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Д о п о м о ж е м о  

в а р т у в а т и  б о й ц я м .

Особливій Далеко-Східній ар- 
мії припала справді історічна 
роля: обороняти велетенське
соціялістичне будівництво пер

шої в світі пролетарської дер
жави від перших озброєних на
падів імперіялізму.

Радянський уряд зформував 
Особливу Далеко-Східню армію 
саме тоді, коли оскаженіла ки
тайська воєнщина, в своєму 
руйн а ційному захопленні, посу
нула бандитську наволоч до на
ших кордонів Бандити гадали, 
що радянська країна на найга- 
небніші імперіялістичні прово- 
кації завжди відповідатиме но
тами. Настирливу волю до миру 
мілітаристи зрозуміли як нашу 
слабість до озброєного виступу. 
Але саме Далеко-Східня армія 
вперше жорстоко розчарувала 
бандитів і розбила їхню бандит- 
ську тактику. Жалюгідний на
брід   китайської   армії   зустрів
дужого супротивника; він почув, 
що з таким супротивником тре
ба трохи обережніше поводи
тись.

Особлива Далеко - Східня 
армія вже тепер, за кілька мі
сяців свого існування довела 
яку силу, яку непереможну міць 
має Червона армія.

Весь світ дивується тактиці, 
перемогам і політичному впливу 
Особливої Далеко-Східньої ар
мії. Не в шалених атаках, не 
в захопленні, не в руйнації міст 
і сел, не в кількості людських 
жертв, не в числі полонених 
перемоги Особливої Далеко-Схід- 

ньої армії. Світ дивується над
звичайно витриманій, оборончій 
військовій тактиці червоноар- 
мійських частин на Далекому 
Сході Але копи знахабніла бі
ло-китайська зграя насмілюєть
ся зробити крок через наш ра
дянський кордон, вона зазнає 
такої сталевої, такої організо 
ванної відсічи, що в другий раз 
вже не полізе. Так було в райо
ні р. Сунгарі, потім на р. Амурі.

Лицемірні нанкінські та мук- 
денські дипломати люблять кри
чати про „Червоний імперіялізм 
СРСР", проте крутять носом, 
коли радянський уряд сповіщав 

в своїх нотах про численні об
стріли та напади на наших 
прикордоників. Чекаючи на до
помогу своїх імперіялістичних 
хазяїв, китайська воєнщина 
жодного дня не припиняє своєї 
бандитської політики проти 
СРСР. Ця бандитська політика 
коштує  Особливій Далеко-Схід
ній армії жертв. Вже не пер
ший десяток героїв-бойців по
клали свої голови від бандит
ської кулі. Напади не припи
няються, обстріли тривають. 
Радянсько-китайський конфлікт 
лишається напруженим. Розлю
товані внутрішніми невдачами, 
поразками, генеральською гриз
нею, китайські кати жорстоко 
розправляються з радянськими 
громадянами.

Все це примушує Особливу 
Далеко-Східню армію ще більше 
укріпитися на кордоні, перейти 
на зимовий стан і ще з біль
шою впертістю обороняти веле
тенську переможну роботу краї- 
ни по здійсненню соціялістичної 
п'ятирічки.

Трудящі маси СРСР щодня 
більшою увагою ставляться 

до потреб Червоної армії і до її 
6 бойового аванпосту—Особливої 
Далеко- Східньої. Ці турботи ви- 
словлюються в організицїї жовт
нем їх подарунків Далеко-Схід-, 
нім бойцям. Трудящі допома- 
гають свойому вартовому перей- 
т и на зимовий стан. Одяг, бі-  
лизна, книги, тютюн, папер,
. . . —  всі ці подарунки від 
трудящих свідчать про увагу,

НОВІ ЗУХВАЛІ НАПАДИ НА РАДЯНСЬКІ КОРДОНИ. ШШИЩИ Ш М І Н  Щ 01
ЧІТА, 28. 27 жовтня китай

с ькі частини неждано викрили 
гарматний і кулеметний вогонь 
по станиці Олочинська (на річці 
Аргуні). Для ліквідації обстрілу 
китайців 28 жовтня наші части
ни відкрили вогонь, після чого 
обстріл з китайського боку при
пинився. Проте згодом 2 години 
після цього китайці знову від
крили великий вогонь з гармат 
і гвинтівок, який припинився 
тільки з наступом темряви.

За перевіреними даними, в 
цьому обстрілі з боку китай
ського війська беруть активну 
участь білогвардійці. Крім того, 
в районі Трьохріччя (проти ста-

 ниці Новочузухатуєвської) спіш
но пересувають до цього району 
новий білогвардійський загін для 
наскоків на нашу територію.

* * *
ВЛАДИВОСТОК, 28. Протягом 26— 

28 жовтня китайці неодноразово об
стрілювали ваших прикордонників в 
районі Санчагоу і Погранична. Крім 
 того, в районі овера Ханка знову 
з‘явилася біла банда, яка грабує люд
ність.

Частину банди ми знищили, причому 
забрані полонені свідчать, що в райо
ні Мишаньфу зформовано білогвардій
ський загін у складі 500 чоловіка. 
        Цей загін мав завдання від китайсь
кого командування вчинити наскок на 
Усурійську залізницю, щоб зруйнува
ти і висадити в повітря мости цієї 
залізниці.

ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ЗА П'ЯТУ П'ЯТИДЕНКУ.
ХАРКІВ, 29. Співробітника РАТАУ, 

повідомили в Наркомторзі, що протя- 
гом п'ятої п’ятиденки жовтня (21—25| 
жовтня) темп хлібозаготівель на Ук- 
раїні залишався на попередньому 
рівні.

Характеризуючи хлібозаготовчу ро- 
боту окремих округ, треба, насампе
ред, відзначити значне пссилення за
готівель харчових культур за цю 
п'ятиденку в Полтавській, Зінов‘ївсь- 
ній та Гуманській округах. Зокрема 
Зінов'ївська округа, де попередньої 
п'ятиденки спостерігався помітний 
перелом до збільшення заготівель, 
цієї п'ятиденки дала рекордну для 
округи цифру заготівель жита та пше
ниці, збільшивши виконання свого 
річного пляну до 86 відсотків.

Помітно збільшилися заготівлі хар-

 чових культур також і в Кременчуць
 кій окрузі.

Геть незадовільний темп залиша
 ється в Криворізький, Роменській, 
Артемівській і Тульчинській округах, 
які, власно кажучи, протягом всієї 
 хлібозаготовної кампанії пасуть задніх 
 і цієї п'ятиденки дають дальше змен
шення хлібозаготівель.

Цими днями в пресі вже повідомля
лось про виконання річного пляну 
харчових культур по 31 окрузі протя
гом звітної п’ятиденки до тих округ 
 приєдналися Гуманська і Київська. 
 Наближаються до виконання Харків
ська, Винницька І Шепетівська окру
ги. Поруч цього е ще ряд округ, де 
процент виконання річного пляну ду
же низький. До таких округ, насам
перед, належить Тульчинська, Ізюмсь- 
ка, Криворізька та Роменська.

Масовий мітинг на честь радянських літунів в
Чікаго.

НЬЮ-ЙОРК,28. З Чікаго сповіщають, 
що вчора там відбувся масовий мітинг, 
що його впорядило товаристо "Друзів

СРСР“ на честь екіпажу "Країна 
Рад".

Радянських літунів вітали десятки 
тисяч робітників.

О р г а н і з у й м о  ж о в т н е в і  п о д а р у н к и  б о й ц я м

О с о б л и в о ї  Д а л е к о - С х і д н о ї  Ч е р в о н о ї  а р м і ї .

ПІДТРИМАЄМО ІНІЦІЯТИВУ КРАВЦІВ.
На Жовтневі свята пошлемо до Далекосхідньої 

армії робітничу делегацію з подарунками.
Робітники Ленінграду, Мос  

кви та інших великих міст Сою
зу захоплено стежать за успіха
ми героїв—червоноармійців Особ
ливої Далекосхідньої армії. На 
своїх мітингах та зборах робіт- 
ни к и  
ухвалюють послати черво-ноармійцям на Жовтневі свята 
подарунки—теплий одяг, літе
ратуру, музичні стументи.

Робітники Зінов'ївщини теж 
не хочуть відставати в цій; 
справі.

Першими відгукнулись робіт
ники кравецьких підприємств 
ДД. На своїх зборах вони ухва-

лили організувати збір коштів 
через підписні листи і на ті 
кошти придбати подарунки. 
Кравці змагаються з заводом 
"Червона Зоря" на кращу пояс
нювальну роботу про успіхи 
Далекосхідньої армії. На най
кращі подарунки.

Ініціятиву кравців мусять під
тримати найширші шари трудя
щих. За прикладом інших міст, 
Зінов'ївське мусить послати на 
Жовтневі свята до Далекосхід 
ньої армії свою делегацію з по
дарунками для червоних героїв.

Т. Ольховський.

Н аш  пролетарський обов'язок.
Щодень маємо нові відомості 

з Далекого Сходу. В сухих коро
теньких рядках радіограм від
чутно величезний героїзм чер- 
воноармійців, що, не шкодуючи 
свого життя захищають кордони 
великої Країни Рад.

Особливо Далекосхідня армія 
з честю виконує свої бойові зав
дання. Біло-бандитська генераль
шина не раз вже одержала 
пам'ятну науку при спробах діяти 
на нашій території зухвалими

 міст відряджають свої делегації 
до Далекого Сходу.

Трудящі Зічов'ївщини теж 
мусять організувати Жовтневу 
допомогу Особливій Далеко Схід
ній армії. Поки що відгукнувся 
один з колективів кравців. Але 
треба цю ініціятиву перетвори- 
ти в широкий рух. Отож—спіль- 
 но, одностайно організуймо, 
жовтневі подарунки бойцям

  бандами і навіть частинами ре
гулярної китайської армії.

Наш обов'язок не забувати 
про тих, хто, сидючи в окопах 
пильно вартує недоторканість 
 радянських кордонів.

Оборона соціялістичної бать
ківщини—справа всіх трудящих, 
Усвідомлюючи це, багато місце
востей Союзу вже широко роз- 
 горнули збір пожертв на під
 тримку бойців Далекосхідньої 
армії.

На превеликий жаль, наша 
Зінов'ївська суспільність доки 
ще спить в цій справі, отож, 
треба негайно прокинутись, роз
качатись.

Професійні, кооперативні та 
 інші організації повинні зібрати 
подарунки для Далекосхідньої 
армії. Крім цього, треба органі
зувати й індивідуальні пожертви, 
як от теплу білизну, гроші, 
письмові прилади й т. і.

Червоний прапор - над колишньою в е л и к о ю  с и н а г о г о ю
Зважаючи на волю трудівників Зінов'ївського, що її висловили 5000 виборців єврейської людности 

за минулої виборчої кампанії до рад, секретаріят ВУЦВК на своєму засіданні від 25 жовтня 1929 р. ухвалив:
— Дозволити Зінов'ївському ОВК закрити місцеву велику синагогу й передати це приміщення під 

клюб кустарів.
Учора над вечір замайорив червоний прапор на бані великої синагоги, то кустарі організованими 

лавами прийшли відібрати фортецю релігії й перетворити її на вогнище пролетарської культури.
В подвір'ї синагоги відбувся багаточислений мітинг. Могутнім закликом до боротьби за культуру, за 

соціялізм, проти богів I темряви лунали промови т. т. Агупова, Гордона, Наймарка, представників міськра
ди та організованих кустарів.

Одностайно тут-таки ухвалили:
— Надіслати палку привітальну телеграму ВУЦВК'ові.
— Всім кустарям одрахувати одноденний заробіток на ремонтування приміщення, дістаного під клюб
— Всім кустарям вступити до лав товариства войовничих безвірників.
Одібравши один притулок богів, рушімо в бій за перетворення всіх молитовних домів на культурні 

заклади. Кустарі закликають трудящу людність найближчого ж часу перетворити успенський собор на 
будинок пролетарської культури.

Свято XII х роковин Жовтня кустарі відзначатимуть у своєму клюбі, що розбив ущент останню 
підпору клясового ворога.

