ро 
бітний час він кидає роботу та 
йде кудись у своїх справах.

Цей Якименко недавно усла 
вився хуліганством. Він підій 
шов до наймита Веремієнка в 
воловні й силоміць примушував 
випити відразу ціле відро моло
ка. Веремієнко відмовився це 
зробити. Але той настоював на 
своєму.

Веремієнко, звісно, всього від
ра молока не спромігся випити. 
Тоді Якименко вилив решту мо
лока йому иа голову.

Цілий день довелося найми
тові працювати у вохкому одя
зі. Робітники обурені з цього 
випадку. Хулігана треба приб- 

 вол о вні.

Копати буряки, а не лузати насіння.
Питання про своєчасне копан

ня буряку посідає зараз відпо
відальне місце в роботі провід
них організацій Маловищан 
ського району. Ще близько 40 
відсот. буряку лежить в землі, 
а його треба щонайшвидче ви
копати.

Всім сільрадам дано вказівки, 
щоб вони організували негайне 
копання буряку. Де-які сільради 
взялися жваво до роботи, а от 
Лозоватська сільрада та комсо
мольці Краснополки пасуть зад
ніх. Куркулі агітують, щоб не 
йшли копати буряку, а комсо
мольці не дають ворогові од 
коша.

дуть 300—500 душ копати бу
ряки. Та щось окрім обіцянок 
нічого не видно.

Так само не виконує директиви 
РВК та РПК Диміно Михайлівська 
сільрада.

Буряк треба викопати до 1 
листопада. Всі сільради мусять 
негайно заходитися навколо ви
конання директив провідних ор
ганізацій у цій справі.

X. П.

Плямуємо ледарів.

Данилю к-
—  Я  працю ю  для с е б е , а не для 

в и р о б н и ц т в а .

варні виявив себе за прогуль
ника. хулігана та п'яницю Це

Вільна робітнича сила в Лозо-ватці та Краснополці замість йти копати буряки лузає на 
сіння.

Комсомольці Краснополки за
являють:

— Ми хоріємо на ревматизм, 
тому копати буряків не підемо.

Голова Лозоватської сільради

М а л о в и щ а н с ь к о г о  р а й о н у

І Р О Б ІТ Н И К ІВ  
Ц У К Р О К О М Б ІН А Т У

"ЗІНОВ'їВСЬКИЙ ПРОЛЕТАР"

29 жовтня 1929 р.

В с е  в и щ е  п і д н о с и м о

п р а п о р  к о л е к т и в і з а ц і ї

Не все гаразд із з а к о н тр а к то в а н и м  
хл іб о м . Замість 8000 пудів харчових 
культур виконано тільки 2.500. Сіль- 
госптовариства ніякого обліку на цей 
контрактований хліб не мають, плу- 
таються, не знають, де він є, бо за з
далегідь не оформили, хто скільки 
мусить дати хліба. Не віддав також 
своїх лишків соціялістичний сектор— 
колгоспи. Вони не виконали 10 відс. 
Це через байдужість сільгосптова- 
риств.

Злочинно недбало ставляться сіль- 
госптовариства до справляння мірчука 
Ця справа по всіх сільрадах дуже по- 
гана.

Негаразд і з осінньою засівною кам 
панією. Це завдання виконано на 84 
відс.

Відстав Маловищанський район і в 
реалізації 3 ї  позики. Єдиного сільгос 
податку сплачено 81,7 відс.

Все це доводить, що районний парт- 
провід недостатній. Знати розгубле
ність, занепадницькі настрої, безді
яльність. Товариші не люблять кри
тичного ставлення до їхніх помилок. 
Все це дуже гальмує працю коло ви
конання найважливіших кампаній. 
Цього ніяк не можна допустити тепер 
під такий бойовий момент. Отаке о 
ставлення, недбальство, тільки на 
руку куркульству.

ОПК мусить відрядити до Малови- 
щанського району свого представника 
щоб він як найхутчіше пожвавив ро
боту. Треба розгорнутим фронтом піти 
проти куркуля, щоб до 1 листопада 
виконати плян хлібозаготівлі

РПК телеграфом повідомив ОПК, 
що хлібозаготівлю виконали на 96  
відс.. а решту "не дають виконати 
дощі". Отож, дійшли до того, що спе- 
кулюють навіть дощем. Звісно це 
дурниця, нісенітниця. З допомогою, 
ОПК Маловищанська організація всі  
бойові кампанії на селі мусить закін
чити до 12 роковин Жовтневої рево
люції. Перлін.

Суд сконфіскував їхнє майно та вислав 
усіх за межі УСРР, де-котрих з ок
руги.

Покарано й Р я б ен к а  О л е к с у , Черев- 
ченка Ів а н а  з Димино-Михайлівки.

Це найкращий довід за эагострену 
класову боротьбу на селі, за те, що 
куркуль чинить опір, не хоче відда
вати хліб. Там де добре зорганізовані 
біднота й середняцтво, вони приму
шують куркуля віддати.

Після цього, обрали делегатів 
на окружну конференцію удар
ників та делегацію до Шабліно- 
Знам'янської цукроварні, щоб 
вимінятися досвідом.

Цікаво зазначити, що пере
важну частину делегатів конфе
ренції становили активні учас
ники соціялістичного змагання. 
Вони ж, виступаючи в дебатах, 
подавали дуже цінні пропозиції 
та вказівки.