Закриття великої синагоги, збудованої визискувачами 34 роки тому,—чергова перемога трудівників 
на культурному фронті. Помножімо ж ці п ерем оги !

Присуд в астраханській справі.
АСТРАХАНЬ, 28. Після 5-тиденної наради суд ухвалив 

присуд в Астраханській справі.
— Приватний капітал в Астрахані—говориться в присуді— 

провадив повний контр-наступ. Співробітники торгвідділу та 
фінвідділу, замість відсічи, сприяли цьому наступові.

Суд встановлює обстоювання з боку цих співробітників ін
тересів приватньо-капіталістичного сектора і наявність угоди 
між приватниками і робітниками торгвідділу та фінвідділу. В 
результаті цього припущено величезне перекручення клясової 
лінії, що посилило позиції приватньо-капіталістичного сектора і 
заподіяло державі понад 10 мільйонів збитку.

В діяльності колишніх робітників ЦРК суд не встановлює 
економічної контрреволюції, але знаходить злочини, безгосподар
ність та перекручення клясової лінії.

Суд засудив до найвищої міри кари—розстрілу—колиш
ніх керівників торгвідділу—Панкова і Протодьяконова, агента— 
хабарника Авдеева, колишніх робітників фінвідділу Адамова, Ба
сова, Алексеева і Семікова, приватників Івана Солдатова, Бло
ха, Вишнепольського, Полевого, Хацкеля, Заславського, Степа
на Кузнецова і Калініна з конфіскацією всього майна.

До 10 років ув‘язнення з суворою ізоляцією засуджено 
колишніх співробітників фінвідділа Анкудінова, Яковлева, Мура
шова, Тригало, посередника передачи хабарів Шувалова, при
ватників Лісова, Простова, Якова Солдатова, Шлейна, Ханцеве- 
рова, Йосипа Кантора, Владченка та Суділевського.

Решту обвинувачених засуджено на різні терміни ув‘яз- 
нення: колишнього голову правління ЦРК Соколова—на 4 роки 
тюрми, члена правління—Валікова та власника салона Алек
сееву на 5 років.

Астраханські робітники присуд зустріли з задоволенням. 
Численні резолюції визнають присуд за досить суворий і вима
гають, щоб найвищий суд затвердив його, не пом'ягшуючи.

М І Ж Н А Р О Д Н Я  Р Е В О Л Ю Ц І Й Н А  Б О Р О Т Ь Б А .
Могутній протест проти 
розправи над гастонсь- 
кими революціонерами.
ЛОНДОН, 27. Увечорі на Трафаль- 

гар-сквері в Лондоні відбулася демон
страція на захист засуджених за про
цесом гастонських текстильників 
ПАСШ та обвинувачених за Мируць- 
ким процесом діячів індійського ро 

бітничого руху
Демонстрація, де взяли участь 2 

тисячи р о б і т н и к і в  вимагали, 
щоб звільнити гастонських і мі- 
рутських в'язнів, протестували проти 
фашистської політики робітничого 
у ряду.
  Промовців, в тому числі членів де
легації, що від'їздить до СРСР, з за
х опленням зустрічала юрба. Демон
странти клялися боронити СРСР 
всіма засобами.

Коли скінчився мітинг у Трафаль- 
 гар-сквері, демонстранти попростува
ли до американського посольства, де 
їх розігнали численні загони пішої і 
кінної поліції. Одного з учасників де
монстрації заарештували.

Поліція поховалаГерманапотай, пізно 
вночі, побоюючись демонстрацій.

Звістка про те, що Германа като
вано, викликала величезне обурення 
і поліції довелося розганяти робітни
ків, що зібралися на похорон.

Перемога КПФ на муні
ципальних виборах.

4967 голосів за Андре Марті.
ПАРИЖ, 27. 27-го в другому турі 

додаткових муніципальних виборів в 
Гар (район Парижа) остаточно пере
могла комуністична партія. Марті 
одержав 4 тис. 907 голосів проти 
4.033 голосів, поданих за кандидата 
буржуазних партій Кюсака, який ви
ступив, як "незалежний соціяліст".

Повідомлення про результати вибо
рів по робітничих районах зустріли в 
захопленням. Відбулася стихійна де
монстрація, де взяло участь близько 
4 тис. чоловіка.

Червоний фронт живий.
Польські гірники го

тують загальний страйк.
ВАРШАВА, 28. Делегатська конфе

ренція гірників від 71 шахти усіх 
трьох кам'яно-вугільних районів Поль
щі, що відбулася в Катовицях, одно
голосно ухвалила оголосити 5 листо
паду загальний страйк гірників, якщо 
шахтовласники не задовольнять до 31 
жовтня економічних вимог робітників.

Потай вбивають робіт
ників.

ВАРШАВА, 28. Помер робітник 
Герман, поранений пострілом з ре
вольвера на масовці робітників тек
стильних фабрик у Лодзі.

Підтверджується, що в нього стрі
ляв таємний агент поліції.

БЕРЛІН, 28. 27 жовтня по всій 
Німеччині пройшло під знаком б о
ротьби проти заборони спілки черво
них фронтовиків. По більшості вели
ких міст відбулися велелюдні масові 
демонстрації, де брали участь члени 
спілки червоних фронтовиків, одягну
ті, не зважаючи на заборону, у форму 
спілки.

Поліція мобілізувала геть усюди 
всі свої сипи при чому по багатьох 
містах сталися жорстокі сутички між 
поліцією, що намагалася розігнати 
демонстрантів і робітниками, які від 
повіли на ці справи рішучим опіром.

Багатьох учасників демонстрації 
поранено, поліція скрізь вчинила чи
сленні арешти.

Особливо великі сутички були в 
Ляйпцизі та Дрездені.

Формування нового уря
ду у Франції.

Бріян згодився увійти до ново
го уряду.

ПАРИЖ, 27. Агенство Гавас спо- 
віщає: "У кулуарах палати депутатів 
підтврджують, що Д аладьє дав згоду 
зменшити воєнний бюджет на 600 
мільйонів франків. За відомостями 
парламентських кіл, Даладьє посяде 
пост прем'єра та міністра внутрішніх 
справ, запропонує портфель воєнного 
міністра соціялістові Бонкурові, порт
фель міністра фінансів соціялістові 
Венсанові Ореолеві. Соціялістичний 
депутат Лілля Салянгро та секретар 
генеральної конфедерації праці Жуо 
так само візьмуть участь у кабінеті. 
Від радикалів в уряді, як гадають, 
братимуть участь Еріо, Шотан (сена
тор) і Монтіньі.

Відставка чехо-словаць- 
кого уряду.

ПРАГА, 28. Чехословацьке телег
рафне агенство сповіщав:

— Сьогодні в зв'язку а виборами до 
парляменту прем'єр-міністр Удржал 
передав президентові Масарикові за
яву про відставку його уряду.

Віставка прийнята.

Забезпечення робітни
чого постачання.

ХАРКІВ, 29. Колегія Наркомторгу 
дала права р о б к о о п а м  Харкова, 
Дніпропетровського. М и к о л а є в а ,  
Одеси, Києва та Маріюпіля заготов
ляти м'ясо, масло, яйця та сало по 
базарах в межах своїх округ, а також 
за допомогою спеціяльної сітки сіль
ської кооперації виділеної коло вели
ких міст.

Робкоопи Інших центрів мають право 
заготовляти м'ясо та масло тільки по 
базарах тих міст, де міститься роб- 
кооп і в окремих випадках великим 
робкоопам та окружним містам на 
спеціяльне клопотання окрторгів доз- 

  волятимуть заготовляти ці продукти  
  за межами цих базарів.

Допомога біднячкам.
ХАРКІВ, 29. Наркомзем запропону

вав звернути якнайбільшу увагу на 
допомогу бідняцьким господарствам, 
де на чолі двору стоїть жінка. Таким 
господарствам треба зокрема видавати 
ліс з державних лісництв, а також із 
складів усіх лісозаготовачів та коопе
рації на пільгових умовах. Бідняць
ким переселенським господарствам на 
півдні України, де за голову двору в 

 жінка, треба надати права одержува
ти, насамперед, повнотою позики на 
будівництво та на господарське устат
кування. Крім того, вони мають в 

 першу чергу одержувати всі інші фор
ми допомоги, як насіння, тощо.

Нарешті Наркомзем підкреслює по
требу збільшити участь селянок у 
правліннях земгромад, таким чином, 
щоб у кожній земельній громаді пра- 

  цювала в правлінні жінка.

Боротьба з обрахунками 
на підприємствах.

ХАРКІВ, 29. Останнім часом наба
гато побільшало випадків неправиль
них розрахунків на зарплату з робіт
никами на підприємствах української 
металопромисловости.

ВУК спілки металістів констатував, 
що нічим іншим, як недбайливістю, 
яка межує із злочинністю, не можна 
пояснити складання неправильних 
розрахунків на зарплату та обрахун
ків робітників. Надалі ВУК розціню- 
ватеме факти обрахунків робітників, 
як відомі акти контрреволюційного 
шкідництва, скероване навмисне на 
те, щоб викликати незадоволення ро
бітників.

Ціна 5 коп.                 ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЬ!

ЗІНОВ'ЄВСЬКИЙ
ПРОЛЕТАР

Орган З інов 'ївського ОК КП(б)У, Окрвиконкому, ОРПС і Міськради.



Д о п о м о ж е м о  т р а н с п о р т у  л і к в і д у в а т и  з а т о р и !

П І Д Е М О  З А  П Р И К Л А Д О М   К О М С О М О Л У  „ЧЕРВОНОЇ ЗОРІ".

БІЛЬШЕ ІНІЦІЯТИВИ В ЗБОРІ ТАРИ.

Комсомол "Черво н ої З о р і "  ліквідує затори на транспорті 

Підхопимо ініціативу червонозорівців.
Транспорт завантажено.
Створився затор вагонів, а 

хлібозаоотівельна кампанія вима- 
гає найшвидчого пересунення 
вантажу.

Райком комсомолу „Червоної 
Зорі" почув сигнал і переніс це 
питання в цеха. Організація 
ухвалює вийти в неділю на 
транспорт, щоб допомогти партії 
з бойовому завданні.

Важко працювати без відпо
чинку, але комсомольці вміють
переносити труднощі.

* **
Неділя.
До станції йде робітнича мо

лодь.
А коли підійшов харківський 

потяг, плятформа в сірій імлі 
осіннього ранку наповнилася мо- 
лодняцькою піснею і мідяним 
голосом оркестри. Понад 400 
чоловік виставив райком на 
сьогоднішній недільник.

Шикуємось.
На трибуні секретар райкому 

тов. Білінський.
— Організовано й дружньо 

беремось до праці. Доведемо, що 
можемо бути попереду й пере
магати труднощі.

* * *
Й ось вже потяглися ланцю

гом. І ось вже ожила товарна 
станція.

На стрілках рейок захрясли 
вагони. Ось вони стоять, напов- 
нені вантажом, стоять тоді, коли 
хліб чекає відправки, коли хліб 
нікуди навантажувати.

По станційних склепах тисячі 
лантухів зерна. Сотні рук готовії 
до праці.

— Рубай стіну!
І ось замелькали мішки й сті

на поволі тане. Хлопці й дівча
та—всі розвантажують вагони.

В стороні звільнюється шлях, 
розвантажуються плятформи з 
лісом.

Під бадьори згуки окрестри 
веселіше працювати.

Почувають важливість того 
обов'язку, що виконують.

Разом з комсомольцями пра
цюють й позапартійні.

Приїхали селянські вози й 
  бригада починає їх розвантажу- 
  вати.
  Працювати треба було до 12
годин, а працювали більше.

                   * * *
 

      Які підсумки? Ось вони: роз-
  вантажено 20 вагонів і наванта- 
  жено б. Краще всіх з'явився 
 осередок ФЗУ механічного й 
 штампувального цехів. Організо- 

  ваніше всіх працювали ливарний 
  і столярський осередки. Відстали 
 й опинилися в хвості струмен- 
 тальники: з 100 чол. з'явилося 
  тільки 27.

Є й низка недолік. Насампе
 ред треба відмітити, що неділь
 ник не досить підхопила заліз- 

  нична адміністрація, не погоди- 
  лися заздалегідь з зацікавлени
 ми організаціями. Не з'явився 
 представник м'ясотресту й зер- 
 нотресту, не було досить заго
  товлено лантухів. Один з пред
  ставників Резніков був зовсім 
 
 
розгублений. Взагалі з боку цих 
  товаришів, а особливо молодшо- 
  го персоналу, було чиновницьке 
 ставлення до роботи. Вони не 
 виявили ініціятиви й показали 
  нездатність використати людей.

 
 

Райком недосить пояснив по 
   цехах завдання недільника, він 
  недосить сприяв якнайбільшому 
  використанню комсомольців.

    До товаришів, що не з'явили
 
  
ся на недільник, осередки мусять 
   вжити заходів.
          Парторганізація не взяла нія- 
   кої участи й не працювала ра- 
  зом з молоддю. Деякі партійці 
  були на зборах, де обговорю- 
  вали це питання. Виступали й 
  настоювали на 100 відс. явці, а, 
   самі ганебно дизертирували.

     А взагалі треба сказати, що 
   комсомол Червонозорівського рай- 
   кому впорався з великим своїм 
  завданням,—практично допоміг 
  хлібозаготівлям. Але цього все ж 
  мало. Ми викликаємо всю комсо
   мольську організацію міста піти  
  за нашим прикладом. 

    Всі на транспорт. Всі на по- 
   грузку хліба!

Н. Ізятор. 

Щ е  не всі усвідо
мили ваги збору 

тари.
       Кампанія по збору мішко-та- 
  ри на Зінов'ївщині тільки-но 
розгорнулася. З 20 по 25 жовт 

  ня поступило всього від різних 
організацій Зінов'ївського 19.000 
лантухів.

Треба зазначити, що деякі 
установи та організації ще до 
цього часу не усвідомили собі 
завдання збору лантухів та 
ставляться до цієї роботи зло
чинно-байдуже.

Взяти хоча би райкоопінспіл- 
ку. Коли окружна трійка звер 
нулася до цієї кооперативної 
установи з закликом здати та
ру, то одержала таку відповідь: 
"по наших артілях тари ніякої 
нема". Але коли окружна трій
ка звернулася безпосередньо до 
інвалідних артілей, то картина 
получилась зовсім інакша.

Артіль "Труд інваліда" здала 
40 лантухів, артіль "Червона 
Зірка"—30 лантухів. Отож ке
рівники райкоопінспілки тільки 
відписалися від окружної трійки.

Погано справа збору ланту
хів і по наших районах. Окруж
на трійка одержала відповідь 
тільки від двох районів: Знам'ян- 
ського та Новомиргородського. 
Але й ці райвиконкоми теж не 
усвідомили та не зрозуміли зна
чення кампанії.

Знам‘янський та Новомирго- 
родський райвиконкоми на те
леграму окружної трійки прис
лали отаку відповідь:—„район
ні хлібозаготовчі організації 
тарою забезпечені та нестачі 
в тарі не почувають.

Оці райвиконкоми, мабуть га
дають, що кампанія збору лан
тухів розпочато тільки для то
го, щоб забезпечити низових 
хлібозаготовачів тарою. Таке 
розуміння кампанії аж нікуди 
не годиться.

Щодо роботи в самому м. 
Зінов'ївському, то туть кампанія 
вже розгорнулася. По всіх спіл
ках, школах, житлокоопах поча
ли збирати лантухи. Але пев
них відомостей скільки саме 
зібрано лантухів, та хто й як 
провадить цю роботу поки що 
немає.

ВІДВЕРТИЙ ЛИСТ.
До всіх сільсько-господарчих комун, артілів, товариства 

СОЗ, машино-тракторних і машинотяглових товариств 
Зінов' ївщини.

Відсутність потрібної кількости тари, лантухів і брезентів, брак 
складових приміщень гальмує хлібозаготівлі.

Ми взяли на себе обов'язок допомогти державі організувати схо
ронення та перевозку зернохліба. Окрколгоспсоюз закликає вас пере
дати державі через організацію Союзхліба та кооперацію вільні лантухи 
й брезенти, полагодити їх , а також надати для зсипищ зернохліба всі 
вільні приміщення, так саме ті, що неповністю використовуються.

Інструкторам окрколгоспсоюзу та кущагрононам доручається це 
організувати бойовим порядкам.

Окрколгоспсоюз певен, що колгоспівці в цій справі зроблять все 
можливе перед пролетарською державою.

Голова управи окрколгоспсоюзу Д. ШЕВЧЕНКО.

30 лантухів—від 
жінок.

Жіноцтво житлокоопу № 4 на 
своїх загальних зборах обгово
рило питання про допомогу хлі- 
бозаготівлям.

Жінки ухвалили обрати комісію 
і в неділю приступити до мобі- 
 лізації вільної тари.

Зібрали 30 лантухів за один 
день. Ми викликаємо піти за 
нашим прикладом житлокоопи 
№ 3, 9 та 8.

Допоможіть тарою здійснити 
величезні завдання хлібозаго
тівлі. Омельченно.

Зінов'ївський Пролетар.2 Середа, 30 жовтня  1929 р. № 249 (1054)

Забезпечімо активну участь у чистці виробничих
партосередків.

До всіх міських осередків ЛКСМУ. Про чистку 
виробничих партосередків.

З 1-го листопаду починається 
чистка виробничих партосеред- 
ків. У чистці радянських та 
сільських партосередків комсо- 
мольська організація брала не
достатню участь, що є політич
ним огріхом у роботі організа
ції. Були випадки, що окремі 
комсомольці замовчували зло
чинні антипартійні вчинки окре
мих членів партії, що стверджує 
факт недостатнього розгортання 
самокритики та неусвідомлення 
завдань чистки, як роботи вели
кого політичного значення.

Враховуючи це, ОК ЛКСМУ 
пропонує зараз по всіх осеред 
ках обговорити питання про 
чистку та її значення на вид- 
критих комсомольських зборах 
з метою 100 відс. участи комсо 
мольців та максимального залу
чення безпартійної молоді до 
участи в чистці.

„Легкій кавалерії" треба, до
помагаючи комісіям по чистці, 
заходитися коло збирання та 
перевірки матеріялів і виявлення 
окремих чужих розкладницьких 
елементів у партії.

Осередкам ЛКСМУ під пере
ведення чистки треба домогтися 
рішучого розгортання самокри
тики й сміливого обговорення 
вчинків та роботи так окремих 
перевірюваних партійців, як і 
осередку в цілому.

— Видати спеціяльні стінга
зети, присвячені проведенню 
чистки партії та висвітлювати ро
боту щодо чистки в місцевій пресі.

ОК ЛКСМУ певен того, що 
припущений огріх під чистку 
радянських та сільських парт- 
осередків буде виправлено під 
проведення чистки виробничих 
осередків.
Секретар ОК ЛКСМУ Ринкевич.

Озброїмо комсо
мольців револю
ційною теорією
30 жовтня, о 6 год. вечора, 

починає працювати вечірня ком
сомольська школа.

За умов розгорнутого будів
ництва соціялізму, комсомоль
цеві, як помічникові комуністич
ної партії, треба опанувати р е 
волюційну теорію. Вечірня ком
сомольська школа й ставить 
собі це на меті.

Школу комплектується з ком
сомольців та робітничої молоді 
із знанням в обсязі єдиної по-, 
літшколи. Окрім політнавчання 
заводиться загально-освітні дис
ципліни.

В школі організовується відділ 
для комсомольців та робітничої 
молоді, яка ще не вчилася в 
політшколі. Цей відділ працюва
тиме за програмом єдиної політ- 
школи.

Загальний термін навчання в 
школі 7 місяців. До вечірньої 
комсомольської школи разом за
писалося 397 товаришів. Безу
мовно, треба чекати найбільшої 
свідомости в роботі школи з бо
ку кожного комсомольця та осе- 
редку.

Осередки, що відрядили дошколи своїх комсомольців, му-

сять зберігти до кінця учбового 
року сталі кадри слухачів школи.
      Комсомольська школа зовсім 
  нова. Її тільки но вперше орга
  нізовують у нас. Тому їй потріб
на допомога з боку політосвітніх, 
адміністративних, господарських 
та громадських організацій.

Гасла "за ленінське навчання!" 
«нема комуніста без навчання!" 
—дружнім зусиллям виконаємо!

С. Корішков.

Мобілізувати увагу комсомолу нав
коло завдань чистки партії.

Генеральна перевірка та чистка 
лав партії має з усіх поглядів вияви- 
ти стан та якість роботи партосеред- 
ків. Головні завдання перевірки та 
чистки—це покращення якости парт- 
роботи, зміцнення звязку партії з 
масами, позбавлення її від усього чу
жого, випадкового, розкладеного, від 
усього, що заважає величезній робо
ті партії в будівництві соціялізму.

    Генеральна перевірка й чистка пар
тії, що має ще більше піднести ав
торитет парторганізації між робітни
чо-селянських трудящих мас, повина 
сприяти жвавішому "залученню до лав 
партії найкращих елементів з робіт- 
ничої кляси, з наймитського та бід- 
няцько-середняцького активу.

Комсомол, як один з пасів партії 
повинен був зосередити щонайбільшу 
увагу на цих головних завданнях ге
неральної чистки й перевірки партій
них лав.

Відбута чистка й перевірка сільсь
ких та радянських осередків довела, 
що комсомольські організації брали 
зовсім недостатню участь у цій робо
ті. Скрізь комсомольців на зборах 
було недосить, активність їхня неза
довільна.

За велику політичну хибу треба 
вважати, що й те мале число комсо 
мольців, що брали участь у чистці 
партії, здебільшого, цікавилися біог
рафічними даними перевірюваних то
варишів і абсолютно мляво помагали 
комісіям для чистки виявляти, як пе- 
ревірювані, зокрема, члени партії, що 
працюють по громадських та госпо
дарчих організаціях і установах, здій
снюють генеральну лінію партії, бо
рються проти проявів правого ухилу 
та примиренства до нього, як вони 
сприяють розвиткові самокритики, бо
рються проти бюрократизму, який 
мають зв'язок з партійними та робіт
ничими масами, тощо.

Брак активної участи від комсо
мольців у цій справі зменшуватиме 
політичну вагу та поміч партії в 
чистці її лав.

В багатьох організаціях під чистку 
мали факти, що комсомольці, знаючи

за антипартійні вчинки, злочини по
одиноких комуністів, мовчали, не 
викривали їх, тим самим допускаю- 
чися політичних помилок, примирен
ства до таких моментів. Все це є 
наслідком недостатнього розвитку са
мокритики в комсомолі

Незадовільна участь ЛКСМУ в чист
ці партії є також за показник, що 
маси комсомольців дуже мало усвідо
мили собі всю суть політичних зав
дань партії, які вяжуться з чисткою 
та перевіркою її лав.

Окружні та районні комітети 
ЛКСМУ мляво розвинули роботу, що 
забезпечила б найактивнішу участь 
мас комсомольців і молоді в чистці 
партії. Зокрема, початок чистки та 
перевірки виробничих осередків дово
дить, що немав згодження чистки з 
ще більшим залученням до партії пе
редових робітників, надто ж, по вели
ких підприємствах. У цьому винні й 
комсомольські організації, що досі не 
розвинули масової роботи, щоб по
могти партії в цій справі.

ЦКК і ЦК ЛКСМУ цими днями звер
нулися до всіх окружкомів ЛКСМ та 
окрКК КП(б)У з відозвою вважаючи 
в ній, що недостатня участь ЛКСМУ 
у чистці партії зовсім недозволена 
річ.

У відозві подано отакі-о заходи, 
щоб позбутися минулих хиб: усі ор
ганізації ЛКСМУ та КК мусять біль
ше пояснювати та вивчати серед ком
сомольців та позапартійної молоді 
завдання чистки партійних лав, дійти 
рішучого перелому в організаційній 
роботі ЛКСМУ, щоб члени ЛКСМ та 
позапартійна молодь брали якнай
активнішу участь у чистці парторга- 
нізації.