Всього в дебатах брало участь 
16 товаришів. Підкресливши здо
буті досягнення, вони найбільше 
уваги віддали виявленню хиб.

— Під ремонт цукроварню не 
було забезпечено належним стру- 
ментом, помічалися перебої в 
постачанні матеріялів і незгод- 
женість у роботі окремих цехів.

— Ми люди дорослі й ніколи 
займатися дурницями!

Підсумовуючи роботу конфе
ренції, треба сказати, що вона 
пройшла за великої активности. 
В подальшій роботі треба дужче 
натиснути на боротьбу проти

змагання. Червоний куток цук- 
ровиків у Паліївці не правив за 
центр культурного життя на 
селі.

Делегати відзначали несвоє
часне надходження капітального 
обладнання та погану якість його. 
Говорили, що цукроварню не 
 забезпечено потрібними матерія- 
лами, що помітні порушення 
трудової дисципліни.

— Відсталі групи робітників, 
зв'язані з власним господарст 
вом, виявляють себе за рвачів. 
Де-хто, навіть, вороже ставиться 
до соціялістичного змагання. Під 
 ремонт, службовець контори 
 Лисевич, коли його викликали 
 було на соціялістичне змагання, 
 відповів:

  відсталих настроїв, щирше роз- 
  горнути пояснювальну роботу 
  про завдання змагання.
      На окружну конференцію удар
 
 
ників обрано трьох делегатів 
  т.т. Туза, Вишневського та 
 Гедройца. Всі вони—штатні ро
 бітники цукроварні, що перші 
 стали до соціялістичного зма
 
 
гання, охотою зменшили собі 
  розцінки й дали найкращий 
  ефект з усіх ділянок роботи.
   Перші підсумки змагання під
 бито. Маловищанські цукровики 
 з честю виконають своє зобов'я -  
 зання перед шабліно-знам'ян- 
цями.

Маловищанський.

Перших --- плямуємо, других --- шануємо.
В лавах цукровиків в пооди- 

нокі типи, що плямують всю 
робітничу масу. Їхні пріз
вища та вчинки мусять знати 
всі робітники.

Данидюк Т .— робітник цукро-

 він прибігав до завкому, стукає 
 кулаками об стіл, порушуючи, 
 громадський лад,
  Луковенко Микита — ледар, 
симулянт, розтратник, вигнаний 

 з комсомолу. Цілу добу він 
 вештається на виробництві,
вдаючи з себе представника 
 адміністрації, що мусить догля- 
 дати ладу. Насправді, треба ж 
 самого Луковенка доглядати, бо
щось часто спиняє він свій по- 
зір на заводському цукру.

Бондаренко А. — гастролер, 
шукає щастя, бігаючи з одної 
роботи на другу. Комсомолець 
Захар'єв звик безперервним 
темпом діставати різну допо
могу.

Це ті, що гальмують соціялі 
стичне змагання, здійснення  
бойових завдань п‘ятирічки. Але 
наведемо й прізвища гідних ви- 
робничників, що повсякчасно 
дбають за кожен рух заводських 
машин.

Туз П.—старий робітник, ак
тивний учасник виробничих на
рад,—бригадир ударної бригади. 
Він охотою зменшив собі роз
цінки на 21 відс. Активний 
учасник виробничого життя—

Вчинки передових цукровиків 
мусять стати за приклад усім 
робітникам.

бригадир Вишневський А. змен
шив охотою розцінки на 7 відс. 
Член виробничої комісії Гед- 
ройц охотою зменшив розцінки 
на 8 відс. Так само зменшив 
розцінки Чебаненко П. на 10 
відс.

Молоді робітники Онищенко 
та Оситянський  виявляють теж
активну участь у соціялістично- 
ми змаганні.

Маловищанська цукроварня 
не додержує законів і замість 
надання тарифних одпусток 
сплачує компенсацію.

1927 року сплачено компен
сації за 1926 рік—852 карб. 77 
коп. Колишній службовець Ка-

   тана А. був у відпустці й ще 
   дістав "на цигарки" 23 карб. 
    24 коп. Головбух Бойко П. ді
   став 240 крб.
   1928 року сплачено компен
  сації за 1927 рік,;—Тарнавському 
  керівничому радгоспом—315 крб. 
  та кого заступникові— Гагарин- 
  ському 138 крб. 24 коп.

1929 року сплачено за 1928 
 рік компенсації 1837 крб. 08 коп. 
 Колишній табельник Миронович 
 був у відпустці й дістав ще 119 
 крб. 51 коп. Так само техдирек- 
 тор Плаксицький дістав 350 крб. 
Коли зазирнете до книги недо
плат, то там які завгодно заз
начки є. Однак, справжньої заз
 начки про покриття їх щось не 
 видно.

Разом сплачено компенсації 
з-за "важливих" причин 3143 
крб. 09 коп. Це, так би мовити, 
за невикористані відпустки. 

     Тим, що були у відпустці, але 
  теж жадали компенсації, спла- 
  чено 732 крб 25 коп.
     Всього ж у держави видерли 
 9784 крб. 85 коп. 

      Нема вже тодішнього голов- 
 буха Бойка—він зараз у Кам'ян- 
  ській цукроварні.

Однак, цікаво знати:—чи за 
  припущені "гріхи" будь-хто 
  складе відповідь?.

Око.