Особливу увагу треба приділити 
участі комсомолу в чистці виробни
чих осередків, бо всі організації по
чали чистку й перевірку цього голов
ного свого складу.

Комсомольська преса мусить біль 
ше висвітлювати чистку партії, звер
нувши особливу увагу на виховне зна
чення подаваних фактів.

Чи не навмисно так

з а г а д а в ?
На Ново-Олексіївці у куркуля По- 

горілова витрусили багато хліба на 
горищі, в льосі, також на гарбі, Цей 
хліб привіз куркуль з села на схов 
до Погорілова.

Як міліціонер, що витрусив цей 
хліб, вдався до фінінспектора окрфін- 
відділу Сафановського, прохаючи дати 
розпорядження, що робити з хлібом— 
Сафановський загадав міліціонерові 
не віддавати хліб Союзхлібові, а по
кинути поки що в куркуля Погоріло- 
ва на підписку.

Згодом міліціонер навідався до По
горілова та хліба вже було набагато 
менше.

Запитуємо Сафановського:—Навіщо 
він так загадав міліціонерові? Аджеж, 
ми тепер завзято боремося проти кур
куля на селі та непмана в місті.

Ф. Щуров.

ПОСИЛИМО ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ
ДО ХІІ-х РОКОВИН ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮ ЦІЇ

Організуймо робітничо-селянські Ч е р в о н ормі йські конференції.

Чи все гаразд у п і д г о т о в ц і   до Жовтневих роковин.

Г о л о в о т е с и ,  в п о 

р я д к у й т е  с к л е п !
Бюро осередку Окрсільгосп- 

союзу виділило комісію для об
слідування зернового склепу 
"Культури й Праці".  

Комісія натрапила на зло
чинну  безгосподарність, що па
нує в цьому склепі.

Насамперед самий склеп не 
пристосовано для довгого хоро
нення хліба, помешкання не по
лагоджено. Дощ псує хліб, тара 
вже 2 3 дні лежить й не вико
ристовується. Й це тоді, коли 
всі наші органи кричать про 
тару.

Скриньки для скарг на складі 
нема.

Хліб приймають на склепі за 
містом, а розрахунок з селянами
робиться в конторі з місті на 
вул. Яна Томпа. Це протяг в 
одну версту. 

300 пудів проса лежить на 
склепі близько 10 день і не од- 
вантажується через те, що ди- 
рекція спиртзаводу відмовилась 
прийняти.

 Такий стан зараз нестерпний. 
Керівники склепу "Культури

Ч Е Р В О Н О З О Р І В Ц І  Н Е  П О В И Н Н І  
В І Д С Т А В А Т И .

Прилюдні партзбори осередку сто- 
лярсько-збірного цеху обговорювали 
нещодавно питання про перебіг хлібо
заготівель в нашій окрузі.

Партзбори відзначили, що остан- 
нього часу на Зінов'ївщині намітився 
певний перелом у бік посилення хлі-  
бозаготівель. Тепер треба загострити 
особливу увагу на усунення технічних 
утруднень, що зустрічаються на шля
ху хлібозаготівель, особливо щодо 
тари.

Прилюдні збори столярсько-збірного 
осередку постановили, отож, зверну- 
 тися до всіх робітників з закликом

допомогти робітничо-селянській дер
жаві та здати свої вільні лантухи. 
Поряд цього постановлено також звер
нутися до заводоуправи з проханням 
переглянути свого тару—лантухи з під 
цементу тощо, налагодити її та теж 
здати державі.

Перед заводським комітетом поруше
но питання про кончу потребу повести 
роз'ясовчу кампанію серед робітників 
та організувати збір лантухів.

Першим здав добровільно лантухи 
робітник тов. Дамаскин. Він повинен 
стати за приклад для останніх робіт
ників—червонозорівців.

Юр— Мур.

ОГОЛОСІМО СОЦЗМАГАННЯ НА БО РО ТЬБУ 
ПРОТИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТИ.

Р ік-у-рік ми бачимо, що установи 
та організації, що покликані день-у- 
день боротися проти безпритульности  
восени мають великий доплив безпри- 
 тульних. Тепер на черзі дня  стоїть: 
 забрати їх з вулиці.
     На те, щоб не відбувати це тільки 
 адміністративними заходами, маємо 
залучити до цієї роботи радянську; 
 суспільність.
                    На нашу думку, треба оголосити, 
соцзмагання між школами, житлокоо-

 нен взяти на свое утримання одну 
 дитину з вулиці чи дитбудинку. Тоді 
дитбудинки матимуть змогу ще брати 
 дітей з вулиці.

На підприємствах міста працюють 
 щось із 200 дітей-вихованців дитбу
 динків. Вони довели свою витрима
 ність та відданість соціялістичному 
 будівництву. Отож, кожен робітник 
 має змогу вибрати собі дитину з-по- 
 між них. Кожен житлокооп спромож
 ний взяти на утримання дитину, кож
 на школа—теж, також і установа.

Зміцнюймо шефство над 
Червоною армією.

Щоб зміцнити шефську роботу 
над частинами Червоної армії 
всі професійні та громадські 
організації повинні Жовтневими 
днями організувати робітничо 
селянські та червоноармійські 
конференції. По всіх заводах, 
підприємствах треба утворити 
спеціяльні робітничі бригади для 
ознайомлення з учбою, побутом 
та життям військово-підшефних 
частин та надання їм потрібної 
ідейної допомоги.

Червоноармійці, курсанти по
винні також відвідувати заводи 
та підприємства та поділитися 
з своїми досягненнями з робіт
никами.

За надзвичайне яскравий 
приклад гарного ставлення ро
бітників до касарні правлять 
робітники фарбувального цеху 
"Червоної Зорі" т. т. Гасаненко. 

 Коваль, Препецький, Волков, 
Назаревський та Горохов. Ці 
товариші, підчас огляду черво
ної касарні, використали свій 
вільний час після роботи, пра
цювали в касарні до 12 год 
ночи та пофарбували ленінський 
куточок в одному з ескадронів 
Укркіншколи.

Підчас святкування треба та-

Ще в перших числах жовтня ок
ружний партійний комітет дав наста
новлення в справі проведення 12 ро
ковин Жовтня на Зінов'ївщині.

Окружна комісія, так само й міська 
комісія по проведенню Жовтневих 
свят, вже склали свої пляни, яких вже 
було вміщено в наших окружних га
зетах. В цих плянах, а також на спе
ціальних нарадах, що їх було прове
дено в цьому питанні дано вказівки 
щодо політичного змісту, форм та ме
тодів підготовки та проведення Жовт
невих свят.

До святкування залишилось тільки 10 
день. Ось чому всі організації, а в пер- 
шу чергу, масові культосвітні органі
зації повинні негайно перевірити в 
себе стан підготовки до Жовтневих 
свят.

Потрібно негайно ж, перевіривши в 
себе, дати відповідь на такі питання: 
Чи забезпечено притягнення широких 
трудящих мас до активної участи як в 
підготовчій робіті, так І в самому про
веденні свят? Що зроблено в справі 
втілення Жовтневих свят та процесу 
підготовки до свят в побут трудя
щих? В якому стані перебував підго 
товча робота до художнього офор
млення профспілчанської колони в 
Жовтневій демонстрації? Чи залучено 
зесь актив до участи в усьому про
цесі підготовчої роботи до Жовтневих 
свят? Як готуються клюбні гуртки? 
Чи забезпечені всі вечірки відповід 
ною програмою? Що робиться в спра
ві підготовки до якнайкращого обслу
говування підшефних військових ча
стин та виїздів на село? Чи забезпе-

На ці основні й набагато інших пи
тань, що зв‘язані з підготовкою до 
Жовтневих свят треба відповісти не
гайно, перевіривши в себе стан підго
товчої роботи. Треба мобілізувати всі 
сили та можливості для якнайкращого 
проведення 12 роковин Жовтня, па- 
м‘ятаючи, що Жовтневі роковини— 
масове політичне свято.

Особливо велику увагу треба при
ділити підсумовуванню та демонстру
ванню тих досягнень, що їх дійшов  
пролетаріят першого року п'ятиріч
ного пляну соціялістичного будів
ництва.

Жовтневими днями треба звернути 
якнайбільшу увагу на освітлення пи
тань міжнароднього стану та загрози 
війни Питанням воєнізації—якнайбіль
шу увагу.

Всі політичні гасла святкування 
Жовтневих роковин треба висвітлити 
та загострити не тільки в доповідях, 
бесідах та плякатах, але й у всіх за
ходах спілки, клюбу, червоного кутка, 
бібліотеки, гуртка, школи тощо, ввер
нувши якнайбільшу увагу на живе, 
оригінальне та яскраве оформлення 
Жовтневої демонстрації.

Не меншу увагу треба приділити 
стінгазетній роботі. Стінгазета може 
й повинна відограти величезну ролю 
в справі проведення Жовтневих св ят.

Часу залишилось мало. Цей час тре
ба використати якнайкраще для під
готовчої роботи. Ні в якому разі не 
можна обмежуватися лише технічною 
підготовчою роботою.

Масовість, масовість та ще раз ма
совість—повинно бути гаслом та ді-



П Е Р Е Т В О Р И М О  П Е Р Е В І Р К У  Р О Б О Т И  Ц Е Р О Б К О О П У --
ЗАЛУЧИМО ДО ПЕ- 
РЕВІРКИ РОБОТИ 
Ц Р К  Ш И Р О К І  

 РОБІТНИЧІ МАСИ

НА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОГЛЯД ВСІХ ЛАНОК РОБІТНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.
Через реалізацію системи розподілу дефіцитного краму, розгорнувши соцзмагання між усімак ооперативними одиницями ---поліпшимо обслуговування робітничого споживача. 

КО О П ЕРА ТИ ВН У  
ОСВІТУ — В ЦЕХИ, 
ЗАВОДИ, ПІДПРИ 
ЄМСТВА, УСТАНОВИ

Маса обурена з бюрократичного 
вибрику.

До порядку денного окружного з'їзду спілки „Нархарч" 
спеціяльно було внесено доповідь управи ЦРК про громадське 
харчування.

Нестерпно делегати з'їзду чекали на представника управи 
ЦРК тов. Тарасенка, щоб вислухати його доповідь. Заздалегідь 
тов. Тарасенко пообіцяв, що прийде обов’язково з певними ма- 
меріялами на з'їзд. Тричі йшли його запрошувати й тричі він 
запевняв, що все буде до ладу.

Нарешті т. Тарасенко в супроводі т. Беля прийшов з'їзду 
заявити, що він до доповіді не підготовлений. Навіщо ж тоді 
сидить Тарасенко в ЦРК?

З'їзд обурився з бюрократичної поведінки представника 
управи ЦРК і ухвалив з цієї нагоди відповідну постанову.

Делегати з'їзду спілки „Нархарч", всі члени нашої спілки 
чекатимуть на відповідь робітничо-селянської інспекції та ОРПС 
у цій справі.

Бюрократам треба дати такого прочухана, щоб вони його 
надовго запам'ятали.

С. Пустовойтовський.

П о л і п ш и м о  о б с л у г о в у в а н н я  р о б і т н и ч ого с п о ж и в а ч а .

Щоб янкнайкраще обслугову- 
вати споживача, управа Цероб- 
коопу реорганізує свою торго- 
вельну мережу та її роботу за 
такими двома принципами: 1)
Розподіл території міста з його 
околицями на окремі райони. 

 2) прикріплення пайовиків до 
окремих торговельних одиниць.

За ознаками територіяльного 
  розташування, кількости насе
  лення та розміру його закупоч
  ної спроможности, встановлю
 ється 8 окремих районів та 3 
  окремих робітничих селища: Чер- 
 вонозорівка, Ковалівка, Балка,
  Кущівка, Пермська, Централь
 ний район, Бикова й заводський 
 район, Ново-Некрасівка, Ново- 
 Олексієвка та Балашівка,

Розподіл міста на окремі райо
ни дасть спромогу вивчите ро- 

 бітниче постачання по окремих 
 районах (враховуючи специфічні 
особливості кожного району) для 
ного покращення. Крім того, 
розподіл міста дасть спромогу 
 чітко регулювати постачання 
  кожного окремого району.

По районах провадитиметься 
принцип добровільного прикріп 

 лення пайовиків до окремих 
  торговельних одиниць (добро
вільного щодо вибору тієї чи 
іншої крамниці в районі, але 
 обов'язкового щодо прикріплен
ня до одної з торговельних оди 
 ниць району) для одержання 
 нормованих харчових продуктів, 
в тому числі й хліб.

Здійснення накресленої реор-| 
 ганізації дасть спромогу поста- 
чати споживача, суворо-додер  
жуючись певного пляна. Поряд 
цього буде більш доцільно ви
користана вся торговельна ме- 
режа Крам промислової групи 
(мануфактура, галантерея, взут
тя, готовий одяг, тощо) насе
лення одержуватиме у встанов 
леному порядкові з будьякої 

 крамниці ЦРК, за бажанням 
 пайовика.

Поряд здійснення реорганіза- 
ції, ЦРК значно збільшує свою  
торговельну мережу за рахунок  
основних харчових крамниць, які  
будуть розташовані, головне, на  
околицях міста. Всього мережа 
буде збільшена на 22 крамниці 
та за рахунок дрібної лоточної 
торгівлі (не харчових) на 19 оди- 
ниць.

По крамницях збільшується 
також години торгівлі. Крамниці 
працюватимуть з 7 год. ранку 
до 7 год. вечора без обідньої 
перерви.

Управа ЦРК приступила оце 
тепер до заведення безперервно
го торговельного тижня. За пля
ном, на безперервний торговель
ний тиждень буде перезедено 31 
харчову крамницю та 12 спе- 
ціяльних (промкрам.). В першу

чергу вже з 5 жовтня переве
дено 15 крамниць з харчової 
мережі. Надалі поступово буде 
переведено на безперервний тор
говельний тиждень всі крамниці 
ЦРК за накресленим пляном.

Управа ЦРК вживає також 
заходів щодо удосконалення са
мої техніки торговельної роботи, 
тоб то відповідне розташування 
краму в крамниці, попереднє 
розфасування краму, відпуск 
краму по попередніх замовлен
нях тощо.

Усі накреслені заходи тільки 
тоді матимуть цілковитий успіх, 
коли кооператактив та всі пайо
вики допоможуть управі ЦРК 
здійснити намічені заходи. Отож, 
слово за ними.

Покотило.

За найщі льніший звязок зкооперативною масою. 
           Новий 1929- 30 господарчий рік

 ставить перед робітничою кооперацією 
 нашої країни чимало відповідальних 
серйозних завдань. що найбільше 
в'яжуться з кращим обслуговуванням
трудящих мас.

    І від того, як кожен робкооп зва- 
жить усі можливості в перебудуванні 
своєї роботи, як він зважить потреби 
споживача, прагнучи до якнайкращого 
задоволення їх, від того, як робітни- 
ча кооперація вчасно реагуватиме на 
вимоги споживача і залежатиме ви
конання в еликих завдань, що їх по- 
клали  на робітничу кооперацію партія 
та  радянська влада.

    Все це різною мірою стосується й 
до нашого Зінов'ївського ЦРК, як 
кооперативу, що обслуговує най- 
більше робітничу масу.

    Сьогодні Зінов 'їв с ький Церобкооп 
починає першу спробу підійти безпо- 
середнь о до робітничого споживача 
через місцеву пресу, через видання 
окремої сторінкн, обізнати споживача 
з першорядним черговими завданнями, 
що стоять у пляні роботи. Виклик на 
соціялістичне змагання Житомирсько
му ЦРК від Зінов'ївського— це прояв 
вищої ф о рми самотворчости, що його 
не можна байдуже обминути.

    Постачання, талонова система, за
ведення безперервного робітного тиж- 
ня, культурно-виховна робота між 
пайовиків, чистка апарату Ц РК — ці 
питання хвилюють споживача, най-  
більше, кооператакти, що йому насам
перед випадає бути за "агітпропа" 
ЦРК по підприємствах, установах, 
тощо.

     Така форма роботи, як висвітлення 
своєї діяльности черев періодичне 
видання окремої сторінки ЦРК в га
зеті "Зінов‘ївський Пролетар" тільки 
тоді себе виправдає, як кооперована 
маса, з кооператактивом усяк сприя- 
тимуть цьому починові, братимуть 
актизну участь у виявленні всіх хиб. 
та огріхів, що їх, безперечно, ще ба- 
  гато в роботі ЗЦРК.

     Всі негативні моменти, що їх маємо 
 в практиці ЦРК, відживемо тільки з 
активною поміччю самих кооперован- 
них мас та кооператактиву, за щіль- 
ного з вязку їх з ЦРК.

    До зміцнення цього звязку ми й 
закликаємо пайовиків та кооператив- 
ний актив.

Д е ш е в и й ,  с м а ч н и й  о б і д  у  я к н а й к р а щ і й  о б с т а в і .

Ось чого вимагають робітники від громадських їдалень.
Цього часу громадське харчування 

стає за велику дільницю роботи ЦРК. 
Раніш під осінь число осіб, що обі
дали по їдальнях, завжди меншало, те
пер, навпаки, в наших їдальнях, надто 
заводських, щодень одвідувачів усе 
більшає. Наприклад, на „ЧервонійЗорі", 
як на першій зміні працюють понад 
3500 робітників—1000 душ їх щодня 
обідають у заводській їдальні. Тим, що 
завод стає на рівну двозмінну роботу 
й на другій зміні також буде півго
динна перерве —доведеться завести в 
їдальні вечірню зміну. На заводі „Чер- 
во н ий Профінтерн" на 700 робітників 
300 обідають в заводській їдальні. В 
Ф ЗУ  з 300 учнів—170 харчуються в 
їдальні.

Великий доплив робітників до це- 
робкоопівських заводских їдалень став- 
ся з причини, насамперед, покращан
ня якости обідів та обставин у самих 
їдальнях. Заводські їдальні наванта
жені надзвичайно. Отож, стає завдан
ня—поширити заклади громадського 
харчування по цих підприємствах, як- 
хут ч і ше добудувати заводську їдальню 
на " Червоній Зорі", що видавала б 
3000 обідів на день, а також напосід
ливо доправлятися, щоб заводоуправа 
перебудувала їдальню на „Червоному 
Профінтерні".

Ще одне чергове завдання—охопити 
громадським харчуванням робітників 
інших заводів, як от "Змичка", „Чер
воний Металіст", „Зіншвейпром", ро 
біт н иків транспортників на товаровій 
станції. У кожному з цих підприємств 
п р а цюють до 200 душ. Беручи до ува 
ги що підприємства розкидані по мі- 
сту,  м оже, доведеться налаштувати;
спеціяльну кухню й звідти приставля- 
ли харч на заводи.

                                        Під реконструкцію промисловости 
 та виконання п'ятирічки на ЦРК ля- 
 гає великий обов'язок—дати робітни
кові на виробництві смачний дешевий 
 обід, тим сприяти більшій інтенсив- 
 ності праці та успішному виконаню 
соцзмагання.

Тепер ЦРК звернув увагу на гро- 
 мадське харчування інших груп тру
дящої людности. Уже сконцентрували 
  їдальні прилюдного типу, залогову пе- 
 ревели до центральної, що зараз ви
 дає на день близько 2800 страв.

Головні відвідувачі цієї їдальні—ком- 
 політсклад. червоноармійці та їхні дру
 жини. Їм дають обіди по 40 коп., а 
 сніданки чи вечерю за 25 к. Ця їдаль 
 ня також обслуговує 200 пролетарсь
 ких студентів, що одержують держав
 ну стипендію.

За обід, сніданок та вечерю з їх 
 беруть 60 коп. Звісно, центральна 
 їдальня має великі збитки, бо собі- 
 вартість харчування набагато більша.

Не зважаючи на значне покращання 
 в роботі закладів громадського хар 
чування, покращання якости обідів, 
 заведення нормальних санітарно-гі- 
 гієнічних умов—все ж обслуговування 
 ще недостатнє. Ще, часом, маємо гру
 бе поводіння з одвідувачами. Щоправ
 да, це не набуває масового характеру  
одначе, доводиться констатувати, що 
„рестораторські завички" ще позна

 чаються в роботі персоналу.
    З поміччю громадської контролі, ко
 місій по їдальнях, спілки нархарч— 
 мусимо якнайрішучіше боротися про
 ти таких моментів. Треба утворити в 
 наших їдальнях такі обставини, щоб 
 кожен робітник, службовець та їхні 
 родини з великою охотою усмак там 
 обідали.

А. Г—ун.

Мі сцевком та управа Зінов' ївського Церобкоопу доводять 
довідома всіх співробітників ЗЦРК та кооператактив, що 

збори  співробітників ЗЦРК разом з кооператактивом, що їх 
призначено було на 23 жовтня перенесенона сьогодні 30 жовт
ня об 7-ій годині вечора.

Збори відбудуться в приміщенні клюба радторгслужбовців.

Порядок денний:
1. Доповідь делегації про підписання договора на соцзма- 

гання з Житомирським Церобкоопом.
2. Доповідь управи ЦРК про крамопостачання та про 

порядок відпустку дефіцитного краму.
3. Поточні справи.

Раці оналізуєм о систем у розподілу деф іцитного крам у.
За теперішньої системи розпо- 

ділу мануфактурного краму по 
наших церобкоопах ми мали чи 
мало негативних моментів, а 
саме: завантажували проф. і коо- 
ператактив складною технічною 
 роботою. Це систематично відри- 

  вало його від виконання своїх 
  безпосередніх обов'язків. Дефі
цитний крам поділявся нерівно 
по поодиноких групах членів 
ЗЦРК через те, що числовий 
 склад поодиноких колективів 
  щоразу неоднаковий, а норма 
  талонів, що їх видавали на ок- 
  ремі групи, була стабільна. Були 
 також неправдиві способи розпо
 ділу талонів на місцях, наприк

 
 
лад, їх розигрузали, видавали 
  "знайомим" поза чергою, прода- 
   вали, тощо.

Бракувало систематичної кон
тролі та догляду над правдивим 
 видаванням талонів по колекти
 вах, а це давало змогу тим, що 
 розподіляли талони, допускатися 
 надуживань.

Талонова система вимагала 
складної технічної роботи від 
апарату ЗЦРК, відривала від 
головних обов'язків співробітни
ків, інші дільниці роботи слаб
шали.

Всі оці обставини спонукають 
 нас переглянути теперішню си
стему розподілу, щоб її спростити 
 та удосконалити. Треба так ор
 ганізувати роботу, щоб, з одного 
 боку, дійти рівного розподілу 
дефіцитного краму між усіх чле
нів - пайовиків ЦРК, а з друго
го, утворити нормальні обста
вини в роботі розподільників, 
що продають дефіцитний крам.

Управа ЗЦРК опрацювала 
 нову систему розподілу ману
 фактурного краму, маючи на

увазі віджити всі негативні мо
менти, що були досі.

За основу нового порядку 
взяли принцип продавання ма
нуфактури на набірні книжки, 
за чергою їх номерів. Техніка 
розподілу в тім, що кожному 
типові краму визначено свою 
чергу за номерами книжок; по
рядком цієї черги більш-менш 
рівно задовольняють всіх членів 
ЦРК.

Розпис чергам по окремих 
номерах книжок, крамницям та 
асортиментові—роблять наперед. 
Про те пайовикам оповіщають 
через пресу та плякати по віт
ринах крамниць за два тижні 
перед видаванням.

Щоб одержати крам, треба 
подати набірну книжку та член
ський квиток з зазначкою про 
 сплату паю, або своєчасну спла
ту біжучих платіжів.

Як продають крам, на кон
трольному столі крамниці з на
бірної книжки відривають тало
ни за той чи той крам.

Отже, ця система досить про
ста, вона цілком розвантажує 
кооператактив від зайвої роботи, 
а члена пайовика позбавляє ве
ликого клопоту, щоб одержати 
талон.