Не підемо за прикладом дезертирів.
Маловищанська гуральня має 

  вже певні здобутки на фронті 
  змагання. Зменшено витрачання 
  палива, що заощаджує вироб- 
  ництву певні суми. Так само 
  скорочено витрати на ректифі- 
   кацію.
                       Однак, ці досягнення ще не
  значні порівняно з вимогами 
 угоди, укладеної поміж нами 
та кам'янською гуральнею.

 Щоб здійснити угоду потрібна 
мобілізація волі всіх робітників. 
Та в в нас такі робітники, як 
Джуган, Гладкий, Чайковський 
та Снісаренко, що тільки знають 
велику ставку діставати, а зма- 
ганням не цікавляться.

Співробітники контори Кова
 ненко, Дибань та Власенко не 
хотять на збори йти  розв'язу
вати поточні бойові завдання.

Отакі людці стоять на заваді 
соціялістичного змагання. За їх
нім прикладом  сподіваємося, не 
підуть чесні свідомі пролетарі.

РСІ за те, як готувалася контора до 
 цієї кампанії, тод і б  вчасно спростити 
 звітність, вчасно дали б робітників.

Ще в РСІ треба телефонувати...
Дати завдання елеваторові, прийня- 

ти понад мільйон пудів зерна—спра 
ва нескладна: послати кур‘єра-теле- 
граму—і елеватор почне працювати. 
Та забули за "дрібничку": хто скла
датиме звіти, хто писатиме квитки, 
даватиме зведення в безліч усяких 
організацій—за групи, з а культури, за 
райони, за сільради, за кооперацію...

Завчасу сказали одеській конторі 
Союзхліба:—Дайте робітників.—Буде 
вам одного, каже контора. Та цей ро
бітник через тиждень аж умлів від 
надмірної праці: тисячі документів,
со тні відомостів, довідок.

Згодом Одеса лагіднішає, телегра-, 
фує:—Беріть, скільки треба—як мало; 
10, беріть 20 душ.

А чому не підготували робітників,

Тоді одеська контора знову коники 
нум викидати. Вимагає, щоб подавали 
по 4 примірники, щоб на кожну ко
пію писали довідку в трьох примірни
ках, то-що. І ростуть купи паперів.

Знову телеграма:—Купуйте канцпри
ладдя (карбованців на 300 на елева
тор). Співробітники всі нові, на роз
палі роботи неспроможні як слід пра
цювати. Плутають ячмінь з вівсом, 
район з районом, то-що. Минав 2 —3 
місяці, скільки прийняли—не знають.
 — Ага, наплутали, тепер можна й
спростити звітність. Знову телеграми: 
— Спростити те, написати того. Та 
вже пізно, бо на кожен пуд зерна 
припадає 10 аркушів паперу. Так і  
працювали що більше писали, то 
більше плутали.



Д А Й Т Е  Д 0 Б Р О Я К І С Н И Й  К Р А М  Р О Б І Т Н И Ч О М У  С П О Ж И В А Ч ЕВІ!

А П А Р А Т  Ц Е Р О Б К О О П У  Н Е  НАВЧИВСЯ Г Н У Ч К О  О Б С Л У Г О В У В А Т И  М АСИ.
ГОЛОС РОБІТНИЧОГО СПОЖИВАЧА—НАЙКРАЩА ДИРЕКТИВА УПРАВІ  ЦРК.

Універсальне безладдя в універсальній крамниці.
Церобкооп пишається: ми,

мовляв, збудували велику універ
сальну крамницю на Червонозо- 
рівці. Хіба будь хто спроможній 
заперечувати це досягнення?!

Радіють люди, що сидять у 
кабінетах, але віч навіч не зуст
річаються з робітничим спожи
вачем, що має рацію їх добре 
вилаїти.

І справді, заверніть до універ
сальної крамниці й вам, безпе- 
речно, впадуть в око нестерпні 
хиби.
До велетня приліпили 

коморку.
Передусім, пригадаємо—но як  

будували цю крамницю. Цероб- 
коопівські воротила надзвичайної 
розгубилися Зони склали може 
й чудові пляни. але практичне 
життя довело, що цим плянам— 
копійка ціна.

Збудували крамницю, раптом 
глянули, не вистає місця для 
продажу хліба. Добудовують, 
Інакше кажуча, приліплюють не- 
величку коморку до велетня— 
універмага.

Далі, виявилося, що нема міс
ця для продажу гаса. Вирішили 
теж добудувати. А може, шанов 
ні друзі, вам ще не вистане 
місця ма продаж продуктів ма
сового споживання? Коли ж реш- 
ту добудуєте? Може тоді, як 
знов зазирне до вас пильне око; 
робітничо-селянської інспекції?!..)
Чехарда, а не пляновий 

розподіл.
Як саме червонозорівська уні

версальна крамниця обслуговує 
робітничу людність? Почнемо з  
молочарських продуктів. Масла 
зовсім не бачиш, сир та смета- 
на рідко надходять. Невжеж уп  
рава ЦРК не може домогтися 
того, щоб Молочарспілка вчасно 
виконувала свої зобов'язання? 

База ЦРК не постачав вчасно 
універсальній крамниці крупи, 
галянтерійного краму, тощо.  
Тим-то виникають перебої у 
розподілі краму.

Ковбаса, наприклад, здорогша- 
ла на 15 коп. за кожне кіло, а 
якість її значно погіршала.