Ще ця система має той пози
тивний момент, що дає змогу 
рівно задовольнити членів ро
дини, що є членами-пайовиками 
ЦРК та мають всі права за 
уставою про диференційований 
пай. За старого порядку це пи
тання не можна було задовіль
но розв‘язати.

Нову систему треба докладно 
обговорити на зборах активу 
пайовиків, щоб, поперше, попу
ляризувати її між кооперованих

З М А Г А Є М О С Я  З А  В И К О Н А Н Н Я  П ' Я Т И Р І Ч К И .

П'ятирічний плян споживчої 
кооперації, що його ухвалено на 
XVI партійній конференції, орга
нізовано так, що темп розвитку 
всіх царин господарчої та куль
турної роботи спож. кооперації 
поєднується з рекордними тем- 
 пами розвитку головних царин 
народнього господарства—про- 
 мисловости та сільського госпо
дарства.

Збільшення обігів, кооперу
вання, збільшення пайових ка
піталів, піднесення активности 
 та справжньої участи мас у 
 кооперативному будівництві, роз
 виток культурних закладів та 
 кооперативних кадрів, залучення 
 жінок та молоді до кооперації— 
все це запроектовано так, щоб 
кооперація й господарчим своїм 
станом і соціяльним складом не 
в ідставала в своєму розвитку.

Здійснення визначених у п'я
тирічці завдань має відбиток у 
формі соціялістичного змагання 
між поодинокими дільницями 
нашого господарства. Тепер 
здається немає жодного совіс
ного, свідомого робітника, що 
не брав би активної участи у

дання пришвидшити перебудуван
ня соціяльної структури нашого 
господарства, індустріялізацію 
країни, розвиток промисловости 
та піднесення культурного рівня 
людности через культурну рево
люцію.

Як за часів громадянської війни 
пролетаріят на багатьох фрон
тах героїчно наступав на бур
жуазію, так і тепер ми мусимо 
розгорнути ще енергійніший нас
туп на фронті соціялістичного 
змагання за здійснення п'ятиріч- 
ного пляну.

Наша перемога тут правитиме 
за найкращу агітацію за радян
ську систему, за довід, що со- 
ціялістична система переважає 
капіталістичну.

Отже, щоб навколо соцзма- 
гання зосередити увагу кооперо
ваної людности, нам треба, за 
наших місцевих обставин, пере
вірити роботу робітничої коопе
рації, вислухати плян її дальшої 
участи в соцзмаганні, які вона 
ставить собі завдання за здій
снення кооперативної п'ятирічки.

Наша робітнича кооперація 
ЗЦРК, змагається з житомир-

вування пайовиків, кращу культ
роботу, кооперування, тощо. 
Умову, що її управа ЦРК му
сить підписати, буде оповіщено 
всій кооперованій масі. До зма
гання треба залучити маси коо
перативного активу та весь апа
рат кооперації.

Перевірка роботи ЦРК та соц- 
змагання повинна обернутися 
на генеральний огляд робітни
чої кооперації. На це треба ви
користати творчу ініціятиву мас, 
зосередивши увагу на таких мо
ментах, як бюрократизм, раціо
налізація апарату, обслугову
вання пайовиків, виконання ди
ректив про зменшення адмініст
ративно-господарчих витрат, цін 
та націнок.

Перебірка роботи ЦРК повин
на бути масова, на основі роз
горнутої самокритики та очистки 
апарату ЦРК від чужих елемен- 
тів.

Перетворімо соціялістичне зма
гання на ударне знаряддя соція- 
лістичного будівництва і, об'єд- 
нуючись навколо комуністичної 
партії, візьмімо активну участь 
у здійсненні завдань, визначе
них у п'ятирічному пляні. Спіль 
ними зусиллями всіх трудящих 
ми переможемо.

Учбово-виховна робота робітничої кооперації.
Учбова-виховна робота Цорсбкоопу 

цього року провадитиметься у двох 

напрямах: по-перше—виховна робота 
серед пайовиків та кооператактиву, по 
друге—підвищення кваліфікації спів
робітників ЦРК та підготування кадрів. 
Питання ліквідування кооператнепись- 
менности серед пайовиків, утворення 
з них свідомих кадрів кооператактиву, 
підготування позаштатних інструкто
рів ЦРК—ссь ті показчики культур
но-виховної роботи, які доведеться 
здійснити протягом учбового сезону.

Церобкооп конкретно намітив орга
нізувати 5 шкіл кооператграмоти пер- 
шого ступню для член!в профспілок, 
10 шкіл для жінделегаток, 3 семінари 
для кооператактиву, курси позаштат
них інструкторів, курси краяння та 
шитва та школу кооператграмоти 2-го 
ступеню (яка вже почала працювати).

Треба зазначити, що робота по ком
плектуванню жінделегатських та проф
спілчанських шкіл кооператграмоти до 
цього часу розгорнуто недосить, не 
зважаючи на певні вказівки культ- 
відділу ОРПС та окржінвідділу в цій 
галузі. Низовим профосередкам та 
жінорганізаторам треба вжити найрі- 
шучіших заходів, щоб комплектування 
шкіл було закінчено в якнайкоротшій 
термін.

Найближчого часу буде відкрито кур
си країння та шитва для жінок-членів 
пайовиків, при цьому в цій школі 
викладатимуть також кооператграмоту.

Кілька слів про курси позаштатних 
інструкторів. Робітнича кооперація 
промислових районів вже практично 
вирішила це завдання й має на сьо
годні добрі наслідки. Відкриття курсів 
позаштатних Інструкторів у Зінов'їв- 
щині теж вимагається самим життям. 
У лавах нашого кооператактиву осо
бливо по підприємствах, ми нарахо- 
вуємо певну кількість товаришів з ве
ликим практичним кооперативним ста
жем, яких після закінчення спеціяль- 
них курсів, безумовно, можна буде 
використати як позаштатних інструк
торів ЦРК, разом з тим не відрива
ючи їх від безпосередньої роботи на 
виробництві.

Нарешті, питання про підвищення 
кваліфікації робітників прилавку та 
громадського харчування. Церобкооп 
найближчим часом приступає до ор
ганізації цих курсів, що повинно по
зитивно відбитися на обслуговування 
робітничого споживача.

Плян учбово-виховної роботи Зіно- 
в'ївського ЦРК треба якнайскорше 
здійснити та приступити до практич
ної роботи. Л. Баскін.

Х Р О Н І К А  Р О Б І Т Н И Ч О Г О  П О С Т А Ч А Н Н Я .
Управа ЦРК постачав споживачам 

м'ясо з своєї власної заготівлі Якість 
м'яса останнього часу поліпшилась, 
надалі ЦРК гадає зменшити роздрібні 
ціни на своє м'ясо.

Треба зазначити, що наші окружні 
установи не досить боряться з при 
ватним продажем м'яса на базарі. 
Отож є випадки, коли на базарі про
давали м'ясо від худоби хворої на си- 
бірку.

Дотепер ЦРК продавав щоденно до 
180 пудів м'яса. Надалі в звязку з 
зменшенням привозу на базарі, про- 
даж м'яса значно збільшиться.

мас, а подруге—щоб зважити 
ті пропозиції, які дадуть під 
обговорення. У цьому запорука 
того, що ми дійдемо позитив
них наслідків, налагодимо задо
вільне обслуговування членів 
ЦРК дефіцитним крамом.

А. Дмитрієв.

Управа ЦРК розроблює питання 
про заготівлю худоби на зимовий час, 
коли почуватиметься брак м'яса. Ус
пішне розвязання цього питання галь- 
мується браком відповідного помеш
кання для відгодовного пункту.

Тепер ведуться переговори з держ- 
броварнєю про надання ЦРК в оренду 
приміщення цегельні за садом ім'я 1 
травня. Це приміщення гадають об
ладнати як відгодовний пункт.

  * *
 Питання постачання хліба робітни

 чому населенню залишається як й 
 раніш. Норма хліба теж залишається 
стара.

  Останнього часу збільшена норма 
  хліба тільки дитбудинкам та лікарням. 
  Оці установи одержуватимуть виключ
но сірий хліб.

  Крашанки та птицю ЦРК одержує в 
   централізованому порядкові. На жов
тень завезено 75 ящиків крашанок.

      Складено також умови з 26 СКТ на 
  заготівлю протягом жовтня 62800 кра
  шанок та до 10000 кілогр. птиці. Але 
  до цього часу СКТ тільки заготовили 
  для ЦРК 23712 крашанок та 1500 кі
логр. птиці.

       На листопад ЦРК заборонено про
   вадити самостійні заготівлі крашанок 
    та птиці.

*  *  *

   Набіл церобкоопові постачав, за спе
  ціяльною умовою, скотомолочарсоюз. 
 Треба відзначити, що молочарсоюз ча
  сто-густо не додержується складеної 
  умови. Продукти не завжди належної 
  якости, так само молочарсоюз іноді не 
  додає продуктів. Цю справу свого часу 
  розвязувала РСІ.

     Щоб поліпшити справу постачання 
   набілу, ЦРК асигнував 7000 карб. на 
   придбання молочних корів. Крім того, 
   порушено клопотання перед відповід
   ними організаціями про відпуск ЦРК 
   коштів на організацію власної моло
   чар ні. * **

   З постачанням овочів у ЦРК не га
  разд. Райспілка неакуратно виконує 
  нарядів на картоплю, яка ще й не 
  досить гарної якости.

  Тепер ЦРК додатково зааренду- 
  вала на 5 років 109 гектарів городу й 
  треба сподіватися, що майбутнього ро
  ку перебілків у постачанні спожива
 чам овочів не буде.

* * *         Наприкінці кілька слів про роботу 
  комісії по робітничому постачанні. Ба
   гато недоліків у робітничому поста
   чанні можна було б своєчасно усунути, 
  коли б гарно працювала оця комісія, 

    На жаль роботи комісії зовсім не 
   видно. Організації, представники яких 
   увіходять до складу комісії до робіт
   ничому постачанні, повинні вжити від
    повідних заходів до своїх представни
 

  
ків та примусити їх працювати.

  Недоліки робітничого постачання 
  усунемо за допомогою пролетарської   громядськости

___________________________________________ _______________________________



МАТИМЕМО ПИТНУ ВОДУ.
Н а  З л о д і й с ь к і й  Б а л ц і  к о л о д я з і  д а д у т ь  5 0 0  т .  в і д е р  н а  д о б у

За передвоєних часів дослід-           дійській Балці вже маємо 13 
жування води відбували щороку.       трубних колодязів, що дають 
Комісія в травні ц. р. з техніч-            чудові наслідки. З деяких сверд 

ними робітниками водогону та з         ловин вода б'є водограєм понад 
участю професора гідрогеолога          рівень землі. Брали воду з кож- 
Семихатова визнала, що пози-             ного колодязя доосередковим 
тивних наслідків, що давали б             смоком.
надію на нові водозбори, які б         Загальний дебіт води всіх ко- 
живили місто водою—немає.        лодязів визначено, як мінімум,

Разом з  головним інженером                  понад 300.000 відер на добу,

На водогоні.
водогону Підопригорою, профе
сор Семихатов дослідив околи
ц і  міста: Сугаклеї, Мамайську, 
Сазонізську, Озерну та Злодій
ську Балки. Увагу звернули на 
Злодійську, а потім на Мамай
ську балки, поклали там через 
технічне зондування, тобто, 
свердлування, дослідити грунт, 
разом провадячи роботу на Озер
ній Балці—там, де були розта
шовані старі водозбори.

З 15 травня на двох балках, 
Озерній та Злодійській, за від- 
повідальним керівництвом інже- 
нера Підопригори дві бригади 
на дві зміни досліджують воду, 
прокрутили 32 свердловини в 
обох балках—-в Озерній пози
тивних наслідків немає. В Зло

тоб то, це добова потреба міста.
Є думка збільшити дебіт 

500.000 ведір на добу через 
дальше зондування Злодійської 
Балки. Це на 10 років забезпе
чить людність міста водою.

За аналізою води в харків 
ському бактеріологічному інсти
туті—вона доброї якости, питна.