З 24-го жовтня лежить у 
крамниці 10.000 крашанок без 
розцінки. Нікому цих крашанок 
не відпускають, хоч з боку спо
живачів помічається значний по
пит Управа ЦРК остільки не
зграбна, що протягом кількох 
день не може визначити певних 

  розцінок.
Чоботи є, а робітники 

без чобіт.
Нарешті, розповімо цікавий 

випадок про те, як постачають 
робітникам чоботи. За талона- 
 ми відпускають чоботи ціною в 
 13 крб. 80 к., а без талона, за 
  пайовою книжкою—чоботам ціна 
  23 крб.

Прийшов до універсальної, 
крамниці повний пайовик ЦРК 
літери "А" т. Шулешко робіт
ник „Червоної Зорі". В нього 
на утриманні—8 душ. Дружина 
його зовсім роззута. Талонів не
ма в нього.

Всяка більш-менш розумна 
людина може усвідомити, скіль
ки ж коштів треба родині Шу- 
лешка на те, щоб купити без 
талонів взуття. Однак, не зва
жаючи ні на які клопотання 
йому чоботи по 13 крб. 80 коп. 
не хтіли відпускати.

Талонів т. Шулешко не мав 
через те, що кооператуповнова- 
женому його цеху управа ЦРК 
таких не видала.

В крамниці лежить 50 пар 
чобіт, які нікому не спродають. 
А Шулешко змушений був піти 
додому ні з чим і чути справед
ливі сльозливі скарги своєї 
дружини.
Налагодити робітниче 

постачання.
Ми запитуємо управу ЦРК 

невже вона не спроможна гнуч 
кіше реагувати на вимоги ро
бітничого споживача? Невже 
вона гадає від споживача від
городиться будь-якою форте- 
цією?

Управа ЦРК повинна склас
ти відповідь перед усією робіт
ничою масою. Справу робітни
чого постачання треба за всяку 
ціну налагодити.

Церобкоопе слухай!
Саме тепер, як ніколи, ми ставимо перед апаратом 

центрального робітничого кооперативу вимогу якнайгнучкіше 
обслуговувати потреби робітничого споживача.

Однак, сміливо можна сказати, що наш Церобкооп не 
гаразд справляється з цим відповідальним завданням. Ще 
й досі надходять численні скарги на незадовільне постачання 
робітникам продуктів масового споживання.

Наш час—час неймовірного напруження сил на всіх ді
лянках соціялістичного будівництва По цехах, коло варстатів 
робітники докладають всіх зусиль на здійснення гасел соція 
лістичного змагання. Ударні бригади підносять продукцій- 
ність праці, зменшують собівартість продукції, б‘ються за 
виконання п'ятирічки. Але їхню увагу часто-густо відтягує 
погане постачання краму з боку ЦРК. Ударники, стоячи коло 
варстатів, змушені турбуватися про пекучі огріхи постачання. 
Це їх надзвичайно нервує.

Наскок робкорівської бригади на розподільники ЦРК до
вів, що ЦРК здав справу робітничого постачання в полон 
бюрократизмові.

Сьогодні висвітлюємо численні перекручення в роботі 
розподільників і вимагаємо від Церобкоопу найуважніше до 
слухатися справедливих скарг робітничого споживача, що 
ними пройняті дописи учасників наскоку.

Т и с я ч і  к і л о г р а м і в  м и к р о с к о п і ч н о ї  к а р т о п л і .
База церобкоопу вже прийня

ла щось близько 8000 кілограмів 
картоплі. Та, на жаль, ця кар
топля надзвичайно дрібна й 
серед неї багато гнилої.

Коли зауважили було завіду
вачеві базою, що таку картоплю 
варити не можна й що хатні 
господарки викинуть її на сміт- 
ничище, останній, навіть, обра
женим тоном відповів:

— Та що ви там розумієте! 
Тільки й оця картопля найкраща 
для споживання. Вона ж—серед
нього розміру.

Порадимо хатнім господаркам 
озброїтися микроскопами, як що 
їм бажано обізнатися із цероб- 
коопівською картоплею "серед 
нього розміру".

8000 кілограмів картоплі на
дійшло до бази. Ніяка комісія 
цю картоплю не оглядала, нія-

 ких актів про приймання кар
топлі не складено Райспілка 
 згідно угоди привезла картоплю, 
 а церобкооп згідно тієї самої 
угоди її прийняв.

Не кортіло нікому, що завт
 ра ж доведеться з цієї картоплі 
 викинути 1930 кіло. Невжеж 
 ніхто не передбачав, що дове
 деться й вдруге викинути 1820 
кіло картоплі?

Таким чином, з 8000 кілогра
мів картоплі лишилося 4250. 
Через недбайливість бази не 
налагоджено постачання спожи
вачеві доброякісної картоплі.

Церобкооп без всяких затри
мок повинен змінити свій курс 
у царині заготівлі картоплі. Ро
бітникам треба доброякісної кар
топлі й не микроскопічного роз
міру, а такої, що з неї можна 
було б виготовляти страву.

Зашпа р ували щілини та, на жаль, не всі.
До розподільнику ЦРК №7 

дуже рідко надходять молочар 
 ські продукти. Так само погане 
стоїть справа з ковбасою.

Крамниця хоч і перейшла на 
безперервний робітний тиждень, 
однак, до цього гаразд не під
готувалася. Почувається якась 
 метушня. На другій зміні зовсім 
нема касира. Доводиться працю
вати одному з співробітників по 
сполученню.