А тому треба вжити заходів, 
щоб з майбутнього літа місто 
мало змогу брати воду з нових 
джерел.

На ремонт водогону та спо
рудження нового водозбору тре
ба близько 300.000 карб. Отож, 
ці гроші мусимо добути й зав
часу замовити всі потрібні ма- 
теріяли.

Відкриття зимовою сезону.

Сьогодні перша вистава української опери
Трудівники Зінов'ївського щиро вітають 

робітників українського мистецтва.
Минулий театральний сезон 

найкраще довів зацікавленість 
пролетарського глядача Зінов’їв- 
ського виставами й роботою ук 
раїнської державної опери й 
драми.

Українська культура—націо
нальна за формою й пролетар
ська за змістом—нестрімними 
темпами розвивається, набуваю
чи де-далі ширшого розмаху.

Театр—ця могутня зброя з 
арсеналу культурної революції— 
відограє почесну ролю в просу
ненні української пролетарської 
культури до широких мас.

Тим—то, вітаючи відкриття 
зимового театрального сезона 
виставами української опери,
пролетарська суспільність має 
оточити своєю повсякденною 
увагою роботу театра.

* **

всяку ціну виставимо „Євген 
Онегін", "Винова краля" та ба
лет "Корсар".

У зовсім новій трактовці подає 
мо опери "Севільські Цирюль
ники" та "Русалка".

До складу трупи входять ак
тори харківської та київської 
опер.

— Запорука успіху опери— 
підкреслює тов. Владимиров— 
полягає в щільному єднанні ак
торів з масами організованого 
глядача. Треба буде скликати 
конференції глядачів, оддавши 
роботу опери під постійну ро
бітничу критику.

* **

Т Р І Ю М Ф  Б А Л А К А Н И Н И ,  А Б О  З І Р В А Н И Й  П Л Е Н У М .
Є люди, шо завзято по всіх усюдах 

галасують:
— Готування командних кадрів на

шій промисловості та радянському апа
рату—є невідкладне завдання пролета
ріяту!

Але їхні слова, на жаль, щільно не 
поєднані з практичним ділом.

Скажімо, в неділю мусив одбутися 
пленум вечірнього робітничого універ
ситету. Викликали представників од 
партійних, професійних, радянських та 
кооперативних організацій. Та, вони, 
мабуть, додержують тієї думки, що

університетські справи—щось друго
рядне, якась дрібничка.

Через неявку переважної більшости 
викликаних представників перший пле
нум університеської ради зірвано. 

Виходить, замість допомоги універ
ситетові—чистопробне нехтування його 
інтересами. Балакуни своє зробили; на 
зборах та засіданнях вони урочисто 
обіцяли дбати за ВРУ. Коди ж потріб
 на ділова практична допомога, то тут 
 вже й духу не вистало.

Ми вимагаємо справжньої уваги де 
работи ВРУ. Ом.

— Наш колектив ще молодий 
—розповідає відповідальний ке
рівник опери т. Туркельтауб.

Почали свою роботу в трав
ні поточного року. Відвідали 
Винницю, Житомир, Кам'янець- 
Подільське, Проскуров, Корос- 
тен то що. Переважно відбували- 
ся закриті вистави, призначені 
для організованого пролетарсько-  
го глядача.

Ми ведемо не тільки сценічну 
роботу. Наш обов'яззок—знайо
мити робітників з мистецтвом 
безпосередньо в цесі, коло вар- 
стата. Під обідні перерви на за
водах і фабриках наші актори 
вряджають лекції, доповіді, кон
церти.

Сподіваємося, що за допомо 
гою місцевих провідних органі
зацій, наша опера в Зінов'їв- 
ському гідно виконає свої зав
дання.

* **

— В репертуарі нашого теат 
ра—заявляє головний режисер 
опери т. Владимиров— 6 опер: 
"Тарас Бульба", "Аіда", "Фа
уст", "Кармен", "Севильські 
цирюльники", „Русалка". Також 
до репертуара входить балет— 
„Червоний Мак" і "Лебедине 
озеро".

Під перебування в Зінов'їв 
ському ми готуватимемо й за

— Сьогодні починає працю
вати українська опера, запро
шена до Зінов'ївського на 2 мі- 

  сяці—каже заступник директора 
  міськтеатра тов. Качурін.

Зваживши на прогалини то-
    рішнього театрального сезону, 
    ми відразу мусимо спільно з ро-
    бітниками опери, Культвідділом 
    ОРПС, редакцією та робкорів-
    ською організацією опрацювати 
життєвого пляна громадсько- 
політичної роботи опери.

Оперу мусить обізнати якнай
ширші кола трудівників Зінов'їв
ського з досягненнями мистецт
ва, популяризувати твори найви- 
датніших композиторів.

Переходячи на безперервну 
роботу, театр готовий до охоп- 

 лення масового організованого 
глядача. 

До речі, цього року вперше 
опера врядить спеціяльно за
криті вистави для червоноар- 
мійців місцевої залоги.

* **

На здійснення відповідальних 
завдань, що стоять перед україн
ською оперою, потрібна активна 
допомога всієї трудової суспіль- 
ности Зінов'ївського.

Організованою допомогою за 
безпечімо ж творчу працю опери.

Тоді гасло "мистецтво—ма
сам!" не лишиться урочистим 
пишним вигуком.

Лист до р е д а к ц ії
    У інтерв'ю про призов, що я дав 
 вашому кореспондентові, вміщеній в 
вашій газеті 24 листопаду ц. р„ тра
пилося кілька прикрих помилок: по- 
перше зазначено, що "село дало 90 
відс. неписьменних"—треба читати: 
село дало явку 95 відс., письменних 

90 відс.*. Обвинувачення АПВ ОПК 
"у нерухомості" стосується не всього 
АПВ ОПК, а лише т. Пекарського.

Так само обвинувачення инших 
установ (Здороввідділу, Політосвіти, 
Відділу праці), в байдужості стосу
ється лише уповноважених по призо- 
ву від цих установ. Нарешті, в пер
шому абзаці треба читати не "голова 
призовної комісії," а "зам. голови".

Зам. голови окружної призовної
комісії Кіреєв.

ПОВІДОМЛЕННЯ.

Старший слідчий зінов‘ївської 
окрпрокуратури просить гр. 
Сестрорецького П., що писав 
заяву до НК РСІ СРСР та "Не 
відомого", що писав заяву на 
ім‘я голови ЦК по реорганізації 
апарату т. Денісова, з 'явитись 
до камери, що міститься в бу
динку окружного суду в дуже 
важливій справі.

Сьогодні, 30 жовтня, об 5 з пол. год. 
вечора РПК (вул. Леніна) відбудуться 
заняття гуртка по вивченню ленініз
му. На заняття треба з'явитись това
ришам, які записались до цього гуртка 
так по Жовтневому, як і по Червоно- 
зорівському районах.

Сьогодні, 30 жовтня, об 6 г. вечора 
в райпаркомі скликається нарада ке
рівників єдиних політшкіл. Повинні 
з'явитись т. т. Шадурський, Пільчень- 
кий, Шейнер, Антецький, Лісянський, 
Білаковський, Ліберс, Омельченко, 
Скляревський, Остерман, Чернявський, 
Шокол, Панюшкін, Шейнборт, Заха
ров. На цю ж нараду запрошується 
доповідачів, яких виділено осередками 
для проведення бесід і доповідів про 
12-тиріччя Жовтня.

Жовтневий райпарком.
Окружна Центральна Книгозбірня 

запрошує бібліотекарів профспілчан
ських, військових та інших бібліотек 
прибути до книгозбірні в четвер 31 
жовтня об 10 год. ранку для заслу- 
хання доповіді про постановку бібро- 
боти в бібліотеках Москви та Ленін
граді.

Сьогодні, 30 жовтня об 6 год. веч. 
в залі окрпрофради відбудеться культ- 
нарада, на яку повинні з'явитись т. т.: 
Вавінський, Стрижевська, Бородатий, 
Теляков, Тарасенко. Федоров, Хілін- 
ський, Бур'янов, Салов, Гороховський, 
Кузнецова, Атаназевич, Мазурова, 
Кельштейн, Майєр, Подгорний, Рубін- 
штейн, Новохрещений, Ганенко, зав- 
клюбом "Харчесмак", всі бібробітники 
та представник політосвіти.

Щоб безперебійно обслуговувати на
селення в час реорганізації апарату 
окрвиконкому з 28 жовтня при окрви- 
конкомі відкрито прийомну, що містить
ся в нижньому поверсі будинку ОВК— 
(кол. парадний хід Міської ради, кімна 
та Здороввідділу).

Прохання до всіх громадян, що звер
таються в різних справах до ОВК та 
його відділів і інспектур звертатися 
до прийомної ОВК.

Секретар ОВК РОТШТЕЙН.

КІНО
„ Червоний па р т и зан"

   6 1

Сьогодні художня картина 
Межрабпом фільм 

у гол. ролі Маліновська таЕггерт

К Р И В И Й П АН
За романом

Л Ь В А  ТОЛСТОГО.

ДЕРЖКІНО
ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 

60

Початок сеансу о 6 годині 
вечора

демонструється

МЕРТВА ПЕТЛЯ
драма з циркового життя на 10 част.

У головн. ролі Жені Гого, Вернер Краусс та Варвин Вард

ПОТРІБНІ ІНСТРУКТОРИ:
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.

Міський театр 
ім. Ш Е В Ч Е Н К А

СЬОГОДНІ 30 го  ЖОВТНЯ
ВІДКРИТТЯ с е з о н у

У К Р А ЇН С Ь К О Ї О П Е Р И

йде ТАРАС БУЛЬБА
Четвер 31 жовтня

Червоний мак
П'ятн. 1 листопаду

Р У С А Л К А
Квитки яких взято на ці вистави—дійсні у перемінному порядку.

Вистави запродано організаціям. Квитки продаються. Абоніменти недій
сні. Ціни місцям від 60 коп до 1 карб 65 коп.

                                      доводе до загального відому, що 2 листопаду Міськкомгосп цього року о 3 годині дня в приміщенні Місь- 
комгоспу 2-й поверх провадитимуться

ПРИЛЮДНІ ТОРГИ
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 і до початку торгів внести заставу 

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

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

ТВО Зав. д/від. нер. майна Шейнер.

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

ПРИЄДНАННЯ НОВИХ АБОНЕНТІВ,
як для потреб освітлення так і для рухомої сили

не П Р О В А Д И Т ьСЯ

Зінов'ївське бюро Одеської перевірчої палати мір та ваг
доводе до відому державних, кооперативних підприємств та приват
ніх осіб, що в м. Зінов'ївському по вул. Тимірязева № 69 з 1-го 

листопада цього року

відкрито бюро для перевірки приладдя МІР
т а  ВАГ: гір, ваг, мір давжини, мір рідини та інш.
Діяльність бюра розповсюджується на Зін. та Шевченківську округи. 

Прийом на перевірку провадиться з 8 г. ранку до 1 г. дня.
Зав. бюро Михайлов.

ДО ВСІХ РАЙВИКОНКОМІВ ТА 
СІЛЬРАД.

У звязку з тим, що у вересні місяці скінчився термін передплати на 
газети „Зінов’ївський Пролетар" та "Червоний Шлях" на замовлення 

райвиконкомів та сільрад газети не висилаються.
А тому просимо негайно поновити передплату на весь 

1929-30 господарчий рік.
Це нагадування також торкається й інших організацій та установ. За
мовлення надсилаються за готівку безпосередньо на адресу контори 
редакцій газет „Зінов'ївський Пролетар" та „Червоний Шлях", в місті 

Зінов'ївському, (вул. Тимірязева, 57).

 В связи с отменой приема железными дорогами до 1 го 
 января 1930 г. грузов в адрес пред'явителя дубликатов

Зи н о в ь е в с к о е  О т д е л е н и е  Г о с у д а р с т в е н н о г о  Б а н к а
предлагает всем государственным, кооперативным и общественным 
учреждениям и частным лицам впредь никаких грузов, не принадле
жащих банку и незаложенных в банке, в адрес Госбанка,без предва
рительного его на то письменного согласия, не отправлять и преду
преждает, что по таким отправкам учреждения Госбанка не будут ни 
принимать дубликатов на инкассо, ни выкупать и свозить грузы с 
железной дороги, не делать переуступочных надписей на дубликатах 
и всякую ответственность за несвоевременный вызов грузов со стан
ций назначения, в этих случаях, Госбанк с себя снимает. 