Природньо, виникають за
тримки, скупчуються черги, 
споживач висловлює незадово
лення.

Само приміщення теж недо- 
сить придатне до розподільника. 
 Коли ремонтували приміщення, 
то тільки зашпарували щілини

й ні про що більш не дбали.
7000 крашанок лежать у 

крамниці чотири дні, їх нікому 
не відпускають. Чекають спів
робітники на розцінки, а упра
ва ЦРК, мабуть, чекав на те, 
щоб крашанки зіпсувалися.

Всі продукти лежать з одно
му вузенькому коридорі, що 
править за складське примі 
щення. Тут і гас, і цукор, і бо
рошно, все зібрано до купи.

Попереджуємо управу ЦРК, 
що подібні умови роботи не
стерпні. Це ж найсправжні- 
сінька небезпека в пожежному 
відношенні. Так само не можна 
припустити надалі того антиса 
нітарного становища, в якому 
перебуває крамниця.

Гнилі яблука й л ан тух лушпіння.
У крамниці ЦРК № 103 де 

рев'яний ящик править за льо
довню, в якій зберігають 
м'ясо. У цій так званій, льо
довні—надзвичайний бруд. Ба
чиш чорну, як земля, рогожу, 
льод, змішаний з піском, тощо. 
Продавці м'яса одягнені теж в 
брудних халатах.

У цій таки крамниці часто 
складають акти про негідність 
цибулі, картоплі та яблук. Брак 
краму сягав 50 відс.

В центральній базі не пиль-

нують гарної якости краму, а 
 співробітникам розподільників з 
цього тільки зайва робота.

Дістали, наприклад, лантух 
 цибулі, а в ньому щось 50 відс. 
було сміття та лушпіння. Роз
пакували 4 пуди яблук і з них 
довелося викинути першого ж 
дня пів пуда. Щоранку, пере
глядаючи яблука, співробітники 
змушені викидати кілька фунтів.

Ось якими "фруктами" цероб- 
кооп спромігся частувати робіт
ничого споживача.

КІНО
„ Ч е р в о н и й  П а р т и зан "

61

Сьогодні художня картина 
Межрабпом фільм 

у гол. ролі Маліновська таЕггерт

К Р И В А В И Й П А Н
За романом

ЛЬВА ТОЛСТОГО.

Д Е Р Ж К ІН О
і м . Д З Е Р Ж И Н С Ь К О Г 0
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Початок сеансу о 6 годині 
вечора

Сьогодні 29-го жовтня 
ОСТАНІЙ ДЕНЬ демонструється

ЖИТТЯ за ЖИТТЯ
Завтра М Е Р Т В А  П Е Т Л Я

Міський театр 
ім. Ш Е В Ч Е Н К А

З приводу несвоєчасного прибуття де-

коративного- м а й н а -  в і д к р и т т я  сезону
УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ

ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА СЕРЕДУ ЗО-го  ЖОВТНЯ
— йде —Т арас  Бульба Ч е тв е р  31 ж овтня

Ч е р в о н и й  М а к
П ' я т н. 1 л и ст о п а д у

РусалкА
Квитки яких взято на ці вистави—дійсні у перемінному порядку.

В и с т а в и  зап р о д а н о  о р г а н із а ц ія м . К в и т к и  п р о д а ю т ь с я .  А б о н і м е н т и  недій
сні.  Цін и  м ісц ям від 6 0 к оп до 1 к а р б .  65 к о п .

У П Р А В А  ЗЦРК
доводе до відому споживачів, які внесли аванси на галоши й мають 

поквитування, незалежно від терміну одержання галош

м о ж у т ь  о д е р ж у в а т и
до першого листопаду О Д Н У  П А Р У  Г А Л О Ш
при чому, споживачі по літ. «А" одержують дві пари галош; чоловічу
або жіночу та одну пару Д И ТЯЧИХ. Управа ЗЦРК.

М І С Ь К О М Г О С П
доводе до загального відому, що з приводу повного завантаження 
електростанції й відсутности резерва до пуска районової електростанції

П Р И Є Д Н А Н Н Я  Н О В И Х  А Б О Н Е Н Т ІВ ,
як для п о т р е б  освітлення та к  і для р у х о м о ї  СИЛИ

не П Р О В А Д И Т ьС Я

НА У В А ГУ  МАШИН0В0-ТЯГЛ0ВИМ ТОВАРИ- 
       СТВАМ, СОЗ'ам, АРТІЛЯМ ТА КОМУНАМ. 
Контора видавництва "Червоний Шлях” повідомляє всім управам ма- 
шиново-тяглових товариств, СОЗ'ів, артілей та комун, що передплатили

газ. „ Ч е р в о н и й  Ш л я х “ та " З і нов'ївський Пролетар"
через своїх представників на з ‘їзді уповноважених Окрколгоспспілки 
22-го червня 1929 року та не надіслали досі грошей, не зважаючи на 
наші нагадування, що а 1-го листопаду надсилку газет буде припине
но, а на стягнення заборгованости справу буде передано до судових 
органів. Щоб запобігти цьому, треба вам до зазначеного терміну наді- 

слати гроші до контори видавництва "Червоний Шлях".
Контора видавництва "Червоний Шлях".