Доводиться до загального відому, що з 1-го листопаду ц. р. розпочи
нає свою діяльність знов утворений Зінов'ївським Окружним Вико
навчим Комітетом трест—комбінат місцевого значення під назвою

„Зінов 'ївське Округове об'єднання підпри
ємств місцевої державної промисловости"

с к о р о ч е н о

„ПРОМКОМБІНАТ"
статут якого затверджено президією Окрвиконкому 15 цього жовтня 
і зареєстровано Наркомторговлі УСРР 20 того ж жовтня під № 316.
До складу "Промкомбінату" з активом і пасивом увійшли нижчепере- 

лічені державні підприємства:
A) бувші трести:
1) Харчотрест,в складі пивоваренного, солодовенного 1 овочово-ква- 

сового заводу кол. Зельцера в м. Зінов'ївському, солодовенного заво
да кол. Макеєва там же, 1-ої Зінов'ївської державної кондитерської 
ф-ки був. Комборотьбезу і 2-ої Зінов'ївської державної кондитерської 
ф-ки кол. Вінерова.

2) „Зіншвейпром"—в складі Зінов'ївської державної фабрики гото
вого одягу.

3) "Цеглотрест"—в складі Зінов'ївських цегелень: № 1 кол. Бон-
фельда і № 2 кол. Неміровського.

4) "Змичка"—в складі завода сільсько-господарчого машинобуду
вання під такою ж назвою.

5) Папіротрест —в складі Камишоватської державної паперової ф-ки.
Примітка: З моменту реєстрації статуту "Промкомбінату" вище- 

перелічені трести втратили значення, як самостійні 
юридичні одиниці і статути їх втратили силу.

Б) Підприємства нетрестованої промисловости 
в м. Зінов' ївському:

1) Знов організовані оцетовий завод і ф-ка по виробці штучної ка
ви, макарона фабрика кол. Поволоцького (знаходиться в оренді), дер
жавні млини кол. Клаза і Еренштейна на Кущівці (знаходиться на 
консервації), кол. Кваші і Дашевського (в оренді,—на консервації), 
кол. Гіршберга і Рабіновіча (в оренді, на консервації), зав. дрібного 
сільсько господарського машинобудування "Червоний Металіст"—був. 
Комборотьбеза, панчошна ф-ка "Рекорд" бувша Комборотьбеза, знов 
утворений завод по виробці інкубаторів, знов утворена ф-ка по ви- 
робці гудзиків і цегельні заводи № 3 кол, Бардаха, № 4 кол. По- 
дольського 1 № 5 кол. Когана.

B) Підприємства, що в ідійшли від Зінов 'ївського
видавництва "Червоний Шлях".

Типографія, цінкографія і картонажно-кульочно-ліновальна ф-ка. 
Установи, організації й особи, що мають будь-які ділові відношення 

до вищезгаданих підприємств, прохання звертатися по всіх справах 
безпосередньо до „Промкомбінату", правління якого знаходиться в 
м. Зінов ' ї ському по вул. К.-Маркса, буд. № 46, кол. Заславських.

Управитель Промкомбінату М. Струков.
Кер. справами к-ту М. Золотаревський.

Окружний зї'зд спілки 

"Нархарч"
26 і 27 жовтня відбувався 15-й ок

ружний з'їзд спілки "Нархарч". Орг
бюро спілки поставило на порядок 
денний з‘їзду доповідь про стан та 
перспективи громадського харчування 
з метою наближення мас до вироб
ництва.

Довго довелося шукати представни
ка управи ЦРК, а коли він уже з 'яви- 
вився, то не міг скласти доповіді.

З'їзд одзначив з боку управи ЦРК 
та її представника тов. Тарасенка не
стерпно-бюрократичне ставлення до 
роботи окружного з‘їзду спілки „Нар- 
харч".

З'їзд доручив управі спілки зняти 
від ім‘я з‘їзду питання про управу 
ЦРК перед ОРПС та Уцеробсекцією, а 
також передати справу на розсліду
ваня до РСІ.

* **
15-й окружний з'їзд спілки "Нар

харч" ухвалив провести відрахування 
одноденного заробітку на збудування 
танка "Робітник народнього харчу
вання".

* **
До нового складу управи спілки 

"Нархарч" обрано т. т. Кузнецову, Ба
дову, Долю, Наймана, Захарову, Під- 
лубну, Байбузенка, Присяжнюк та 
Гаврильченка. Кандидати управи: т. т. 
Велічко, Панкевич та Стрілецька. До 
складу ревізійної комісії обрано 3-х 
членів та 2-х кандидатів.

На голову управи спілки виділено 
—тов. Кузнецову, на секретаря—тов- 
Наймана.

Справочник відділ
на 30 жовтня.

Покупці Продавці 
1-а 6 % вигр.поз. 1922 р. 

за обліг. в 5 карб. . .
3-а Сел. вигр. позика 

1927 р. за обл. в 5 карб. 
з біж. купонами

4- 98½  —

5-04 —
Вигр. поз. 26 р. за обл. 
в  100 карб. 128-50 130-50

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

купонами 25-49 25-59
1-а вигр. позика інду- 

стріял. 1927 р. за обл. в
25 карб. 25-35 25-45

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

в 25 крб.) . 25-45½  25-55½
2-а вигр. поз. індустрі- 

яліа. 1928 р. безвідсоткова 
(за обл. в 25 карб.)          25-45½  25-55½  

Вигр. позика безвідсотк.
29 року за обл. в 100 крб.  100-75 101-15 

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 за обл. в 10 крб. 12-54 12-58

Попит на робсилу
на 30 жовтня.

Треба: швеців—5, праля—1, гарант, 
касир —1, переписчик вагонів—1, в а -  
гарів —4, комерційних конторників—5, 
рахівників—5, прийомщик метала-лома 
— 1, електромонтерів—2, теслярів—4, 
пічників—6.

Викликаються: Раковська М., Век
слер Л., Гавригова О., Михайлов О., 
Ветцлер, Тобаровській І., Галицький, 
Петрикеєва, Векшін, Кушнір О., Ва- 
серфірер, Терещенко, Орлов С., Міль- 
ман В., Міщенко Е., Водяницька, Бон
дар М.

ЗАГУБЛЕНО квитанцію, 
яку було 
заклад ре- 
недійсною.

видано Міськломбардом про 
чей за № 961/ 1383. Вважати

ТОКАРНЫЙ с т а н о к
        по дереву, очень изящный, ножки чу- 
гунные, быбки медные ПО СЛУЧАЮ 
ВЫЕЗДА спешно продается, Зіно

в'евск, Садовая № 4.

Відповідальний редактор Мих. Горянський
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	Допоможемо вартувати бойцям.

	НОВІ ЗУХВАЛІ НАПАДИ НА РАДЯНСЬКІ КОРДОНИ. ШШИЩИ Ш МІН Щ01

	ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ЗА П'ЯТУ П'ЯТИДЕНКУ.

	Масовий мітинг на честь радянських літунів в

	Чікаго.



	Організуймо жовтневі подарунки бойцям

	Особливої Далеко-Східної Червоної армії.

	ПІДТРИМАЄМО ІНІЦІЯТИВУ КРАВЦІВ.

	На Жовтневі свята пошлемо до Далекосхідньої армії робітничу делегацію з подарунками.

	Т. Ольховський.


	Наш пролетарський обов'язок.

	Присуд в астраханській справі.

	МІЖНАРОДНЯ РЕВОЛЮЦІЙНА БОРОТЬБА.

	Могутній протест проти розправи над гастонсь- кими революціонерами.

	Перемога КПФ на муніципальних виборах.

	4967 голосів за Андре Марті.


	Червоний фронт живий.

	Бріян згодився увійти до нового уряду.




	ЗІНОВ'ЄВСЬКИЙ


	ПРОЛЕТАР

	Орган Зінов'ївського ОК КП(б)У, Окрвиконкому, ОРПС і Міськради.

	Допоможемо транспорту ліквідувати затори!

	ПІДЕМО ЗА ПРИКЛАДОМ  КОМСОМОЛУ „ЧЕРВОНОЇ ЗОРІ".

	БІЛЬШЕ ІНІЦІЯТИВИ В ЗБОРІ ТАРИ.

	Підхопимо ініціативу червонозорівців.

	Н. Ізятор. 




	Ще не всі усвідомили ваги збору тари.

	До всіх сільсько-господарчих комун, артілів, товариства СОЗ, машино-тракторних і машинотяглових товариств Зінов'ївщини.

	Зінов'ївський Пролетар.

	Середа, 30 жовтня  1929 р. № 249 (1054)


	Забезпечімо активну участь у чистці виробничих

	партосередків.

	До всіх міських осередків ЛКСМУ. Про чистку виробничих партосередків.

	Секретар ОК ЛКСМУ Ринкевич.

	С. Корішков.


	Організуймо робітничо-селянські Червонормійські конференції.

	Чи все гаразд у підготовці  до Жовтневих роковин.

	ПЕРЕТВОРИМО ПЕРЕВІРКУ РОБОТИ ЦЕРОБКООПУ--

	НА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОГЛЯД ВСІХ ЛАНОК РОБІТНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.

	Через реалізацію системи розподілу дефіцитного краму, розгорнувши соцзмагання між усіма

	к ооперативними одиницями ---поліпшимо обслуговування робітничого споживача. 

	Маса обурена з бюрократичного вибрику.

	С. Пустовойтовський.


	Поліпшимо обслуговування робітничого споживача.

	Покотило.





	За найщільніший звязок з

	кооперативною масою. 

	Дешевий, смачний обід у якнайкращій обставі.

	Ось чого вимагають робітники від громадських їдалень.


	ЗМАГАЄМОСЯ ЗА ВИКОНАННЯ П'ЯТИРІЧКИ.

	Учбово-виховна робота робітничої кооперації.

	На Злодійській Балці колодязі дадуть 500 т. відер на добу

	За передвоєних часів дослід-           дійській Балці вже маємо 13 жування води відбували щороку.       трубних колодязів, що дають Комісія в травні ц. р. з техніч-            чудові наслідки. З деяких сверд ними робітниками водогону та з        ловин вода б'є водограєм понад участю професора гідрогеолога          рівень землі. Брали воду з кож- Семихатова визнала, що пози-             ного колодязя доосередковим тивних наслідків, що давали б             смоком.



	Сьогодні перша вистава української опери

	Трудівники Зінов'ївського щиро вітають робітників українського мистецтва.

	ПОВІДОМЛЕННЯ.

	„Червоний партизан"

	ЛЬВА ТОЛСТОГО.



	ПОТРІБНІ ІНСТРУКТОРИ:

	слюсар, ціпівець та ливарник

	СЬОГОДНІ 30 го ЖОВТНЯ

	УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ


	Червоний мак

	РУСАЛКА

	МІСЬКОМГОСП


	ПРИЄДНАННЯ НОВИХ АБОНЕНТІВ,

	Зінов'ївське бюро Одеської перевірчої палати мір та ваг

	відкрито бюро для перевірки приладдя МІР

	та ВАГ: гір, ваг, мір давжини, мір рідини та інш.


	ДО ВСІХ РАЙВИКОНКОМІВ ТА СІЛЬРАД.

	А тому просимо негайно поновити передплату на весь 1929-30 господарчий рік.

	 В связи с отменой приема железными дорогами до 1 го  января 1930 г. грузов в адрес пред'явителя дубликатов



	Зиновьевское Отделение Государственного Банка

	„Зінов'ївське Округове об'єднання підприємств місцевої державної промисловости"

	A)	бувші трести:

	Б) Підприємства нетрестованої промисловости в м. Зінов'ївському:

	B)	Підприємства, що відійшли від Зінов'ївського

	видавництва "Червоний Шлях".

	на 30 жовтня.