Окрліт № 185       Тираж 7500 Друкарня видавництва „Червоний Шлях"

П О Т Р І Б Н І  І Н С Т Р У К Т О Р И :
слюсар, ціпівець 

та ливарник
1 ій Середньно-Технічній школі. 
Звертатись до школи з 11 до 2 
год. дня та з 5 до 7 год. вечора 

по вул. Гоголя 144.

Міськомгосп доводе до загального відому, що 2 листопаду 
                                             цього року о 3 годині дня в приміщенні Місь- 

комгоспу 2 й поверх провадитимуться

П Р И Л Ю Д Н І  Т О Р Г И
на продаж будинків, що належать Міськомгоспу.

1. Будинок бувш. Арчакова по вул. В.-Биковій №61, оціновано в 1329 
карб 74 коп.; 2) Будинок бувш. Гавриленко, на Червонозорівці по 
Ярославській вул. № 85, оціновано в 820 карб 74 коп.; 3) Будинок 
бувш. Грозутіса по Театральній вул. №6, оціновано в 2517 карб. 46 к 
Особи, що бажають взяти участь у торгах, повинні дати на підставі 
ст. 182 арт. ЦК підписку в тому, що ні вони, ні члени їх родини, не 
мають більш 2-х власних будинків 1 до початку торгів внести заставу 

в розмірі 10 відс. вартости будівель.
За всіма довідками, що до продажу будинків звертатися до п/від. нер. 

майна Міськомгоспу 2-й поверх.
Заст. Зав. Міськомгоспом Гармурар.

ТВО Зав. п,/від. нер. майна Шейнер.

Відповідальний редактор Мих. Горянський

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ.
Обов'язкова постанова

№ 3 1
президії Зінов’ївської міської 

ради.
від 25 жовтня 1929 року.

"По вивішування прапорів та 
про час провадження торгівлі 

у дні Жовтневих свят"
На підставі 402 та 403 арт. арт.  

Адм. Кодек, п. п. . "б“ та "м" артикула 
31 адмінкодексу, президія Зінов'ївської  
міської ради ухвалила:

1. Зобов'язати всі установи, підпри
ємства, домоуправління, житлокоопи. 
а також орендарів будинків та влас
ників приватних будинків м. Зінов'їв-  
ського вивісити на відповідних місцях 
державні прапори в дні Жовтневих 
свят, а саме: 6 (з 12 год, дня) 7 та 8 
листопаду цього року та підтримувати 
домоволодіння, пішоход та частину 
вулиць, що прилучається до будинків
в належній чистоті.

2. Заборонити провадження торгівлі 
на ринках і базарах, як в центрі мі
ста так й на його околицях 7 та 8 
листопаду цього року.

Увага: Ця заборона не поширю
ється на їдальні громадського 
харчування, кондитерські, які про  
вадять торгівлю на загальних ; 
підставах.

3. Заборонити торгівлю спиртовими  
напоями (40 відс. хлібним вином) з 6  
до 9 листопаду включно.

4. Зобов'язати домоуправління,  жит 
лпкоопи оздобити (украсити) балкони 
в дні Жовтневих свят відповідними 
гаслами та портретами вождів рево
люції.

5. Догляд за виконанням цієї поста 
нови покладається на органи міліції.

6. За невиконанням цієї постанови 
урядові особи відповідають, у дисціп- 
лінарному порядкові, а до приватних 
осіб застосовується заходів адмінвпли 
ву штраф до 50 карб., або примусова 
праця до 2-х тижнів.

7. Особи, до яких застосовано захо
дів адмінвпливу можуть в трьохден-  
ний термін з дня доручення їм поста 
нови про адміністрат. стягнення оскар
жити її  до голови міськради.

8. Обов'язкова постанова набуває  
сили й мав чинність з 6 до 9 листо
паду включно і поширюється на м. 
Зінов'ївське та його околиці.

Голова міськради Бірюков.
ТВО секретаря міськради Танкевич.

до всіх райадмінмілвідділків 
Зінов ївської округи.

24 жовтня 1929 року Зінов'ївський 
міський адмінмілвідділок з найшов тяж
ко побиту гр. Тимоше нкову Параску. 
Як її привезли до окрлікарні—вона 
померла.

З переведеного дізнання з наємо, що 
г р. Тимошенкову Параску з найшов 
міліціонер об 5 годині ранку, як 
об їжджав околиці міста, в районі 
Балки, за 3 версти від Зінов'івського, 
на Аджамському шляху, в яру, біля 
провалля.

Тимошенкова на зріст нижча за се
редній, чорнява, очі карі, на вік— 
18-22 років.

Жодних документів при Тимошенко- 
вій не знайшли. Вона сама сказала, 
що її прізвище Т и м о ш е н к о в а  П а р а с к а ,  
вона з села Г р и г о р ' ї вки.

А тому прохаємо вас якнайхутчіше 
перевірити, чи Тимошенкова Параска 
не є житель вашого району.

Якщо дізнаєтеся, де вона жила та 
де її родина—негайно виявіть: куди,
коли й чого пішла Тимошенкова, як 
поводилися з нею родина та знайомі, 
чи не виникав підозра на кого про 
вбивство Тимошенкової.

Разом з початком дізнання, якщо 
виявите, де жила Тимошенкова—про
хаємо повідомити телефонограмою.
Н а ч . адмінмілвідділку м. З і н о в ' ї в с ь к о г о

(підпис).
А г е н т  р о з ш у к у  К р е п а к .

*  *  *
У в а г а :  Осіб, що мають будь-які ві

домості за гр. Тимошенкову Параску, 
прохаємо негайно подати їх до міськ- 
адмінмілвідділку—агентові розшуку т. 
Кр еп ак о ві .

Безперервний тиждень 
в бібліотеці.

Центральна бібліотека в Зі- 
нов'ївському з 28 жовтня пе
рейшла на безперервний тиж
день. Бібліотека, щоденно буде 
відчинена від 3 годин дня до 
8 годин вечора.

Наше листування
Ці дописи надіслані до розслі

дування:
Звеняцьковського — "Про господар

ські організації” до МК ЦРК; Немі- 
ровського—"Шкідників геть з артілі" 
до промспілки; Флері—„Про робітника 
"Червоної Зорі", члена партії Крит- 
піна" до РПК "Черв. Зорі"; А. Бо- 
гаєвського — "Недбайливе ставлення до 
виробництва"; Свого— "Кар‘єра кур
куля Ятченка"; Нащупов — "Ці теж 
допомагають"; Волошінова—„Куркуль 
ховається в масах" до з а в к о м у  " Черв. 
Зорі" Делегатки К. "Нещасні діти" до 
Наросвіти; Ногальського—„Про цех- 
збори" до МК ст. З інов'ївського, 
Красновської й Дем'яновської — про 
Салунову до окрпрокуратури; С ен — 
"Інспекція праця—твоє слово" до сп. 
Нархарч; Пустовойтовського "Страх
каса перевір" до фінконтролю; Виг- 
дера "Про учнів в педтехнікуму" до 
Наросвіти; Пустовойтовського "Ар
тіль Екстра забула свої обіцянки" до  
артілі "Екстра". _____________________

Справочний відділ
на 29 жовтня.

По цих цінах Держбанк і всі кре
дитні установи та ощадкаси продают» 
та купують облігації держпозик.

     Покупці 
Продавці

 
1-а 6 % вигр.пов. 1922 р. 

за обліг. в 5 карб. . . 4-98 ½ —
3-а Сел. вигр. позика

1927 р. 8а обл. в 5 карб.
з біж. купонами .                5-04 —

Вигр. поз. 26 р. з а обл. 
в 100 карб, 128-50 130-50

10 відс. вигр. поз. 1927 р, 
за обл. в 25 карб, в біж.

купонами 2 5 -4 8  25-58
1-а вигр. позика інду- 

стріял. 1927 р. за обл. в
25 карб. 25-34 25-44

2-а вигр. поз. індустріял.
1928 року відс. (за обл.

в 25 крб.)        25-44½  23 54½
2-а вигр. поз. індустрі- 

яліа. 1928 р. безвідсоткова 
(за обл. в 25 карб.)                  25-44½  25 54½  

Вигр. позика безвідсотк.
29 року за  обл. в 100 крб.      100-65  101-05 

Позика зміцн. сел. госп. 
за обліг. в 10 карб. . .               10-41 10-76

Сертифікат, держ. труд. 
ощадкаси за обліг. в 5 крб.        6-27 6-29

Сертифікат. держ. труд. 
ощадкаси ва обл. в 10 крб.      12-54   12-56

С Т Е Н О Г Р А Ф І Я
( з а о ч н о )

українська та російська
за вдосконаленою системою І. О. Жи- 

вотовського (за проводом автора). 
Умови безплатно.

Харків, пошт. скринька—325.

Загублено  круглу печатку роб-               ничників клюбу спілки заліз
ничників. Вважати не дійсною.

  

збори пікорівського гуртка, на які 
запрошуються всі пікори, члени ред
колегій стінгазет при піонерзагонам  
та трудшколах міста, а також піо- 
нери, які цікавляться газетною спра - 
вою.

Обов’язково повинні з 'явитися т . т : 
Добромільський. Камінський,Бевзенко, 
Мудрик, Мільман, Зубарьов, Гериберг 
Фішбейн, Вінерова, Цикун, Бабська, 
Ройтблат, Неміровська, Єфроймович 
Сільничий, Розумовська, Більдус.

2 - 1  О Б  К Д Р .

Сьогодні 29 жовтня об 4 годині в 
фойє театру "Червоної Зорі" відбу
дуться заняття агітколективу. (Керів
ник тов. Подольська).

У середу. 30 жовтня об 7½  год. 
ранку в приміщенні Жовтневого РПК 
(кімн. секретаря) відбудеться оргна- 
рада, на яку неодмінно повинні з'я
витись т. т. Вербицький, Горінов, Ре- 
шілов, Кліментовський, К озенко, Бац- 
кін, Островський, Зайцев, Портнов 
(авіябригада).

Крім того, викликаються доповіда- 
чів та комісії, а саме: т. т. Чорнян-
ський, Ротштейн, Таран (сільсоюз,, 
Солодовніков, Носаченко, Стояновсь- 
кий, Хейнсон. 1—2

У середу, 30 жовтня об 6 год. ве- 
чора відбудуться засідання секці ї  
міськради: комунально-промислова— в 
залі Окрвиконкому. фінансово-бюдж- 
това—міськрада (буд. міськомгосгу)
3-й поверх № 13), соціяльно-трудова 
—нарсуд (Московська вул.), сільські 
господарча—залізнична школа № 70 
(Вокзальна вул,), кооперативно-тор
гова — клюб швейників (К.-Маркса), 
адмін. військово-правова—нарсуд, (Мо
сковська вул.), РСІ—заля ОПК 45; 
народньої освіти — клюб "Робітс"  
(вул. Леніна), охорони здоровля—цен- 
тральна поліклініка (К.-Маркса).

Всім членам, кандидатам та прик- 
ріпленим до секцій треба неодмінно 
з'явитись. Запрошується членів проф
спілок, а також представників установ 
та організацій.

1 — 2  С е к р е т а р і я т  міськр ади .

Попит на робсилу 
на 29 жовтня.

Треба: швеців— 12, панчошниць—2, 
електро-монтьорів — 3, пічників— 6 , 
кам'янарів—8, фармацевт—1, акушер-| 
ка— 1, гарант. касир—1.

Ви кл ик аю т ьс я : Лірцман Р., Абрамо-; 
вич Ф., Шулькін, Раковська, Севери- 
нов, Немировський, Переплетчиков, 
Бухер Е., Демещенко С., Нікулін К., 
Неміровськнй І., Соколовський М., 
Фільштейн Я., Цимбалюк Я., Володин 
О., Гайдаєнко.


	ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕМПІВ,ЗА ЯКІСТЬ РОБОТИ.

	РОЗБИВАЮЧИ НА ГОЛОВУ ПРАВУ ОПОЗИЦІЮ, ЗАГАРТУЄМО В  ІДЕЙНІЙ БОРОТЬБІ ПАРТІЙНІ ЛАВИ.

	Підсумки першого року п’ятирічки та наші темпи.

	Фракційній діяльності  правих має бути покла- дений край.

	Маловищанське парткерівництво не забезпечує твердої більшовицької лінії.

	Постанова бюра 3інов'ївського ОПК.


	Величезний страйк з докерами Нанту.

	Забезпечити успіх другого року п'ятирічки.


	Нове зухвальство харбінського „правосуддя".

	БРАТСЬКІ КОМСОМОЛЬЦІ НЕ ПОМІЧАЮТЬ КУРКУЛЯ

	КЛЯСОВУ БОРОТЬБУ ПРОМІНЯЛИ НА ГУЛЯНКИ.



	ПІДГОТУЙМОСЬ Д0 ХІІ-х РОКОВИН жовтня.

	ДОПОМОЖЕМО СЕЛУ ВІДСВЯТКУВАТИ ВЕЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ.

	Правий опортунізм у керівництві мало-вищанською парторганізацією.

	Ф. Козодьоров.


	Підготовку до святкування пройняти витриманим політичним змістом.

	Думки червоноармійців про святкування

	12 роковин Жовтня

	Тов. Стротонов (червоноар-

	Тов. Слісарчук (викладач).

	Томашпольський.

	СТОРІНКА


	ПЛАКСІЙСТВО Й РОЗГУБЛЕНІСТЬ ЗАМІСТЬ УДАРНОГО НАСТУПУ.

	НЕ ЗУМІЛИ НАТИСНУТИ НА КУРКУЛЯ.

	Ів. Дубовицький.




	ПИЛЬНО  ОГЛЯДАЙМО ПОЗИЦІЇ  СОЦІЯЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ. 

	Маловищанські цукровики по діловому оцінили свої здобутки і прогалини.

	Трибуна бойців соціялістичного змагання.

	По революційному підготуймося дожовтневого ювілею.

	Скласти плян—ще мало, треба виконати.

	Тисячі карбованців, видерті в держави.

	Не готування, а сплячка.



	Свій.

	Хуліганство найвищої марки.

	Копати буряки, а не лузати насіння.


	Маловищанського району

	"ЗІНОВ'їВСЬКИЙ ПРОЛЕТАР"

	Все вище підносимо

	прапор колективізації

	Маловищанський.

	Перших --- плямуємо, других ---шануємо.

	Не підемо за прикладом дезертирів.


	Ще в РСІ треба телефонувати...

	ДАЙТЕ Д0БРОЯКІСНИЙ КРАМ РОБІТНИЧОМУ СПОЖИВАЧЕВІ!

	АПАРАТ ЦЕРОБКООПУ НЕ НАВЧИВСЯ ГНУЧКО ОБСЛУГОВУВАТИ МАСИ.

	ГОЛОС РОБІТНИЧОГО СПОЖИВАЧА—НАЙКРАЩА ДИРЕКТИВА УПРАВІ ЦРК.

	Універсальне безладдя в універсальній крамниці.


	До велетня приліпили коморку.

	Чехарда, а не пляновий розподіл.

	Чоботи є, а робітники без чобіт.

	Налагодити робітниче постачання.

	Церобкоопе слухай!


	Тисячі кілограмів микроскопічної картоплі.

	Зашпарували щілини та, на жаль, не всі.

	Гнилі яблука й лантух лушпіння.

	КІНО

	„Червоний Партизан"

	ЛЬВА ТОЛСТОГО.

	ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГ0


	ЖИТТЯ за ЖИТТЯ

	Завтра МЕРТВА ПЕТЛЯ


	ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА СЕРЕДУ ЗО-го ЖОВТНЯ


	Тарас Бульба

	Червоний Мак

	РусалкА

	УПРАВА ЗЦРК


	можуть одержувати

	до першого листопаду


	ОДНУ ПАРУ ГАЛОШ

	МІСЬКОМГОСП

	НА УВАГУ МАШИН0В0-ТЯГЛ0ВИМ ТОВАРИ-        СТВАМ, СОЗ'ам, АРТІЛЯМ ТА КОМУНАМ. 
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